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สารจากประธานกรรมการและประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร
เร�ยน ท�านผู�ถือหุ�น
นับตั�งแต�ต�นป� 2563 ต�อเนื่องมาถึงป�จจุบัน ประชาคมโลกทุกประเทศได�
รับผลกระทบจาก covid-19 ในหลายมิติ รวมถึงภาคประชาชนและ
ภาคธุรกิจในประเทศไทย ต�างได�รับผลกระทบไม�มากก็น�อย สำหรับ บร�ษัท 
ไทยคม จำกัด (มหาชน) ก็ต�องเผช�ญความท�าทายของผลกระทบน้ีเช�นกัน 
นอกเหนือไปจากนั�นในช�วงต�นป� 2563 บร�ษัทยังต�องเผช�ญความท�าทาย
ในการบร�หารจัดการ การขัดข�องทางเทคนิคของดาวเทียมไทยคม 5 จน
นำไปสู �การปลดระวางดาวเทียมและโอนย�ายลูกค�าจำนวนมากจาก
ดาวเทียมไทยคม 5 ไปยังดาวเทียมดวงอ่ืนๆ ซ�ง่บร�ษัทสามารถดำเนินการ
ได�โดยเร�ยบร�อย เนื่องจากบร�ษัทได�รับความร�วมมือเป�นอย�างดีจาก
ลูกค�าของบร�ษัทและได�รับการสนับสนุนอย�างดีจาก กระทรวงดิจ�ทัลเพ�อ่
เศรษฐกิจและสังคม และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ (กสทช.)

คณะกรรมการและฝ�ายบร�หารตลอดจนพนักงานทุกๆ คนพร�อมใจกัน
อย�างเต็มความสามารถในการแก�ป�ญหาและขับเคลื่อนกิจการภายใต�
ความท�าทายที่เกิดจากป�จจัยทั�งที่ควบคุมได� และควบคุมไม�ได� จนทำให�
บร�ษัทสามารถฝ�าฟ�นอุปสรรคต�างๆ ไปได�ด�วยดี

สำหรับผลประกอบการของบร�ษัทในป� 2563 บร�ษัทมีรายได�รวม 3,557 
ล�านบาท ลดลงจาก 4,663 ล�านบาทในป� 2562 เป�นผลมาจากการลดลง
ของรายได�จากการให�บร�การดาวเทียม อันเนื่องจากการปลดระวาง
ดาวเทียมไทยคม 5 ในเดือนกุมภาพันธ� 2563  บร�ษัทมีผลกำไรสุทธิ 514 
ล�านบาท โดยเป�นกำไรจากรายการพ�เศษ ขณะท่ีกำไรจากการดำเนินงาน
ยังติดลบอันเกิดจากค�าเสื่อมราคาที่สูงเมื่อเทียบกับรายได� อย�างไรก็ดี
บร�ษัทยังมีสถานะการเง�นท่ีมั�นคง กล�าวคือ มีเง�นสดและเง�นลงทุนระยะสั�น
รวม 6,619 ล�านบาท ขณะที่มีหนี้สินระยะยาว 3,908 ล�านบาท และมี
สภาพคล�องสูง โดยมีกระแสเง�นสดจากการดำเนินงาน 1,769 ล�านบาท

เน่ืองจากป� 2564 จะเป�นป�ท่ีบร�ษัทไทยคมดำเนินกิจการมาครบ 30 ป� และ
สัมปทานดาวเทียมจะสิ�นสุดในเดือนกันยายน 2564 โดยการดำเนิน
กิจการดาวเทียม ยังสามารถดำเนินต�อไปได�อย�างต�อเนื่องโดยใช�ระบบ
ใบอนุญาต ภายใต�กฎหมายโทรคม ซ�่งออกมารองรับการเปลี่ยนผ�าน
ระบบสัมปทานไว�ล�วงหน�าแล�ว

บร�ษัทเช�อ่มั�นว�าโดยอาศัยประสบการณ�และศักยภาพของทีมงาน รวมถึง
ช�อ่เสียงของบร�ษัทท่ีสั�งสมมาตลอดระยะเวลา 30 ป� จนเป�นท่ียอมรับจาก
นานาประเทศ จะสามารถพัฒนากิจการของบร�ษัทให�ยั �งยืนต�อไปใน
อนาคตได� ประกอบกับ แนวโน�มทางเทคโนโลยีของโลกในป�จจุบันและใน
อนาคต จะม ีการหลอมรวมการใช �งานระบบดาวเท ียมกับระบบ
โทรคมนาคมภาคพ� ้นดินและอากาศยานไร�คนขับในหลากหลาย
รูปแบบ เพ�่อรองรับบร�การใหม�ๆ ในอนาคต ซ�่งสอดคล�องกับทิศทาง
ที ่บร�ษัทจะเป�ดกว�างพัฒนาบร�การให�ครอบคลุมทั �งระบบดาวเทียม 
อากาศยานไร�คนขับ ระบบ IoT ภาคพ�้นดิน รวมถึงการใช�ประโยชน�
จากข�อมูลทั�งจากดาวเทียมและจากระบบอื่นๆ ที่เร�ยกว�า Big Data 
มาใช�ประโยชน�ในหลายรูปแบบผ�านเทคโนโลยี Machine Learning
และ Data Analytic เพ� ่อสร �างประโยชน�และตอบสนองความ

ต�องการของผู�ใช�ซ� ่งก็ตรงกับว�สัยทัศน�ของบร�ษัทที่ต�องการนำเสนอ 
Space-Air-Ground-Maritime Smart Solutions ให�แก�ลูกค�าทั�ง
ระดับประเทศและระดับภูมิภาค

โดยในป� 2563 บร�ษัทได�จัดตั�งบร�ษัทร�วมทุนข�น้ 2 บร�ษัท คือ บร�ษัท เนชั�น 
สเปซ แอนด� เทคโนโลยี จำกัด หร�อ NSAT ในเดือนมิถุนายน 2563 โดย
ร�วมทุนกับ บร�ษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)  ซ�่งป�จจุบันคือ 
บร�ษัท โทรคมนาคมแห�งชาติ จำกัด (มหาชน) หร�อ NT รองรับการ
บร�การดาวเทียมรูปแบบใหม�ในอนาคต
 
และต�อมาในเดือนกรกฎาคม 2563 บร�ษัทได�จัดตั �งบร�ษัท เอทีไอ 
เทคโนโลยีส� จำกัด หร�อ ATI ซ�ง่เป�นบร�ษัทร�วมทุนกับบร�ษัทในกลุ�ม บร�ษัท 
ปตท.สำรวจและผลิตป�โตรเลียม จำกัด (มหาชน) เพ�่อร�วมกันบร�หาร
ด�านโดรนเพ�่อการเกษตร และรวมถึงบร�การใหม�ๆ ทางด�านนี้ที่จะเกิดข�้น
ในอนาคต

นอกจากนั�น บร�ษัทยังมีการเตร�ยมความพร�อมและศึกษาความเป�นไปได�
ทั �งทางด�านเทคนิคและแหล�งเง�นทุนเพ� ่อรองรับการลงทุนทางด�าน
ดาวเทียมในหลากหลายรูปแบบท่ีอาจจะเกิดข�น้ในอนาคต เช�น การประมูล
ดาวเทียมที่ กสทช อยู�ระหว�างการจัดทำเร�่องข�อเสนอและเง�่อนไขเพ�่อให�
เอกชนเข�าประมูล เป�นต�น สำหรับรูปแบบการลงทุนและการดำเนินธุรกิจ 
บร�ษัทจะเป�ดกว�างการดำเนินการในรูปแบบของการหาพันธมิตรทาง
ธุรกิจทั�งในและต�างประเทศและรวมถึงความร�วมมือในการดำเนินงานกับ
ภาครัฐ

นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจแล�ว เพ�อ่สร�างการเติบโตอย�างยั�งยืนและ
แข�งแกร�ง คณะกรรมการบร�ษัทได�ให�ความสำคัญอย�างยิ�งต�อการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดีอย�างต�อเนื่อง โดยบร�ษัทได�รับรางวัลหุ�นยั�งยืน หร�อ 
Thailand Sustainability Investment (THSI) กลุ�มเทคโนโลยี 
ประจำป� 2563 ต�อเน่ืองเป�นป�ท่ี 6 สะท�อนถึงการเป�นบร�ษัทท่ีมีการดำเนิน
ธุรกิจอย�างสมดุลระหว�างผลประกอบการทางการเง�น และความรับ
ผิดชอบต�อผู�มีส�วนได�เสีย ตลอดจนให�ความสำคัญในการพัฒนาธุรกิจ
อย�างยั�งยืนโดยคำนึงถึงความสอดคล�องของการพัฒนาสังคม สิ�ง
แวดล�อม และด�านบรรษัทภิบาล (ESG) และการได�รับรางวัลเกียรติคุณ 
Sustainability Disclosure Award 2563 ในฐานะที่บร�ษัทตระหนัก
และให�ความสำคัญกับการเผยแพร�ข�อมูลการดำเนินงาน อันจะเป�น
ประโยชน�ต�อกลุ�มผู�มีส�วนได�เสียของกิจการ

ในนามของผู�บร�หารและคณะกรรมการบร�ษัท ขอขอบคุณทุกภาคส�วนที่
ได�ช�วยส�งเสร�ม สนับสนุนและให�ความไว�วางใจต�อการดำเนินงานของ
บร�ษัทท�ามกลางสถานการณ�เศรษฐกิจและการแข�งขันที่มีความท�าทาย
ตลอดป�ที่ผ�านมา และขอให�คำมั�นว�า คณะกรรมการบร�ษัทจะทำหน�าที่ใน
การกำกับดูแลองค�กรอย�างรอบคอบ ยึดมั�นในหลักจรรยาบรรณและ
หลักการกำกับกิจการที่ดี มีแผนกลยุทธ�ในการดำเนินธุรกิจที่ดีและ
คำนึงถึงการสร�างประโยชน� และผลตอบแทนที่ดีให�กับท�านผู�ถือหุ�น 
ตลอดจนผู�มีส�วนได�เสียทุกภาคส�วน



นายประเสร�ฐ บุญสัมพันธ�
 ประธานกรรมการ

นายอนันต� แก�วร�วมวงศ� 
ประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร



คณะกรรมการและเลขานุการบร�ษัท 

นายประเสร�ฐ บุญสัมพันธ� 
• ประธานกรรมการ
• กรรมการอิสระ

นางภัทร�ยา เบญจพลชัย
• กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบ 
• กรรมการกำหนดค�าตอบแทน
• ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

นายภูเว�ยง ประคำมินทร� 
• กรรมการ

นายว�นิจ ศิลามงคล
• กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการตรวจสอบ
• กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

นายเอนก พนาอภิชน 
• ประธานกรรมการบร�หาร
• กรรมการกำหนดค�าตอบแทน 
• กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
• กรรมการพัฒนาธุรกิจใหม�
• กรรมการ
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• กรรมการ
• กรรมการบร�หาร
• กรรมการพัฒนาธุรกิจใหม�
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นายสมประสงค� บุญยะชัย
• กรรมการ

นายเกว�ก บัค ไช 
• กรรมการ
• กรรมการบร�หาร

นายธีรนันท� ศร�หงส�
• กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบ
• ประธานคณะกรรมการกำหนดค�าตอบแทน 
• ประธานคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจใหม�

นางสาวยุพาพรรณ ปานเคลือบทอง 
• หัวหน�าส�วนงานเลขานุการบร�ษัท
 และเลขานุการบร�ษัท
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คณะผู�บร�หาร

นายอนันต� แก�วร�วมวงศ� 
ประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร

นายอนุวัฒน� สงวนทรัพยากร 
หัวหน�าคณะผู�บร�หาร ด�านการเง�น

นางพรรณี นิวาศนันทน� 
หัวหน�าฝ�ายงานการเง�น

นายปฐมภพ สุวรรณศิร�
รักษาการรองประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร
และหัวหน�าคณะผู�บร�หาร ด�านการค�า
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นายเอกชัย ภัคดุรงค�
หัวหน�าฝ�ายงานรัฐกิจ

นายสลิล จารุจ�นดา 
หัวหน�าฝ�ายกฎหมายและกำกับดูแล

นายสกล กิตติวัชราพงษ�� 
หัวหน�าฝ�ายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ
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สารบัญ 
    หน้า 

สารจากประธานคณะกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
ส่วนที่ 1  การประกอบธุรกิจและผลการด าเนินงาน   

 1. โครงสร้างและการด าเนินงานของกลุม่บริษัท สว่นท่ี 1 1 - 31 
 2. การบริหารจดัการความเสีย่ง สว่นท่ี 1 32 - 37 
 3. การขบัเคลือ่นธุรกิจเพื่อความยัง่ยืน สว่นท่ี 1 38 - 62 
 4. การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ สว่นท่ี 1 63 - 77 
 5. ข้อมลูทัว่ไปและข้อมลูส าคญัอื่น สว่นท่ี 1 78 - 82 

ส่วนที่ 2  การก ากบัดูแลกิจการ   
 6. นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ สว่นท่ี 2 1 - 22 
 7. โครงสร้างการก ากบัดแูลกิจการ และข้อมลูส าคญัเก่ียวกบั

คณะกรรมการ คณะกรรมการชดุยอ่ย ผู้บริหาร พนกังานและอื่นๆ 
สว่นท่ี 2 23 - 55 

 8. รายงานผลการด าเนินงานส าคญัด้านการก ากบัดแูลกิจการ สว่นท่ี 2 56 - 80 
 9. การควบคมุภายในและรายการระหวา่งกนั สว่นท่ี 2 81 - 88 

ส่วนที่ 3  งบการเงนิ   
เอกสารแนบ    
เอกสารแนบ  1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคมุ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสงูสดุ

ในสายงานบญัชีและการเงิน ผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคมุดแูลการท า
บญัชี เลขานกุารบริษัทและตวัแทนติดตอ่ประสานงานกรณีเป็นบริษัทตา่งประเทศ 

เอกสารแนบ  2 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษัทยอ่ย 
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน และหวัหน้างานก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานของ

บริษัท (compliance) 
เอกสารแนบ  4 ทรัพย์สนิท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเก่ียวกบัรายการประเมินทรัพย์สนิ 
เอกสารแนบ 5 รายงานคณะกรรมการชดุยอ่ย 
เอกสารแนบ  6 สรุปสาระส าคญัสญัญาด าเนินกิจการดาวเทียม สญัญาร่วมทนุ และใบอนญุาต 
 

 
 

 



ค าอธิบายค าย่อ 

Analog (อะนาลอ็ก) สญัญาณข้อมลูที่มีลกัษณะการเปลีย่นแปลงอยา่งตอ่เนื่อง 
Bandwidth (แบนด์วิดท์)  
    

ช่วงของความถ่ีที่สญัญาณไฟฟ้าใช้ นอกจากนีย้งัหมายถึงอตัราการส่งข้อมลูเมื่อ
สื่อสารผ่านสื่อกลางหรืออุปกรณ์เฉพาะ โดยสญัญาณอะนาล็อก และสญัญาณ
ดิจิตอลมีแบนด์วิดท์ ซึง่สามารถวดัโดยใช้หนว่ยเป็นเมกะบิตตอ่วินาที 

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

น าเอาพืน้ที่การให้บริการของ SPOT Beam จ านวนหนึ่งมารวมกัน โดยขึน้อยู่กับ
ความต้องการของพืน้ท่ีการให้บริการ แตจ่ะเน้นการให้บริการในลกัษณะการสื่อสาร
แบบทางเดียว 

C and Ku-Bands   กลุม่ความถ่ีที่ใช้ในด้านโทรคมนาคมผา่นดาวเทียม โดยมีความแตกตา่งดงันี  ้
 

 C-band Ku-band 
ระยะความถ่ี 6/4 GHz 14.5/12.75 GHz 
พืน้ท่ีครอบคลมุ พืน้ท่ีกว้าง พืน้ทีเ่จาะจง 
ขนาดของจานดาวเทยีม ใหญ่ (ราคาสงู) เลก็ (ราคาต า่) 
การถกูรบกวนโดยฝน ไมม่าก มากกวา่ C-band 
ระดบัความเข้มของสญัญาณ มาตรฐานปกต ิ ความแรงสงู 
Compression  
 

การบีบอดัสญัญาณเพื่อให้สามารถสง่ข้อมลูได้มากขึน้ผ่านช่องสญัญาณที่มีขนาด
เทา่เดิม  

Digital สญัญาณไฟฟ้าหรือข้อมลูที่มีลกัษณะการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่ต่อเนื่อง โดยมีการ
เก็บข้อมลูเป็นสองสถานะ เช่น สถานะบวกหรือลบ หรือ สถานะเปิดหรือปิด เป็นต้น 

Digital Broadcasting  การแปลงสญัญาณภาพโทรทศัน์เป็นตวัเลขเมื่อท าการสง่ และการแปลงสญัญาณ
กลบัเป็นภาพเมื่อได้รับ 

Digital Direct-to-Home (DTH) ระบบการสง่รายการโทรทศัน์ผา่นดาวเทียมตรงสูบ้่าน 
Downlink การรับสญัญาณจากดาวเทียม 
Frequency (ความถ่ี)   อตัราการเปลีย่นแปลงของเฟสของคลืน่แบบ Sinusoid (หรือ Sine Wave)  
Gateway มี 2 ความหมาย 1) ส าหรับทาง Networking: Gateway เป็นตัวกลางที่ท าหน้าที่

ส่งผ่านข้อมูลระหว่างเน็ตเวิร์กหนึ่งกับเน็ตเวิร์กอื่นๆ 2) ส าหรับระบบดาวเทียม 
(รวมถึง IPSTAR) : Gateway คือสถานีแมข่า่ยที่เช่ือมตอ่ระหวา่งระบบดาวเทียมกบั
เครือขา่ยภาคพืน้ดิน (เช่น internet) 

Geostationary Earth Orbit 
(GEO) 

วงโคจรประจ าที่ส าหรับดาวเทียมเพื่อการสื่อสารเป็นส่วนใหญ่ อยู่สงูจากพืน้โลก
ประมาณ 35,786 กิโลเมตร เส้นทางโคจรอยู่ในแนวเส้นศูนย์สูตร ดาวเทียมจะ
หมนุรอบโลกด้วยความเร็วเชิงมมุเท่ากบัโลกหมนุรอบตวัเองท าให้ดเูหมือนลอยนิ่ง
อยูเ่หนือจดุ ๆ หนึง่บนโลกตลอดเวลา วงโคจรพิเศษนีเ้รียกวา่ “วงโคจรค้างฟา้” ด้วย



การใช้ดาวเทียมเพียง 3-4 ดวงก็สามารถครอบคลมุพืน้ท่ี  ได้ทัว่โลก (ยกเว้นบริเวณ
ขัว้โลกเหนือและขัว้โลกใต้) 

Hertz (Hz) หน่วยวัดความถ่ี , จ านวนครัง้ที่คลื่นเสียง หรือคลื่นแม่เหล็กสลับใน 1 วินาที                                                                                                                                                                              
1 GHz = 1,000,000,000 Hertz  1 MHz = 1,000,000 Hertz 

IPSTAR-1 Satellite ดาวเทียมไทยคม 4 (เป็นดาวเทียม Broadband) 
Low Earth Orbit (LEO) วงโคจรระดบัต ่าที่อยูห่า่งจากพืน้โลกประมาณ 200-2,000 กิโลเมตร ดาวเทียมที่อยู่

ในวงโคจรนี ้สามารถโคจรรอบโลกได้ในเวลาประมาณหนึ่งชัว่โมงคร่ึง  โดยต้องใช้
ดาวเทียมอยา่งน้อย 32 ดวง จึงจะสามารถครอบคลมุพืน้ท่ีได้ทัว่โลก 

MCPC ย่อมาจากค าว่า Multi-channel per carrier คือ ลกัษณะของการส่งข้อมลู ที่มีการ
สง่ข้อมลูหลาย ๆ ช่อง เข้าไปในสญัญาณตวัเดียวกนั เช่น เราสามารถสง่สญัญาณ
โทรทศัน์หลาย ๆ ช่อง เข้าไปในสญัญาณดิจิตอลสญัญาณเดียว (carrier) เพื่อสง่ขึน้
สูด่าวเทียม 

Medium Earth Orbit (MEO) วงโคจรระดบักลาง ที่อยู่เหนือวงโคจรระดบัต ่า (2,000 กิโลเมตร) และอยู่ต ่ากวา่วง
โคจรค้างฟ้า (35,786 กิโลเมตร) และต้องใช้ดาวเทียม 10-20 ดวง จึงจะสามารถ
ครอบคลมุพืน้ท่ีได้ทัว่โลก 

Radio Frequency  (RF) ความถ่ีที่อยูร่ะหวา่ง 100 KHz และ 20 GHz  
Shaped Beam สญัญาณดาวเทียมที่มีการปรับแต่งรูปร่างบริเวณของการฉายบนพืน้โลก  เพื่อให้

ครอบคลุมและเข้ากับลักษณะของภูมิประเทศนัน้  ๆ  ซึ่งส่วนใหญ่แล้วพืน้ที่การ
ให้บริการมกัจะเป็นบริเวณกว้าง เน้นการให้บริการในลกัษณะการสื่อสารแบบสอง
ทาง และเป็นบริเวณที่มีประชากรอาศยัอยูน้่อย 

Spot Beam สญัญาณดาวเทียมที่มีความแรงของสญัญาณ ครอบคลมุพืน้ท่ีให้บริการท่ีจ ากดั ซึง่
เมื่อมองจากดาวเทียมจะมีพืน้ที่ให้บริการเป็นวงกลมแคบ ๆ หลาย ๆ วงเรียงติดกนั
ในลกัษณะรังผึง้ เป็นรูปแบบของสญัญาณที่ให้บริการในลกัษณะการสื่อสารแบบ
สองทาง ในบริเวณที่มีประชากรอาศยัอยูจ่ านวนมาก 

Teleport
  

สถานีบริการภาคพืน้ดินเพื่อใช้เป็นศนูย์ให้บริการที่ครบวงจรในการรับสง่สญัญาณ
โทรทศัน์และวิทยผุ่านดาวเทียม นอกจากนีย้งัให้บริการการเช่ือมต่อเครือขา่ย และ 
บริการอินเทอร์เน็ตคณุภาพสงูให้แก่ผู้ รับบริการในท้องถ่ินหา่งไกลอีกด้วย 

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

Transponder ช่องรับสง่ผา่นสญัญาณดาวเทียมจากสถานีภาคพืน้ดินผา่นจานสายอากาศและน า
สญัญาณนัน้มาแปลงความถ่ีให้ต ่าลง และขยายสญัญาณให้มีก าลงัแรงขึน้เพื่อสง่
สญัญาณกลบัมาสู่สถานีรับสญัญาณปลายทางบนพืน้โลก โดย 2-3 ทรานสพอน
เดอร์ที่ครอบคลุมพืน้ที่บริเวณเดียวกัน เ รียกว่า  “Beam” เช่น “India Beam” 
หมายถึง ทรานสพอนเดอร์ตา่ง ๆ ที่มีพืน้ท่ีครอบคลมุประเทศอินเดีย 

Turnaround Service การรับสญัญาณจากดาวเทียมดวงอื่น ๆ เพื่อสง่สญัญาณนัน้ขึน้สูด่าวเทียมไทยคม 
Turnkey Service การให้บริการแบบครบวงจร ท่ีผู้ซือ้บริการสามารถน าไปใช้งานได้เลย 



TTC & M  ย่อมาจากค าว่า Telemetry Telecommand and Monitoring เป็นระบบควบคุม
การท างานของดาวเทียม 

Uplinking  การสง่สญัญาณขึน้สูด่าวเทียม 
Very Small Aperture Terminal 
(VSAT) 

ระบบที่สามารถให้บริการได้ทัง้เสียง ข้อมูลและภาพ โดยส่งและรับสญัญาณจาก
ดาวเทียมซึง่ประกอบด้วยการสง่ข้อมลูจากคอมพิวเตอร์และข้อมลูสือ่สารชนิดอื่น ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประกอบธุรกิจ
และผลการดำเนินงาน



                                     บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) ส่วนท่ี 1 กำรประกอบธุรกิจและผลกำรด ำเนินงำน 

แบบ 56-1 One Report ส่วนท่ี 1 หน้ำท่ี 1 

1.  โครงสร้างและการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท 

ประวัตคิวามเป็นมาของบริษัท 

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

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

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

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

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

1.1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการด าเนินงานของบริษัท 

วิสัยทัศน์  

“ผู้ให้บริการด้านสมาร์ทโซลูชั่น และแพลตฟอร์มเทคโนโลยีจากอวกาศสู่ภาคพืน้ดินชัน้น าแห่งเอเชีย เพื่อ
เสริมสร้างความส าเร็จแห่งอนาคต” 

พันธกิจ 

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

 สร้ำงควำมร่วมมือ และควำมรู้ด้ำนกำรตลำดในประเทศเพื่อพฒันำตอ่ยอดธุรกิจให้ก้ำวหน้ำ 
 สร้ำงกำรเป็นองค์กรที่คลอ่งตวั ปรับเปลีย่นได้อยำ่งรวดเร็วเพื่อรองรับกำรเปลีย่นแปลงองค์กรและธุรกิจ 
 สร้ำงประโยชน์แก่ผู้ ถือหุ้นภำยใต้กรอบธรรมำภิบำล และหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 
 สำนปณิธำนสร้ำงคณุคำ่สูส่งัคมเพื่อกำรพฒันำอยำ่งยัง่ยืน 

  



                                     บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) ส่วนท่ี 1 กำรประกอบธุรกิจและผลกำรด ำเนินงำน 

แบบ 56-1 One Report ส่วนท่ี 1 หน้ำท่ี 2 

กลยุทธ์ในการด าเนินงานของบริษัท 

บริษัทยงัคงด ำเนินตำมนโยบำยกำรด ำเนินธุรกิจแบบปีที่ผำ่นมำอยำ่งตอ่เนื่อง โดยเปิดโอกำสให้ทกุหนว่ยงำนมีสว่นร่วมใน
กำรวำงแผนกลยทุธ์หลกั เพื่อให้บริษัทเป็นองค์กรที่สร้ำงผลก ำไรและเติบโตอยำ่งยัง่ยืน ทัง้นี ้กลยทุธ์ในกำรด ำเนินงำนของ
บริษัทประกอบด้วย 

 (1)  กลยุทธ์ด้านธุรกิจ 

บริษัทก ำหนดแผนกลยทุธ์ด้ำนธุรกิจ เพื่อเป็นกรอบในกำรน ำเสนอสนิค้ำและบริกำรท่ีสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของ
ลกูค้ำ สร้ำงควำมได้เปรียบในกำรแข่งขนั และสร้ำงกำรเจริญเติบโตอย่ำงยัง่ยืน โดยแบ่งกลยทุธ์ด้ำนธุรกิจออกเป็นสำม
สว่น ดงันี ้ 

1. กลยทุธ์ส ำหรับบริกำรหลกั  

บริกำรด้ำนบรอดคำสต์: บริษัทยงัคงให้ควำมส ำคญักบักำรพฒันำบริกำรแพร่กระจำยช่องรำยกำรโทรทศัน์ผ่ำนดำวเทียม
เพื่อยกระดับอุตสำหกรรมบรอดคำสต์ในประเทศไทย โดยกำรน ำเสนอบริกำรที่มีคุณภำพเพื่อรองรับกำรออกอำกำศ
รำยกำรโทรทศัน์ที่มีควำมคมชดัสงูในระบบ High Definition และ Ultra-High Definition และบริกำรเสริมต่ำง ๆ เพื่อช่วย
เพิ่มศักยภำพให้กับผู้ประกอบกำร และน ำส่งคุณภำพกำรรับชมรำยกำรที่มีควำมคมชัดสูงสู่ประชำชนในประเทศไทย 
รวมถึงมุ่งเน้นพัฒนำควำมร่วมมือกับลูกค้ำเพื่อให้บริกำรดำวเทียมในโครงกำรระยะยำวแก่ตลำดอินเดีย และกำรให้
ควำมส ำคญัในกำรร่วมมือกบัพนัธมิตรในระดบัโลก เพื่อเช่ือมต่อโครงขำ่ยโทรศพัท์เคลื่อนที่ในภมูิภำคอินโดจีน เพื่อสร้ำง
ควำมแข็งแกร่งในกำรเป็นดำวเทียมที่ได้รับควำมนิยมสงูที่มีจ ำนวนฐำนผู้ชมและจ ำนวนช่องรำยกำรโทรทศัน์เป็นจ ำนวน
มำก ณ ต ำแหนง่วงโคจร 78.5 องศำตะวนัออก อยำ่งตอ่เนื่อง 

ส ำหรับภูมิภำคแอฟริกำ ยงัคงสร้ำงควำมแตกต่ำงจำกคู่แข่งขนัโดยกำรมุ่งเน้นกลุ่มประเทศเป้ำหมำยอย่ำงชัดเจน โดย
บริษัทจะน ำประสบกำรณ์และควำมเช่ียวชำญมำประยกุต์ใช้ รวมทัง้กำรสร้ำงควำมร่วมมือกบัพนัธมิตรผู้ ให้บริกำรสถำนี
ภำคพืน้ดินในทวีปยโุรปเพือให้บริกำรแพร่สญัญำณภำพและเสยีงผำ่นดำวเทียมจำกประเทศยโุรปสูท่วีปแอฟริกำอีกด้วย  

บริกำรด้ำนบรอดแบนด์: บริษัทให้ควำมส ำคญัในกำรเพิ่มประสิทธิภำพของกำรใช้งำนแบนวิดธ์บนแพลตฟอร์มไอพีสตำร์
และแพลตฟอร์มของพนัธมิตรทำงธุรกิจ เพื่อสร้ำงโอกำสในกำรเพิ่มปริมำณกำรใช้งำนแบนวิดธ์ดำวเทียมไทยคม 4 โดย
กำรผสมผสำนกำรให้บริกำรแบนวิดธ์ขนำดใหญ่แก่ผู้ประกอบกำรโครงขำ่ย กลุม่ภำคธุรกิจ และกลุม่ภำครัฐบำลในภมูิภำค 
กบักำรให้บริกำรบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตแก่ผู้ใช้งำนรำยยอ่ยในประเทศที่มีศกัยภำพ นอกจำกนี ้บริษัทยงัคงเดินหน้ำอยำ่ง
ต่อเนื่องในกำรขยำยบริกำรนำวำ (NAVA) หรือบริกำรสื่อสำรควำมเร็วสงูผ่ำนดำวเทียมแบบเคลื่อนที่ทำงทะเล โดยใน
เดือนธันวำคม 2563 ที่ผ่ำนมำ บริษัท เนชั่น สเปซ แอนด์ เทคโนโลยี จ ำกัด (NSAT) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนภำยใต้ควำม
ร่วมมือของ บริษัท กสท โทรคมนำคม จ ำกดั (กสท) และบริษัทไทยคมได้เปิดตวับริกำร NAVA by NSAT ซึง่เป็นกำรผนวก
เทคโนโลยีกำรสื่อสำรผ่ำนดำวเทียมของบริษัทไทยคมเข้ำกับดิจิทัลโซลูชั่นที่หลำกหลำยของบริษัท กสท  กำรร่วมมือ
ดงักลำ่ว สำมำรถเพิ่มประสทิธิภำพในกำรให้บริกำรนำวำ ได้ทัง้ในประเทศ และตำ่งประเทศได้เพิ่มมำกขึน้ 

ส ำหรับแผนระยะยำว บริษัทยงัคงร่วมมือทำงธุรกิจกับพนัธมิตรในกำรด ำเนินโครงกำรดำวเทียมบรอดแบนด์ รุ่นใหม่ๆ 
(Next Generation High Throughput Satellite) ที่มีโครงสร้ำงต้นทุน และรำคำต่อหน่วยต ่ำเพื่อกำรให้บริกำรด้ำนบรอด
แบนด์ส ำหรับอนำคต  

2. กลยทุธ์ส ำหรับบริกำรทำงนวตักรรมใหม่   

บริษัทมุ่งพฒันำบริกำรที่จะเป็นแพลตฟอร์มในกำรเช่ือมต่อกำรสื่อสำร โดยน ำจุดเด่นของระบบสื่อสำรผ่ำนดำวเทียมที่
สำมำรถเข้ำถึงได้ทกุที่ ทกุเวลำ มำผนวกกบักำรใช้งำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต และใช้จุดแข็งของบริษัททำงด้ำนกำร
สร้ำงนวตักรรมเทคโนโลยี  มำสร้ำงบริกำรเสริม (value-added services) เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำ  ได้แก่ 
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กำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสงูแก่เรือเดินทะเล (แพลตฟอร์ม NAVA) และกำรเป็นผู้ ให้บริกำร TV  solutions แบบ
ครบวงจร (แพลตฟอร์ม LOOX TV และ TV Head-end)  โดยให้บริกำรกบัลกูค้ำทัง้ในประเทศไทยและในภมูิภำค   

3. กลยทุธ์ในกำรขยำยธุรกิจ  

 บริษัทมีแผนกลยทุธ์ที่จะขยำยธุรกิจทัง้ทำงแนวตัง้และแนวรำบในระดบัประเทศและขยำยไปสูภ่มูิภำค โดยมุง่เน้นทำง
แนวตัง้ เป็นกำรเสริมขีดควำมสำมำรถของกำรบริกำรจำกธุรกิจเดิม จำกจุดแข็งที่มีอยู่ไปยงัโอกำสทำงธุรกิจใหม ่อำทิเช่น
ขยำยบริกำรที่ใช้ดำวเทียมในลกัษณะดำวน์สตรีมลงไปในห่วงโซ่ธุรกิจ ด้วยกำรให้บริกำร บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตไปสู่
ผู้ใช้งำนปลำยทำงและบริกำรอินเทอร์เน็ตทำงเรือ สว่นกำรขยำยธุรกิจใหมจ่ะมุง่เน้นกำรแสวงหำและน ำเทคโนโลยีใหม่มำ
ใช้ โดยจะมุ่งเน้นดิจิทลัเทคโนโลยี เพื่อสร้ำงสมำร์ทโซลชูัน่ และแพลตฟอร์มเทคโนโลยีจำกอวกำศสูภ่ำคพืน้ดิน อำทิเช่น 
กำรจดัตัง้บริษัทร่วมทนุเพื่อผลิตและจ ำหน่ำยอำกำศยำนไร้คนขบัหรือโดรน (Drone), แพลตฟอร์มกำรวิเครำะห์ข้อมลูเชิง
ลึกทำงด้ำนภูมิสำรสนเทศ (Geospatial Data Analytics Platform) , แพลตฟอร์มกำรแพทย์ทำงไกล (Tele-Health 
Platform), แพลตฟอร์มเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ (e-Documents Platform) และ แพลตฟอร์มกำรเรียนกำรสอนทำงไกล 
(Tele-Education Platform) เป็นต้น  

 (2) กลยุทธ์ด้านบุคลากร 

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

(3) กลยุทธ์สู่ความยั่งยนื 

บริษัท ไทยคม จ ำกัด (มหำชน) ให้ควำมส ำคญักบักำรพฒันำสู่ควำมยัง่ยืน   ซึ่งมีเป้ำหมำยที่ค ำนึงถึงควำมยัง่ยืนในทกุ
มิติ  ทัง้ด้ำนเศรษฐกิจ สงัคมและสิง่แวดล้อม  เพื่อตอบสนองตอ่ควำมต้องกำรและควำมคำดหวงั  กำรสร้ำงคณุคำ่ร่วมและ
ลดผลกระทบที่มีต่อผู้มีสว่นได้เสียในห่วงโซ่คณุค่ำของธุรกิจ  และยงัด ำเนินงำนภำยใต้กรอบกำรพฒันำควำมยัง่ยืนของ
องค์กร โดยมีกลยทุธ์ที่จะสนบัสนนุกำรด ำเนินกำรดงักลำ่ว  ดงัตอ่ไปนี ้  

1. กำรด ำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบ (Doing Business with Responsibility)  
ไทยคมมุง่มัน่ในกำรด ำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบตอ่สงัคมสิง่แวดล้อมและผู้มีสว่นได้สว่นเสยีทกุภำคสว่น 

โดยยดึมัน่ในกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีและจริยธรรมทำงธุรกิจ เพื่อสร้ำงมลูคำ่เพิม่และกำรลงทนุในธุรกิจที่สง่เสริมควำม
ยัง่ยืน  รวมถึงกำรพฒันำนวตักรรมและผลประโยชน์ร่วมกนัตลอดหว่งโซค่ณุคำ่ทำงธุรกิจ  

กลยทุธ์ของบริษัท:  
1.1 ควำมร่วมมือเชิงกลยทุธ์เพื่อสร้ำงควำมยัง่ยืนทำงธุรกิจในระยะยำวกบัคูค้่ำคูธุ่รกิจ  
1.2 กำรพฒันำผลติภณัฑ์และบริกำรท่ีเป็นนวตักรรมและธุรกิจใหม่ๆ  
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2. กำรดแูลผู้คน (พนกังำน) และสงัคม (Caring for People and Society) 
ไทยคมยดึมัน่ในควำมรับผิดชอบตอ่สงัคมเก่ียวกบัสทิธิมนษุยชนและกฎหมำยแรงงำน สง่เสริมกำรบริหำรจดักำร

และดแูลพนกังำนด้วยควำมเสมอภำคเป็นธรรมและมีสขุภำพอนำมยัที่ดี สง่เสริมกำรดแูลสงัคมโดยให้โอกำสที่เท่ำเทียม
กนัในกำรเข้ำถึงข้อมลูและเช่ือมตอ่กบัเทคโนโลยีที่เป็นนวตักรรมของเรำในทกุด้ำนและทกุสถำนกำรณ์เพื่อคณุภำพชีวิตทีด่ี
ขึน้  

กลยทุธ์ของบริษัท:  
1. กำรพฒันำทกัษะและควำมรู้ของพนกังำน  
2. สง่เสริมควำมเป็นอยูท่ี่ดแีละควำมผกูพนัของพนกังำน  
3. โครงกำรไทยคดิ ไทยคม เพื่อสนบัสนนุด้ำนกำรศกึษำ  
4. สง่เสริมกำรพฒันำชมุชน (อำชีพ) ในพืน้ท่ีหำ่งไกล 

3. ไทยคมรักพิทกัษ์โลก (Thaicom Loves Earth)  
บริษัทมุ่งเน้นไปที่ควำมรับผิดชอบในกำรลดและบรรเทำผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจำกกำรด ำเนินงำนของ

บริษัท  โดยกำรอนรัุกษ์ทรัพยำกรและรักษำสภำพแวดล้อมที่ดีอยำ่งยัง่ยืน  

กลยทุธ์ของบริษัท:  
1. กำรอนรัุกษ์พลงังำนและพลงังำนทำงเลอืก  
2. กำรใช้น ำ้และกำรจดักำรน ำ้เสยี  
3. กำรจดักำรกำรปลอ่ยก๊ำซเรือนกระจก  
4. สง่เสริมส ำนกังำนสเีขยีว (น ำ้ทิง้และของเสยี)  
5. รณรงค์กำรปลกูต้นไม้ เพื่อชว่ยลดก๊ำซเรือนกระจก 

1.1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 

กำรเปลีย่นแปลงและพฒันำกำรที่ส ำคญัของกลุม่บริษัทในช่วง 3 ปี ที่ผำ่นมำ 

ปี 2563 

บริษัทได้ยตุิกำรใช้งำนดำวเทียม และท ำกำรปลดระวำงดำวเทียมไทยคม 5 เมื่อวนัที่ 26 กุมภำพนัธ์ 2563 เวลำ 
16.52 น. (ตำมเวลำประเทศไทย) ดำวเทียมไทยคม 5 ได้เกิดเหตขุดัข้องขึน้เมื่อวนัท่ี 17 ธนัวำคม 2562 สง่ผลให้มีข้อจ ำกดั
ทำงเทคนิคในกำรตรวจสอบสถำนะ โดยบริษัทได้พยำยำมด ำเนินกำรกู้ คืนระบบที่ขัดข้องตำมค ำแนะน ำของผู้ ผลิต
ดำวเทียมและผู้ เช่ียวชำญหลำยครัง้ แต่ไม่สำมำรถท ำกำรกู้คืนระบบได้ ด้วยเหตุผลดงักล่ำวผู้ผลิตจึงแนะน ำให้บริษัทฯ 
ด ำเนินกำรปลดระวำงดำวเทียม   ทัง้นี ้ดำวเทียมไทยคม 5 มีกำรใช้งำนมำแล้วร่วม 14 ปี โดยสง่ขึน้สูว่งโคจรตัง้แต่เดือน
พฤษภำคม 2549   

เมื่อวนัท่ี 22 เมษำยน 2563 บริษัท ลำว เทเลคอมมิวนิเคชัน่ส์ มหำชน (แอลทีซี) ผู้ประกอบกำรโทรศพัท์เคลื่อนที่
ในสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชนชนลำว (สปป.ลำว) ซึง่บริษัทยอ่ยของบริษัท คือ บริษัท เชนนิงตนั อินเวสเม้นท์ส พีทีอี 
ลิมิเต็ด ถือหุ้นร้อยละ 49 ได้จดัตัง้ บริษัท ลำว โมบำยมนันี่ โซล จ ำกดั โดยมีทนุจดทะเบียน 10,000 ล้ำนกีบ แบ่งออกเป็น
หุ้นสำมญัจ ำนวน 1 ล้ำนหุ้น มลูค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10,000 กีบ ช ำระแล้วเต็มจ ำนวน โดย แอลทีซี เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 100 
เพื่อให้บริกำรช ำระเงินและโอนเงินดิจิทลัใน สปป.ลำว ให้บริกำรทัง้ผู้ประกอบกำรเอกชนและหน่วยงำนภำครัฐ โดยท ำ
กำรตลำดในช่ือแบรนด์ M-Money   

เมื่อวนัที่ 25 มิถนุำยน 2563 บริษัท กสท โทรคมนำคม จ ำกดั (มหำชน) (กสท) (ปัจจุบนัคือ บริษัท โทรคมนำคม
แห่งชำติ จ ำกดั (มหำชน)) และ บริษัท ได้ร่วมกนัจดัตัง้ บริษัท เนชัน่ สเปซ แอนด์ เทคโนโลยี จ ำกดั ขึน้เพื่อให้บริกำรธุรกิจ
ที่เก่ียวข้องกบัดำวเทียม โดยมีทนุจดทะเบียน 10 ล้ำนบำท แบ่งออกเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 1 ล้ำนหุ้น มลูค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 
10 บำท ช ำระแล้วเต็มจ ำนวน โดย บริษัท และ กสท ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 75 และร้อยละ 25 ตำมล ำดบั 
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เมื่อวนัที่ 21 กรกฏำคม 2563 บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จ ำกัด (เออำร์วี) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ 
บริษัท ปตท.ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ ำกดั (มหำชน) และ บริษัท ไทย แอดวำนซ์ อินโนเวชัน่ จ ำกดั (ไทยเอไอ) ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยของบริษัท ได้ร่วมกนัจดัตัง้ บริษัท เอทีไอ เทคโนโลยีส์ จ ำกดั ขึน้เพื่อพฒันำสินค้ำและบริกำรเก่ียวกบัอำกำศ
ยำนไร้คนขบั หรือโดรนเพื่อกำรเกษตร โดยมีทนุจดทะเบียน 20 ล้ำนบำท แบง่ออกเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 4 ล้ำนหุ้น มลูคำ่ที่
ตรำไว้หุ้นละ 5 บำท ปัจจุบนัมีทนุจดทะเบียนช ำระแล้ว 12 ล้ำนบำท โดย เออำร์วี และ ไทยเอไอ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 
50 เทำ่ๆกนั 

ในปี 2563 บริษัทได้รับกำรประเมินจำกผลส ำรวจรำยงำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทจดทะเบียน 
ประจ ำปี  2563 โดยมีคะแนนอยูใ่นเกณฑ์ “ดีเลศิ” หรือ 5 ดำว ตอ่เนื่องเป็นปีที่ 8 (2556-2563) จำกผลกำรส ำรวจประจ ำปี
โดยสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) รวมกบัตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

และบริษัทยังได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรำยช่ือหุ้ นยั่งยืน หรือ “Thailand Sustainability Investment (THSI)” 
ประจ ำปี 2563 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 สะท้อนถึงกำรเป็นบริษัทที่มีกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงสมดลุระหว่ำงผลประกอบกำรทำง
กำรเงิน และควำมรับผิดชอบตอ่ผู้มีสว่นได้เสยี ตลอดจนสำมำรถน ำประเด็นด้ำนสิง่แวดล้อม สงัคม และบรรษัทภิบำล หรือ 
Environment Social and Governance : ESG ไปใช้เป็นกลไกในกำรพฒันำธุรกิจสูค่วำมยัง่ยืนได้อยำ่งมีประสทิธิภำพ 

นอกจำกนี ้บริษัท โอไรอ้อน แซทเทลไลท์ ซิสเทม  ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม ไอพีสตำร์ ออสเตรเลีย จ ำกัด ในเครือ
บริษัท ได้รับรำงวลัชนะเลศิ ในงำนประกำศผลรำงวลั CRN Impact Awards 2020 ด้ำน Network Evolution ซึง่เป็นรำงวลั
ที่มอบให้กับบริษัทด้ำนเทคโนโลยี ที่สร้ำงคุณประโยชน์และคุณค่ำต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจนวัตกรรมของประเทศ
ออสเตรเลยี  

ปี 2562 

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

แอลทีซี ได้เข้ำลงทนุซือ้กิจกำรของบริษัท วิมเปิลคอม จ ำกดั ซึ่งเป็นผู้ประกอบกำรโทรศพัท์เคลื่อนท่ีใน สปป.ลำว
เช่นเดียวกัน โดยเข้ำซือ้หุ้ นร้อยละ 100 จำกรัฐบำล สปป.ลำว กำรเข้ำซือ้กิจกำรในครัง้นีเ้ป็นกำรช่วยเพิ่มโครงข่ำย
โทรคมนำคมของแอลทีซีให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึน้ อีกทัง้ยงัช่วยขยำยกลุ่มลกูค้ำเป้ำหมำยโดยเฉพำะในกลุ่มลกูค้ำวยัรุ่น 
ทัง้นี ้หลงัจำกกำรเข้ำซือ้กิจกำร บริษัท วิมเปิลคอม จ ำกดั ได้เปลีย่นช่ือเป็น บริษัท ทีพลสั ดิจิทลั จ ำกดั 

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

บริษัทได้รับรางวลั Drive Award 2019 สาขา Technology ในฐานะที่เป็นองค์กรที่มีการสร้างและผลกัดนัให้เกิด
นวตักรรมใหม่ๆ  ควบคู่ไปกบัการใสใ่จสิ่งแวดล้อมเพื่อความยัง่ยืน ตลอดจนร่วมขบัเคลื่อนเศรษฐกิจและสงัคมให้สามารถ
แขง่ขนัได้ในระดบัสากล 

ปี 2561 

ในปี 2561 บริษัทมีกำรปรับโครงสร้ำงบริษัทย่อย คือ บริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จ ำกัด โดยเปลี่ยนช่ือเป็น บริษัท ไทย  
แอดวำนซ์ อินโนเวชัน่ จ ำกดั เพื่อเตรียมกำรส ำหรับกำรด ำเนินธุรกิจใหม่ที่เก่ียวข้องกบัเทคโนโลยี เพื่อเสริมกบัธุรกิจหลกั
ของบริษัทในปัจจบุนั 
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และนอกจำกนี ้บริษัทมีพฒันำกำรท่ีส ำคญัในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบักำรก ำกบัดแูลกิจกำร โดยบริษัทได้รับกำรรับรอง
ในฐำนะสมำชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนทจุริต จำกสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 
(IOD) ตอ่เนื่องเป็นวำระท่ี 2 หลงัจำกได้รับใบรับรองครัง้แรกเมื่อปี 2558 

1.1.3 การใช้เงนิที่ได้จากการระดมทุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บริษัทมีหุ้นกู้ที่ยงัไมค่รบก ำหนดไถ่ถอน รวม 2 ชดุ คือ THCOM210A และ THCOM210B ซึง่
เป็นจ ำนวนรวมกนั 2.275 ล้ำนหนว่ย คิดเป็นมลูคำ่ทัง้สิน้ 2,275 ล้ำนบำท โดยมีรำยละเอยีด ดงันี ้

หุ้นกู้ของบริษัท ไทยคม จ ากดั (มหาชน) 
 THCOM210A THCOM210B 
ประเภทหุ้นกู้  หุ้นกู้ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ ประเภทไมด้่อยสทิธิ ไมม่ีประกนั และมีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
อำยขุองหุ้นกู้  7 ปีนบัจำกวนัออกหุ้นกู้  7 ปีนบัจำกวนัออกหุ้นกู้  
มลูคำ่รวมของหุ้นกู้ที่เสนอขำย* 600,000,000 บำท 1,775,000,000 บำท 
วนัครบก ำหนดไถ่ถอน 2 ตลุำคม พ.ศ. 2564 2 ตลุำคม พ.ศ. 2564 
อตัรำดอกเบีย้ ร้อยละ 4.68 ตอ่ปี ร้อยละ 4.68 ตอ่ปี 
วตัถปุระสงค์กำรใช้เงิน ส ำหรับใช้ในกำรลงทนุดำวเทยีมไทยคม 7 และเป็นเงินทนุหมนุเวยีนทัว่ไปของ

บริษัท โดยบริษัทได้ใช้เงินทนุครบตำมวตัถปุระสงค์เต็มจ ำนวนเรียบร้อยแล้ว 
*มลูคำ่รวมหุ้นกู้ ท่ีเสนอขำยตำมหนงัสือ้ชีช้วน หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที่ 1/2557 ชดุท่ี 2 และ ชดุท่ี 4 คดิเป็นมลูคำ่รวมไม่เกิน 
600,000,000 บำท และ 1,775,000,000 บำท โดยมลูคำ่จ ำหน่ำยหุ้นกู้หลงักำรเสนอขำย คดิเป็นมลูคำ่ 500,000,000 บำท และ 1,775,000,000 บำท 
ตำมล ำดบั 

1.1.4 ข้อผูกพันที่บริษัทให้ค าม่ันไว้ (ถ้ามี) 

- ไมม่ี - 

1.1.5 ชื่อ สถานที่ตัง้ส านักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ เลขทะเบียนบริษัท โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์บริษัท จ านวน
และชนิดของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท 

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) 

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

1. ธุรกิจดำวเทียมและบริกำรท่ีเก่ียวเนื่อง  
2. ธุรกิจอินเทอร์เน็ตและสือ่  
3. ธุรกิจโทรศพัท์ในตำ่งประเทศ 

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

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

จงัหวดันนทบรีุ 11000 
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(2) เลขที่ 50 หมูท่ี่ 1 ต ำบลบอ่เงิน อ ำเภอลำดหลมุแก้ว จงัหวดัปทมุธำน ี
12140 

ไทยคมซติีเ้ซน็เตอร์ : เลขที่ 349 ชัน้ 28 อำคำรเอสเจ อินฟินิท วนั บิสซิเนส คอมเพลก็ซ์  
ถนนวิภำวดีรังสติ แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหำนคร 10900 

ทุนจดทะเบียน : 5,499,884,200 บำท แบง่ออกเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 1,099,976,840 หุ้น 
(ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563) 

ทุนช าระแล้ว 
 

: 5,480,509,770 บำท แบง่ออกเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 1,096,101,954 หุ้น 
(ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563) 

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

ข้อมูลบริษัท ประเภทธุรกิจ 
ทุนจด
ทะเบียน 

จ านวนหุ้นท่ี
ออก 

จ าหน่าย 

มูลค่าท่ีตรา
ไว้ต่อหุ้น 

ทุนช าระแล้ว 
สัดส่วน

การถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

ธุรกิจดาวเทียมและบริการท่ีเก่ียวเน่ือง 
บริษัท ไอพีสตาร์ จ ากัด (ไอพี
สตาร์) 

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

จดัจ ำหน่ำย
ช่องสญัญำณดำวเทียม
ไทยคม 4 

2,000,000 
ดอลลำร์สหรัฐ 

200,000,000 
หุ้น 

0.01 
ดอลลำร์
สหรัฐ 

2,000,000  
ดอลลำร์สหรัฐ 

100 

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

จดัจ ำหน่ำย
ช่องสญัญำณดำวเทียม
ไทยคม 4 และอปุกรณ์
รับสญัญำณดำวเทียม
ไทยคม 4 ในประเทศ
นิวซีแลนด์ 

3,196,133 
ดอลลำร์

นิวซีแลนด์ 

3,196,133 
หุ้น 

1  
ดอลลำร์

นิวซีแลนด์ 
 

3,196,133  
ดอลลำร์

นิวซีแลนด์ 

100 

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

จดัจ ำหน่ำย
ช่องสญัญำณดำวเทียม
ไทยคม 4 และอปุกรณ์
รับสญัญำณดำวเทียม
ไทยคม 4 ในประเทศ
ออสเตรเลีย 

6,950,000 
ดอลลำร์

ออสเตรเลีย 

6,950,000 
หุ้น 

1  
ดอลลำร์

ออสเตรเลีย 

6,950,000  
ดอลลำร์

ออสเตรเลีย 

100 

บริษัท โอไรอ้อน แซทเทลไลท์ ซิส
เทม พีทีวาย จ ากัด (โอเอสเอส) 
(ถือหุ้นโดยไอพีเอร้อยละ 100) 

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

ให้บริกำรด้ำนกำร
สื่อสำรข้อมลูผ่ำน
ดำวเทียมและโซลชูัน่
เพ่ือธุรกิจ 

13,374,571  
ดอลลำร์

ออสเตรเลีย 

1 
หุ้น 

 
5,960,354 

หุ้น 

7,414,217 
ดอลลำร์

ออสเตรเลีย 
1 

ดอลลำร์
ออสเตรเลีย 

13,374,571  
ดอลลำร์

ออสเตรเลีย 

100 

บริษัท ไอพีสตาร์ อนิเตอร์เนช่ัน
แนล พีทีอี จ ากัด (ไอพีไอเอน็) 
8 Marina Boulevard #05-02, 
Marina Bay Financial Centre, 
Singapore 018981 
โทรศพัท์ (65) 6338 1888 
โทรสำร (65) 6337 5100 

จดัจ ำหน่ำย
ช่องสญัญำณดำวเทียม
ไทยคม 4 และอปุกรณ์
รับสญัญำณดำวเทียม
ไทยคม 4 

20,000 
ดอลลำร์
สงิคโปร์ 

20,000 
หุ้น 

1  
ดอลลำร์
สงิคโปร์ 

20,000  
ดอลลำร์
สงิคโปร์ 

100 

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

จดัจ ำหน่ำย
ช่องสญัญำณดำวเทียม
ไทยคม 4  

20,00 
ดอลลำร์สหรัฐ 

20,000 
หุ้น 

1  
ดอลลำร์
สหรัฐ 

20,000  
ดอลลำร์สหรัฐ 

100 

บริษัท ไอพีสตาร์ เจแปน จ ากัด 
(ไอพีเจ) 

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

จดัจ ำหน่ำย
ช่องสญัญำณดำวเทียม
ไทยคม 4 และอปุกรณ์
รับสญัญำณดำวเทียม
ไทยคม 4 ในประเทศ
ญ่ีปุ่ น 

100,000,000 
เยน 

10,000 
หุ้น 

10,000  
เยน 

100,000,000  
เยน 

100 
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ข้อมูลบริษัท ประเภทธุรกิจ 
ทุนจด
ทะเบียน 

จ านวนหุ้นท่ี
ออก 

จ าหน่าย 

มูลค่าท่ีตรา
ไว้ต่อหุ้น 

ทุนช าระแล้ว 
สัดส่วน

การถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

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

ให้บริกำรค ำปรึกษำ
ด้ำนเทคนิคท่ีเก่ียวข้อง
กบัระบบโครงข่ำยของ
ดำวเทียม 

30,000,000 
รูปี 

30,000,000 
หุ้น 

1 
รูปี 

30,000,000 
รูปี 

100 

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

ให้บริกำรด้ำนวิศวกรรม
พฒันำเทคโนโลยีกำร
สื่อสำรและ
อิเลก็ทรอนิกส ์

50,000 
ดอลลำร์สหรัฐ 

10 
หุ้น 

1  
ดอลลำร์
สหรัฐ 

10 
ดอลลำร์สหรัฐ 

100 

บริษัท ทีซี บรอดคาสติง้ จ ากัด    
(ทีซีบี)  
เลขท่ี 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสำม
เสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 
โทรศพัท์ (66) 2596 5060 

ให้บริกำรด้ำนธุรกิจ
กระจำยเสียงและ
กิจกำรโทรทศัน์  
 

1,000,000 
บำท 

100,000 
หุ้น 

10  
บำท 

250,000  
บำท 

99.99 

บริษัท อนิเตอร์เนช่ันแนล แซท
เทลไลท์ จ ากัด (ไอเอสซี) 

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

จดัจ ำหน่ำย
ช่องสญัญำณดำวเทียม
ไทยคม 7 และไทยคม 8 

50,000 
ดอลลำร์สหรัฐ 

50,000 
หุ้น 

1  
ดอลลำร์
สหรัฐ 

50,000  
ดอลลำร์สหรัฐ 

100 

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

ให้บริกำรด้ำน
เทคโนโลยี 

50,000 
ดอลลำร์สหรัฐ 

50,000 
หุ้น 

1 
ดอลลำร์
สหรัฐ 

50,000 
ดอลลำร์สหรัฐ 

100 

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

จดัจ ำหน่ำยอปุกรณ์รับ
สญัญำณโทรทศัน์ 
บริกำรให้ค ำปรึกษำและ
ตดิตัง้ระบบส ำหรับ
เครือข่ำย 
บรอดแบนด์แบบครบ
วงจร  

398,791,470 
บำท 

39,879,147 
หุ้น 

10  
บำท 

398,791,470  
บำท 

99.99 

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

ประกอบธุรกิจหลกัใน
กำรลงทนุด้ำนกำร
สื่อสำรโทรคมนำคมใน
ระดบันำนำชำต ิ

14,658,000 
ดอลลำร์
สงิคโปร์ 

14,658,000 
หุ้น 

1  
ดอลลำร์
สงิคโปร์ 

14,658,000  
ดอลลำร์
สงิคโปร์ 

51 
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ข้อมูลบริษัท ประเภทธุรกิจ 
ทุนจด
ทะเบียน 

จ านวนหุ้นท่ี
ออก 

จ าหน่าย 

มูลค่าท่ีตรา
ไว้ต่อหุ้น 

ทุนช าระแล้ว 
สัดส่วน

การถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

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

ให้บริกำรโทรศพัท์
พืน้ฐำน 
โทรศพัท์เคลื่อนท่ี 
โทรศพัท์สำธำรณะ 
โทรศพัท์ระหว่ำง
ประเทศ และ
อินเทอร์เน็ตใน สปป.
ลำว 

96,840,000 
ดอลลำร์สหรัฐ 

96,840,000 
หุ้น 

1  
ดอลลำร์
สหรัฐ 

96,840,000  
ดอลลำร์สหรัฐ 

24.99 

บริษัท ทีพลัส ดจิิทัล จ ากัด 
(ทีพลัส) 

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

ให้บริกำรโทรศพัท์
พืน้ฐำน 
โทรศพัท์เคลื่อนท่ีใน 
สปป.ลำว 

500,000 
ดอลลำร์สหรัฐ 

500,000 
หุ้น 

1 
ดอลลำร์
สหรัฐ 

500,000 
ดอลลำร์สหรัฐ 

100 

บริษัท ลาว โมบายมันน่ี โซล 
จ ากัด 
(ถือหุ้นโดยแอลทีซีร้อยละ 100) 
Saylom Village, Saylom Road, 
Chanthaboury District, Vientiane, 
Lao People’s Democratic 
Republic  

ให้บริกำรช ำระเงินและ
โอนเงินดจิิทลัใน สปป.
ลำว โดยท ำกำรตลำด
ในช่ือแบรนด์ M-Money   

10,000,000,000 

กีบ 
1,000,000 

หุ้น 
10,000 

กีบ 
10,000,000,000 

กีบ 
100 

ธุรกิจอ่ืนๆ 
บริษัท เนช่ัน สเปซ แอนด์ 
เทคโนโลยี จ ากัด (เนช่ันสเปซ) 
เลขท่ี 72 อำคำรแคท ทำวเวอร์        
ซอยวดัม่วงแค ถนนเจริญกรุง         
แขวงบำงรัก เขตบำงรัก
กรุงเทพมหำนคร 
โทรศพัท์ (662) 104-2220 

ประกอบกิจกำร
ให้บริกำรดำวเทียม
สื่อสำร และบริกำรอ่ืน
ใดท่ีเก่ียวกบัธุรกิจ
ดำวเทียม 

10,000,000 
บำท 

1,000,000 
หุ้น 

10  
บำท 

10,000,000  
บำท 

75 

บริษัท เอทีไอ เทคโนโลยีส์ จ ากัด 
(เอทีไอ) 
(ถือหุ้นโดยไทยเอไอร้อยละ 50) 
เลขท่ี 50 หมู่ 1 ซอยวดัเจดีย์หอย        
ต ำบลบ่อเงิน อ ำเภอลำดหลมุแก้ว 
ปทมุธำนี 
โทรศพัท์ (662) 593-3000 

ประกอบธุรกิจจ ำหน่ำย 
ให้บริกำรและพฒันำ
สนิค้ำเก่ียวกบัอำกำศ
ยำนไร้คนขบั (โดรน) 
เพ่ือกำรเกษตร และ
ให้บริกำรแพลตฟอร์ม
วิเครำะห์ข้อมลูด้ำน
กำรเกษตร 

20,000,000 
บำท 

4,000,000 
หุ้น 

5  
บำท 

12,000,000  
บำท 

50 

_____________________ 
หมำยเหต ุ
(1) ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 
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1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

1.2.1 โครงสร้างรายได้ 

โครงสร้ำงรำยได้ของบริษัทและบริษัทยอ่ย ตัง้แตปี่ 2562 ถึง ปี 2563 มีดงันี ้

ผลิตภณัฑ์ / บริการ ด าเนินการโดย 
2563 2562 

รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ 

บริกำรสือ่สำรดำวเทยีม ไทยคม  
3,548 83.92 4,594 94.86 และบริกำรท่ีเก่ียวเนื่อง ทีซี บรอดคำสติง้ 

  และบริษัทในกลุม่ธุรกิจไอพีสตำร์ 

บริกำรอินเทอร์เนต็และสือ่ 
ไทย แอดวำนซ์ อินโนเวชัน่  

32 0.76 122 2.52 
แคมโบเดยีน ดีทีวี เนต็เวิร์ค 

ตดัรำยกำรระหวำ่งสว่นงำน (24) (0.57) (53) (1.09) 
รายได้จากการขายและบริการ 3,557 84.13 4,663 96.28 

รำยได้อื่น  671 15.87 337 6.96 
รวมรายได้ 4,228 100.00 4,800 100.00 

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำรจ ำแนกตำมสว่นงำนทำงภมูิศำสตร์ ส ำหรับปี 2562 ถึง ปี 2563 มีดงันี ้

รายชื่อประเทศ 
2563 2562 

รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ 
ไทย 1,952 54.87 2,251 48.27 
ออสเตรเลยี 264 7.42 250 5.36 
อินเดีย 442 12.43 660 14.15 
ญ่ีปุ่ น 207 5.81 618 13.25 
พมำ่ 156 4.39 127 2.72 
มำเลเซีย 262 7.36 258 5.53 
ประเทศอื่น ๆ 275 7.72 499 10.70 

รวม 3,557 100.00 4,663 100.00 

สว่นแบง่ก ำไร (ขำดทนุ) จำกเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมค้ำ ส ำหรับปี 2562 ถึง ปี 2563 มีดงันี ้

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วมค้า 

2563 2562 
ก าไร 

(ขาดทุน) 
ร้อยละ 

ก าไร
(ขาดทุน) 

ร้อยละ 

บริษัท เชนนิงตนั อินเวสเม้นท์ส พีทีอี ลมิิเต็ด 
บริษัท เนชัน่ สเปซ แอนด์ เทคโนโลยี จ ำกดั 
บริษัท เอทีไอ เทคโนโลยีส์ จ ำกดั 

3.94 
(0.05) 

(0.14) 

105.27 
(1.56) 

(3.71) 

(116) 

- 
- 

n.a. 

- 
- 

รวมส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในบริษัทย่อย
และบริษัทร่วมค้า 

3.74 100.00 (116) n.a. 
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1.2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มธุรกิจหลัก ดังนี ้

ธุรกิจดาวเทียมและบริการต่อเน่ือง 

1. บริการสื่อสารดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเน่ือง ด าเนินการโดย บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) และ
บริษัทกลุ่มไอพสีตาร์ 
ดำวเทียมไทยคม 
ดำวเทียมไทยคม แบง่กลุม่ออกเป็น 2 ประเภท คือ ดำวเทียมแบบทัว่ไป (Conventional Satellite) และดำวเทียม 

บรอดแบนด์ (High Throughput Satellite, HTS) 

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

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

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

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

ปัจจุบนับริษัทให้บริกำรดำวเทียมแบบทัว่ไปจ ำนวน 4 ดวงในวงโคจร ได้แก่ ดำวเทียม ไทยคม 6 ไทยคม 7 และ   
ไทยคม 8 และดำวเทียมบรอดแบนด์อีก  1 ดวง คือ ดำวเทียมไทยคม 4 โดยรำยละเอียดคุณสมบัติของดำวเทียม 
ไทยคมแตล่ะดวงมีดงัตอ่ไปนี ้

 

 ไทยคม 4 ไทยคม 6 ไทยคม 7 ไทยคม 8 

ชนิดของดาวเทยีม 
ดำวเทียมบรอดแบนด์  

High Throughput (HTS) 
ดำวเทียมแบบทัว่ไป ดำวเทียมแบบทัว่ไป ดำวเทียมแบบทัว่ไป 

ที่ตัง้วงโคจร 119.5 องศำตะวนัออก 78.5 องศำตะวนัออก 120 องศำตะวนัออก 78.5 องศำตะวนัออก 

ผู้ผลิต 
(ประเทศ) 

Space Systems Loral 
(สหรัฐอเมริกำ) 

Orbital ATK 
(สหรัฐอเมริกำ) 

Space Systems Loral 
(สหรัฐอเมริกำ) 

Orbital ATK 
(สหรัฐอเมริกำ) 

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

อายุดาวเทยีมตามการ
ออกแบบ* 

12 ปี 15 ปี 15 ปี 15 ปี 

จัดส่งสู่วงโคจร สิงหำคม 2548 มกรำคม 2557 กนัยำยน 2557 พฤษภำคม 2559 
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 ไทยคม 4 ไทยคม 6 ไทยคม 7 ไทยคม 8 

ชนิดของ Beams  
ที่ให้บริการ / 

ทรานสพอนเดอร์ 

84 Ku-Spot Beams 
8 Ku-Spot Beams 

(Augment) 
3 Ku-Shaped Beams 

7 Ku-Broadcast Beams 

24 C-band  
ทรำนสพอนเดอร์ 

9 Ku-band  
ทรำนสพอนเดอร์ 

14 C-band  
ทรำนสพอนเดอร์ 

24 Ku-band  
ทรำนสพอนเดอร์ 

พืน้ที่ให้บริการ 

14 ประเทศ: ออสเตรเลีย 
กมัพชูำ จีน อินเดีย 
อินโดนีเซีย ญ่ีปุ่ น 
มำเลเซีย เมียนมำ่ร์ 
นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ 
เกำหลีใต้ ไต้หวนั ไทย 

และเวียดนำม 

C-band: ภมิูภำคเอเชีย
ใต้ 

และทวปีแอฟริกำ  
Ku-band ภมิูภำคเอเชีย

ตะวนัออก 
เฉียงใต้ 

C-band: ประเทศไทย  
ภมิูภำคลุม่แมน่ ำ้โขง 
และภมิูภำคเอเชีย 

Ku-band:  
ประเทศไทย  

ภมิูภำคลุม่แมน่ ำ้โขง 
 ภมิูภำคเอเชียใต้ 
และทวปีแอฟริกำ 

*อำยดุำวเทียมตำมกำรออกแบบ ไมค่ ำนึงถึงสมัปทำนและใบอนญุำตประกอบกิจกำรดำวเทียม 

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

(1.1) บริกำรสง่ตอ่ช่องรำยกำรโทรทศัน์ผำ่นดำวเทียมไปยงัสถำนีกระจำยสญัญำณปลำยทำง 
บริษัทให้บริกำรสง่ช่องรำยกำรโทรทศัน์ผ่ำนดำวเทียมแบบครบวงจร ทัง้ในระบบควำมคมชดัปกติ  (Standard 

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

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

บริษัทให้บริกำรส่งช่องรำยกำรโทรทศัน์ผ่ำนดำวเทียมถึงบ้ำนผู้ รับโดยตรงแบบครบวงจร ทัง้ในระบบควำม
คมชัดปกติ (Standard Definition) และในระบบควำมคมชัดสูง (High Definition และ Ultra-High Definition) ที่มี
คุณภำพและมีควำมแรงของสญัญำณสูง เพื่อให้ผู้ประกอบกำรโทรทัศน์แบบบอกรับสมำชิก และผู้ประกอบกำร
สถำนีโทรทศัน์ดำวเทียมสำมำรถเข้ำถึงผู้ รับชมที่ติดตัง้จำนรับสญัญำณดำวเทียมไทยคมที่มีขนำดเลก็ได้โดยตรง ทัง้นี ้
บริษัทมีควำมพร้อมในกำรให้บริกำรเสริมอื่น ๆ เพื่อเพิ่มศกัยภำพและควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของผู้ประกอบกำร 
เช่น กำรรองรับรำยกำรที่ผู้ชมต้องช ำระค่ำใช้จ่ำยเมื่อรับชม (pay-per-view) ระบบเรียกชมรำยกำรตำมสัง่ ( video-
on-demand) เมนูแนะน ำรำยกำรอิเล็กทรอนิกส์ (electronic programme guides) รวมทัง้กำรรองรับโฆษณำและ
รำยกำรโฮมชอปปิง้ (home shopping) เป็นต้น 
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สถำนีบริกำรภำคพืน้ดิน (Teleport and Digital Direct-to-Home (DTH) Center) 
สถำนีบริกำรภำคพืน้ดิน (Teleport หรือ Telecommunications Port) เป็นสถำนีศนูย์กลำงที่ให้บริกำรเสริมตำ่ง ๆ  

ในด้ำนธุรกิจกำรแพร่สญัญำณโทรทศัน์และโทรคมนำคม สถำนีบริกำรภำคพืน้ดินไทยคมเป็นสถำนีเทเลพอร์ตที่ได้รับ
กำรรับรองมำตรฐำน ISO 9002 และ 9001:2000 มีกำรติดตัง้อุปกรณ์และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกครบครัน เพื่อ
ให้บริกำรด้ำนกำรแพร่สญัญำณโทรทศัน์ผำ่นดำวเทียมแก่ผู้ประกอบกำรทัง้ในและนอกประเทศ บริษัทได้น ำเสนอกำร
ให้บริกำรแบบครบวงจร โดยรวมกำรรวมแบนวิดธ์กบับริกำรเสริมเข้ำด้วยกนั เช่น กำรกระจำยสญัญำณโดยเทป  กำร
บีบอัดสญัญำณโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ทัง้ในระบบควำมคมชัดปกติ (Standard Definition) และในระบบควำม
คมชัดสงู  (High Definition และ Ultra-High Definition) กำรถ่ำยทอดสญัญำณดำวเทียม กำรตรวจสอบสญัญำณ 
ตลอดจนกำรให้บริกำรใหม ่คือ กำรให้บริกำรสง่รำยกำรโทรทศัน์หรือวีดีโอผำ่นโครงขำ่ยอินเทอร์เน็ต (Over-The-Top, 
OTT) 

นอกจำกนี ้บริษัทได้ร่วมมือกบับริษัทในเครือ ได้แก่ บริษัท ทีซี บรอดคำสติง้ จ ำกดั ซึ่งเป็นผู้ ให้บริกำรโครงข่ำย
แบบบอกรับสมำชิก ส ำหรับช่องรำยกำรท่ีมีเนือ้หำของประเทศไทย  

(2) กำรบริกำรบรอดแบนด์ (Broadband) และกำรให้บริกำรข้อมลู (Data) 
(2.1) ตลำดผู้ใช้บริกำรรำยยอ่ย 

บริษัทช่วยให้ผู้ ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตสำมำรถน ำเสนอบริกำรบรอดแบนด์ควำมเร็วสงูแก่ผู้ ใช้งำนกลุม่ผู้อยูอ่ำศยั
และธุรกิจขนำดย่อมในพืน้ที่ชนบทห่ำงไกลในภูมิภำคเอเชีย-แปซิฟิก บริกำรดังกล่ำวได้รับควำมไว้วำงใจจำก
ผู้ประกอบกำรมำอยำ่งยำวนำนด้วยระบบควบคมุคณุภำพกำรให้บริกำรแบบ Uniform Quality of Service หรือ QoS 
ของไอพีสตำร์ที่มีมำตรฐำนเดียวกนัทัว่ประเทศและมีควำมคุ้มคำ่ด้ำนต้นทนุเมื่อเปรียบเทียบกบัดำวเทียมแบบทัว่ไป 
สง่ผลให้ผู้ประกอบกำรอินเทอร์เน็ตมีควำมได้เปรียบในกำรแขง่ขนัและสำมำรถขยำยกำรให้บริกำรไปยงัลกูค้ำทัง้กลุม่
ผู้อยูอ่ำศยัและธุรกิจขนำดยอ่มทัว่ประเทศ 

  (2.2) ตลำดผู้ให้บริกำรโครงขำ่ย 
บริษัทให้บริกำรดำวเทียมบรอดแบนด์แบบครบวงจรกบัผู้ประกอบกำรโทรศพัท์เคลื่อนที่เพื่อใช้ในกำรเช่ือมต่อ

โครงข่ำยโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่ำนดำวเทียมในบริเวณที่ระบบโครงข่ำยภำคพืน้ดินไม่สำมำรถเข้ำถึงด้วยต้ นทุนที่มี
ประสิทธิภำพ โดยสำมำรถรองรับรูปแบบกำรใช้งำนสถำนีฐำนที่หลำกหลำย เช่น macro cells, micro cells, small 
cells และ IP-node-Bs โครงข่ำยไอพีสตำร์สำมำรถให้บริกำรเช่ือมต่อโทรศพัท์เคลื่อนที่ครอบคลมุทัว่ประเทศ เพื่อ
รองรับกำรขยำยตวัของสงัคมเมืองและกำรใช้งำนเสียงและข้อมลูที่เพิ่มมำกขึน้อยำ่งรวดเร็ว  
(2.3) ตลำดกลุม่ภำคธุรกิจ 

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

หน่วยงำนภำครัฐของประเทศในภูมิภำคเอเชีย-แปซิฟิกสำมำรถพึ่งพำประโยชน์จำกไอพีสตำร์ได้ บริกำรไอพี
สตำร์เพื่อภำครัฐบำลสำมำรถช่วยกระจำยกำรบริหำรงำนของหน่วยงำนภำครัฐให้ครอบคลมุทัว่ประเทศ อีกทัง้ช่วย
เพิ่มโอกำสกำรเข้ำถึงอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสงูและเช่ือมกำรสื่อสำรของภำครัฐด้วยต้นทนุที่มีประสิทธิภำพ ไอพีสตำร์
เป็นบริกำรที่พิสจูน์แล้วส ำหรับหน่วยงำนภำครัฐในกำรขยำยกำรเข้ำถึงกำรข้อมลูข่ำวสำรและกำรติดต่อสื่อสำรทัว่
ประเทศ ไม่ว่ำจะเป็นกำรเช่ือมต่อกำรสื่อสำรเมื่อเกิดภำวะวิกฤตภัยพิบัติในพืน้ที่ต่ำงๆ กำรให้บริกำรกำรศึกษำ
ทำงไกลผ่ำนดำวเทียม กำรให้บริกำรเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตชุมชน หรือกำรเช่ือมต่อเครือขำ่ยอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์
ส ำหรับกำรใช้งำนภำยในของหนว่ยงำนภำครัฐและกำรให้บริกำรอิเลก็ทรอนิกส์ภำครัฐ 
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(2.5) บริกำรสือ่สำรควำมเร็วสงูผำ่นดำวเทยีมแบบเคลือ่นท่ี 
นำวำ (NAVA) คือแพลตฟอร์มในกำรให้บริกำรสือ่สำรควำมเร็วสงูผำ่นดำวเทียมแบบเคลือ่นท่ีทำงทะเลแบบครบ

วงจร เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรสือ่สำรแก่ผู้ประกอบกำรอตุสำหกรรมกำรเดินเรือและอตุสำหกรรมนอกชำยฝ่ัง 
(Offshore) เพื่อกำรรับส่งข้อมูล เช่ือมต่อกำรสื่อสำรให้กับลูกเรือและผู้ โดยสำร และเพิ่มประสิทธิภำพในกำร
ปฏิบตัิงำนและสร้ำงควำมมัน่ใจด้ำนควำมปลอดภยัให้กบัผู้ประกอบกำร ในเดือนธันวำคม 2563 บริษัท เนชัน่ สเปซ 
แอนด์ เทคโนโลยี จ ำกดั (NSAT) ซึง่เป็นบริษัทร่วมทนุภำยใต้ควำมร่วมมอืของ บริษัท กสท โทรคมนำคม จ ำกดั (กสท) 
และบริษัทไทยคมได้เปิดตวับริกำร NAVA by NSAT หรือบริกำรดิจิทลัผ่ำนดำวเทียมเพื่อกำรสื่อสำรทำงทะเล ซึ่งเป็น
กำรผนวกเทคโนโลยีกำรสือ่สำรผำ่นดำวเทียมของบริษัทไทยคมเข้ำกบัดิจิทลัโซลชูัน่ท่ีหลำกหลำยของบริษัท กสท 

สถำนีควบคมุเครือขำ่ยภำคพืน้ดินไอพีสตำร์ 
สถำนีควบคมุเครือข่ำยภำคพืน้ดินไอพีสตำร์ถกูออกแบบให้มีควำมสำมำรถรองรับกำรใช้งำนที่หลำกหลำย เช่น 

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

(3) กำรบริกำรด้ำนท่ีปรึกษำ และออกแบบระบบสือ่สำรดำวเทียม 
ในปี 2562 บริษัทได้ให้บริกำรด้ำนที่ปรึกษำ และออกแบบระบบสื่อสำรดำวเทียมอย่ำงเต็มรูปแบบ เพื่อตอบสนอง

ควำมต้องกำรให้แก่ผู้ประกอบกำรดำวเทียม ภำคธุรกิจและภำครัฐ ที่มีควำมต้องกำรท่ีจะเร่ิมต้นด ำเนินธุรกิจดำวเทียม โดย
บริษัทมีกำรให้บริกำรแบบครบวงจรในสว่นของกำรเป็นที่ปรึกษำให้กบัลกูค้ำในทกุๆ เร่ือง เช่น กำรวำงแผนกำรใช้งำนวง
โคจร กำรประสำนงำนควำมถ่ี กำรขอใบอนญุำต กำรให้ค ำปรึกษำเร่ืองกำรออกแบบดำวเทียม รวมถึงกำรท ำกำรตลำด 
และกำรเงินกำรลงทนุในกำรท ำธุรกิจ ด้วยประสบกำรณ์ในกำรด ำเนินธุรกิจดำวเทียมทัง้ภำยในประเทศและต่ำงประเทศ
ของบริษัทที่มีมำอย่ำงยำวนำน บริษัทมีควำมมัน่ใจในศกัยภำพของกำรให้บริกำรดงักล่ำวแก่กลุ่มลกูค้ำเป้ำหมำย เพื่อ
ตอบสนองควำมต้องกำรและยกระดบัควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินธุรกิจดำวเทียมให้กับลกูค้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพสงูสดุ 
ปัจจุบัน บริษัทให้บริกำรด้ำนที่ปรึกษำแก่ภำครัฐของประเทศบงักลำเทศ และก ำลงัศึกษำถึงโอกำสในกำรร่วมมือกับ
ประเทศอื่นๆ ในภมูิภำคเอเชียใต้อีกด้วย เช่น ประเทศเนปำล เป็นต้น 

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

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

ภำวะอตุสำหกรรมในภมูิภำคเอเชีย 
ในภมูิภำคเอเชียนัน้มีอตัรำกำรเติบโตของตลำดดำวเทียมอย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในประเทศ อินเดีย และ

ภมูิภำคอินโดจีนถือวำ่มีอตัรำกำรเติบโตอยำ่งมีนยัส ำคญั 
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ประเทศอินเดียมีควำมต้องกำรใช้งำนดำวเทียมส ำหรับบริกำรแพร่ภำพสญัญำณโทรทัศน์  (Broadcast) และกำร
ให้บริกำรเทเลคอม (Telecom) โดยบริษัทมุง่เน้นพฒันำควำมร่วมมือกบัพนัธมิตรเพื่อให้บริกำรที่มีควำมยืดหยุ่น โดยมีทัง้
ในรูปแบบกำรขำยเหมำ (Wholesale) และกำรขำยปลกี (Retail) เพื่อรองรับควำมต้องกำรท่ีจะเพิ่มขึน้ดงักลำ่ว 

ในส่วนของภูมิภำคอินโดจีนนัน้ ควำมต้องกำรใช้ดำวเทียมที่เพิ่มขึน้เกิดจำกควำมต้องกำรใช้งำนเพื่อสนบัสนนุกำร
สื่อสำรของประชำกร โดยเฉพำะในพืน้ที่ชนบทที่ห่ำงไกล อีกทัง้มีกำรใช้งำนเพื่อขยำยบริกำรเช่ือมต่อโครงข่ำย
โทรศพัท์เคลือ่นท่ี และขบัเคลือ่นให้ระบบ 4G สำมำรถใช้งำนได้ครอบคลมุพืน้ท่ีทัง้หมดของภมูิภำค 

ภำวะอตุสำหกรรมในภมูิภำคแอฟริกำ 
เนื่องจำกทวีปแอฟริกำมีสภำพภูมิประเทศที่ถือเป็นควำมท้ำทำยอย่ำงมำก ในกำรขยำยโครงข่ำยโทรคมนำคม

ภำคพืน้ดิน ดงันัน้บริกำรทำงด้ำนดำวเทียมจึงมีบทบำทส ำคญัในกำรตอบสนองควำมต้องกำรในกำรสื่อสำรของภมูิภำคนี ้
โดยเฉพำะกำรเช่ือมตอ่โครงขำ่ยระบบโทรศพัท์เคลื่อนท่ี อินเทอร์เน็ตควำมเร็วสงูผำ่นดำวเทียม และบริกำรเครือขำ่ยข้อมลู
ในระบบ VSAT (Very Small Aperture Terminal) 

จำกข้อได้เปรียบข้ำงต้นท ำให้ควำมต้องกำรใช้งำนดำวเทียมในภูมิภำคนีย้งัคงเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง แม้จะประสบ
ปัญหำกำรหยดุชะงกัทำงด้ำนเศรษฐกิจที่มีผลกระทบไปทัว่โลก รวมถึงวิกฤติกำรแพร่ระบำดของโควิด-19 ก็ตำม 

กำรแขง่ขนัของอตุสำหกรรมดำวเทียมแบบทัว่ไป 
กำรแขง่ขนัในภมูิภำคเอเชีย 
ในภมูิภำคเอเชียมีอตัรำกำรเติบโตจำกกำรใช้งำนดำวเทียมเพิ่มขึน้อยำ่งต่อเนื่อง ท ำให้อตัรำกำรแขง่ขนัสงูขึน้ตำมไป

ด้วย มีผู้แขง่ขนัจำกผู้ให้บริกำรดำวเทียมระดบัภมูิภำค และระดบัโลกเพิ่มมำกขึน้อยำ่งต่อเนื่องเช่นกนั เกิดกำรแยง่ชิงสว่น
แบ่งตลำดในหลำยๆ ประเทศ เช่น ในประเทศอินเดีย เป็นตลำดที่มีควำมต้องกำรบริกำรดำวเทียมที่สงู เนื่องจำกมีกำรใช้
งำนดำวเทียมส ำหรับบริกำรแพร่ภำพสญัญำณโทรทัศน์ (Broadcast) ในประเทศ จึงนับได้ว่ำช่องสญัญำณโทรทัศน์
ท้องถ่ินดงักลำ่วเป็นตวัขบัเคลื่อนให้ควำมต้องกำรใช้งำนดำวเทียมสงูขึน้ สง่ผลให้มีผู้ ให้บริกำรหลำยรำยมีควำมต้องกำร
เข้ำมำแย่งสว่นแบ่งตลำดนี ้แต่ทัง้นีบ้ริษัท ได้เล็งเห็นถึงควำมส ำคญัในตลำดอินเดียตัง้แต่แรก และยงัได้รับสิทธ์ิอนญุำต
ให้บริกำรได้ในประเทศอินเดีย (Landing Rights) รวมถึงบริษัทยงัมีควำมสมัพันธ์ที่ดี ได้รับกำรไว้วำงใจจำกลกูค้ำใน
ประเทศอินเดีย ซึง่ถือวำ่บริษัทมีข้อได้เปรียบทำงกำรแขง่ขนัในประเทศอินเดียเมื่อเทียบกบัคูแ่ขง่รำยอื่น 

สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์ เป็นอีกหนึ่งตลำดที่มีผู้แข่งขนัจำกผู้ประกอบกำรดำวเทียมหลำยประเทศให้ควำมสนใจ 
ซึง่บริษัทได้ด ำเนินธุรกิจกบัเมียนมำร์มำอยำ่งยำวนำน มีควำมไว้วำงใจ และควำมสมัพนัธ์ที่ดีจำกฐำนลกูค้ำในประเทศเป็น
อย่ำงดี เป็นตลำดที่ธุรกิจดำวเทียมสำมำรถเติบโตได้อยำ่งตอ่เนื่อง ถึงแม้วำ่จะมีผู้ ให้บริกำรดำวเทียมระดบัประเทศ ระดบั
ภมูิภำค และระดบัโลกเพิ่มขึน้ สง่ผลให้มีแรงกดดนัทำงด้ำนรำคำในภมูิภำคดงักลำ่ว ทำงบริษัทเช่ือมัน่ว่ำกำรแข่งขนัจำก
คูแ่ขง่จะไมส่ง่ผลกระทบตอ่บริษัทมำกนกั เนื่องจำกควำมสมัพนัธ์อนัดีของบริษัทท่ีมีมำอยำ่งยำวนำน รวมถึงควำมต้องกำร
ของผู้บริโภคยงัมีอตัรำกำรเพิ่มขึน้ โดยมีปัจจยัเสริมมำจำกกำรขยำยตวัของผู้ใช้งำนอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสงูในพืน้ท่ีชนบท 
หรือพืน้ที่ห่ำงไกล กำรขยำยพืน้ที่ให้บริกำรโครงข่ำยโทรศพัท์มือถือทัง้ระบบ 4G และ 5G รวมถึงกำรเติบโตของเทคโนโลยี
กำรสร้ำงภำพเสมือนจริง (Virtual Reality) นัน้ต้องกำรกำรรับสง่ข้อมลูที่มีควำมเร็วสงู และครอบคลมุไปทัว่ทกุภมูิภำค อีก
ทัง้บริษัทยงัมีควำมสมัพนัธ์อนัดีกบัลกูค้ำที่มีมำอยำ่งยำวนำน ท ำให้ดำวเทียมไทยคมยงัคงเป็นท่ีต้องกำรของตลำด 

กำรแขง่ขนัในภมูิภำคแอฟริกำ 
มีผู้ประกอบกำรดำวเทียมหลกัหลำยรำยสนใจและเลง็เห็นโอกำสในกำรขยำยตลำดเปำ้หมำยมำยงัทวีปแอฟริกำมำก

ขึน้ จำกกำรที่มีผู้ ให้บริกำรดำวเทียมหลำยรำยให้ควำมสนใจในภูมิภำคนีย้่อมส่งผลให้ภูมิภำคแอฟริกำมีแรงกดดัน
ทำงด้ำนรำคำด้วยเช่นกัน อย่ำงไรก็ตำม แอฟริกำยังเป็นตลำดที่มีศักยภำพในเชิงปริมำณควำมต้องกำรใช้งำน อัน
เนื่องมำจำกกำรที่เป็นทวีปที่ใหญ่เป็นอนัดับ 2 ของโลกและมีจ ำนวนประชำกรอำศยัอยู่เป็นจ ำนวนมำก ซึ่งในปัจจุบนั
จ ำนวนประชำกรที่เข้ำถึงเทคโนโลยีกำรสื่อสำรยังมีอัตรำที่ค่อนข้ำงต ่ำและมีขีดจ ำกัด  นอกจำกนี ้กำรที่เทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตควำมเร็วสงูเร่ิมเข้ำมำมีบทบำทกบัประชำกรในภมูิภำค สง่ผลให้เกิดควำมต้องกำรใช้เทคโนโลยีดงักลำ่วเพื่อ
เช่ือมตอ่โครงขำ่ยภำคพืน้ดิน และโครงขำ่ยโทรศพัท์เคลื่อนที่ทัว่ทกุพืน้ท่ี และดำวเทียมก็เป็นเทคโนโลยีที่เหมำะสมที่สดุใน
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ปัจจุบนั บริษัทจึงเช่ือมัน่วำ่แอฟริกำเป็นภมูิภำคที่ตลำดจะยงัสำมำรถเติบโตได้อีกและบริษัทไทยคมมีควำมสำมำรถที่จะ
แขง่ขนัในภมูิภำคนีไ้ด้ 

แผนกลยทุธ์ดำวเทียมแบบทัว่ไปในปี 2563 
บริษัทยังคงใช้กลยุทธ์เพื่อสร้ำงควำมแข็งแกร่งในกำรเป็นดำวเทียมที่ได้รับควำมนิยมสูงที่มีจ ำนวนฐำนผู้ชมและ

จ ำนวนช่องรำยกำรโทรทัศน์เป็นจ ำนวนมำก ณ ต ำแหน่งวงโคจร 78.5 องศำตะวันออก ซึ่งเป็นต ำแหน่งวงโคจรของ 
ดำวเทียมไทยคม 6 และดำวเทียมไทยคม 8 โดยในปัจจุบนัมีจ ำนวนช่องรำยกำรโทรทศัน์จ ำนวน 748 ช่องรำยกำร (147 
ช่องรำยกำรประเภทควำมคมชดัสงู) ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563  

ส ำหรับดำวเทียมไทยคม 7 และดำวเทียมไทยคม 8 บริษัทมุง่เน้นพฒันำควำมร่วมมือกบัลกูค้ำเพื่อให้บริกำรดำวเทยีม
ในโครงกำรระยะยำวแก่ตลำดอินเดีย นอกจำกนีบ้ริษัทยงัมุ่งเน้นควำมส ำคญัในกำรร่วมมือกบัพนัธมิตรในระดบัโลก เพื่อ
เช่ือมตอ่โครงขำ่ยโทรศพัท์เคลือ่นท่ีในภมูิภำคอินโดจีนอีกด้วย ในภมูิภำคแอฟริกำบริษัทยงัคงผลกัดนัในกำรสร้ำงพนัธมิตร
ในท้องถ่ินเพื่อให้บริกำรอย่ำงครบวงจร เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ โดยเน้นขยำยบริกำรส่ง ช่องรำยกำร
โทรทศัน์ผ่ำนดำวเทียม บริกำรเช่ือมต่อโครงข่ำยโทรศพัท์เคลื่อนที่ บริกำรเครือข่ำยข้อมูลในระบบ VSAT (Very Small 
Aperture Terminal) และบริกำรเช่ือมตอ่เครือขำ่ยอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสงู  อีกทัง้ บริษัทยงัร่วมมือกบัพนัธมิตรผู้ให้บริกำร
สถำนีภำคพืน้ดินในทวีปยุโรป เพื่อให้บริกำรแพร่สญัญำณภำพและเสียงผ่ำนดำวเทียมจำกจำกทวีปแอฟริกำไปสู่ทวีป
ยโุรปอีกด้วย 
(2) ภำวะอตุสำหกรรมบริกำรบรอดแบนด์ (Broadband) และกำรรับสง่ข้อมลู (Data) 

อตุสำหกรรมดำวเทียมบรอดแบนด์ทัง้ในสว่นของ GEO และ Non-GEO High Throughput Satellite (HTS) ยงัคงมี
แนวโน้มเติบโตอย่ำงมำก ถึงแม้ว่ำจะมีอปุสรรคในระยะสัน้จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควิด -19 เนื่องจำกปัจจยั
หลัก 2 ประกำร คือปริมำณกำรใช้งำนต่อจุดที่เพิ่มขึน้และพัฒนำกำรของเทคโนโลยีโครงข่ำยดำวเทียม โดยตลำด
ผู้ ใช้บริกำรรำยย่อย (แบบใช้งำนตำมบ้ำนและผ่ำน Wi-Fi Hotspot) และตลำดผู้ ให้บริกำรโครงข่ำยซึ่งมีควำมจ ำเป็นต้อง
อพัเกรดระบบโครงข่ำย 2G, 3G, 4G และ 5G เป็นสองตลำดหลกัที่เร่งให้เกิดกำรเติบโตของควำมต้องกำรใช้งำนดงักลำ่ว 
จำกรำยงำนของ Cisco Annual Internet Report (2561-2566), ในปี 2566 ประมำณ 2 ใน 3 ของประชำกรโลกจะสำมำรถ
เข้ำถึงกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตได้ ในขณะท่ี มำกกวำ่ร้อยละ 10 ของกำรเช่ือมตอ่อปุกรณ์และโทรศพัท์เคลือ่นท่ีทัว่โลกจะเป็น
กำรเช่ือมตอ่ผำ่นโครงขำ่ย 5G  

กำรแขง่ขนัของอตุสำหกรรมดำวเทียมบรอดแบนด์ 
อตุสำหกรรมดำวเทียมบรอดแบนด์ก ำลงัอยูใ่นช่วงกำรเปลีย่นผำ่นทำ่มกลำงพัฒนำกำรหลำกหลำยที่เกิดขึน้พร้อมกนั 

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

แผนกลยทุธ์บริกำรด้ำนบรอดแบนด์ ในปี 2564 
บริษัทให้ควำมส ำคญัในกำรเพิ่มประสิทธิภำพของกำรใช้งำนแบนวิดธ์บนแพลตฟอร์มไอพีสตำร์และแพลตฟอร์มของ

พนัธมิตรทำงธุรกิจ เพื่อสร้ำงโอกำสในกำรเพิ่มปริมำณกำรใช้งำนแบนวิดธ์ดำวเทียมไทยคม 4 โดยกำรผสมผสำนกำร
ให้บริกำรแบนวิดธ์ขนำดใหญ่แก่ผู้ประกอบกำรโครงขำ่ย กลุม่ภำคธุรกิจ และกลุม่ภำครัฐบำลในภมูิภำค กบักำรให้บริกำรบ
รอดแบนด์อินเทอร์เน็ตแก่ผู้ใช้งำนรำยยอ่ยในประเทศที่มีศกัยภำพ นอกจำกนี ้บริษัทมีแผนขยำยบริกำรนำวำ (NAVA) หรือ
บริกำรสื่อสำรควำมเร็วสงูผ่ำนดำวเทียมแบบเคลื่อนที่ทำงทะเล ผ่ำนบริษัท เนชัน่ สเปซ แอนด์ เทคโนโลยี จ ำกดั (NSAT) 
ภำยใต้ควำมร่วมมือกบั บริษัท กสท โทรคมนำคม จ ำกดั (กสท) (ปัจจบุนัคือ บริษัท โทรคมนำคมแหง่ชำติ จ ำกดั (มหำชน)) 
ส ำหรับแผนระยะยำว บริษัทได้ร่วมมือทำงธุรกิจกบัพนัธมิตรในกำรด ำเนินโครงกำรดำวเทียมบรอดแบนด์รุ่นใหม่ๆ (Next 
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Generation High Throughput Satellite) ที่มีโครงสร้ำงต้นทุน และรำคำต่อหน่วยต ่ำเพื่อกำรให้บริกำรด้ำนบรอดแบนด์
ส ำหรับอนำคต 

2. บริการที่เกี่ยวเน่ืองส าหรับการสื่อสารดาวเทียม ด าเนินการโดย บริษัท ทีซี บรอดคาสติง้ จ ากัด (ทีซบีี) 

ลักษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 

ทีซีบี ให้บริกำรที่เก่ียวเนื่องกบักำรสื่อสำรดำวเทียม เพื่อเป็นสว่นเสริมให้ธุรกิจของบริษัทมีควำมครบวงจร โดยแบง่
กำรให้บริกำรออกได้ดงันี ้

บริกำรโครงขำ่ยกระจำยเสยีงหรือโทรทศัน์ ส ำหรับกิจกำรท่ีไมใ่ช้คลืน่ควำมถ่ี 

กำรให้บริกำรโครงข่ำยกระจำยเสียงหรือโทรทศัน์ของ ทีซีบี มีลกัษณะเป็นผู้รวบรวม (Multiplex) ข่ำวสำรสำธำรณะ 
หรือรำยกำร หรือกลุ่มของข่ำวสำรสำธำรณะ หรือกลุ่มของรำยกำร  ที่ส่งมำจำกผู้ ให้บริกำรกระจำยเสียงหรือโทรทศัน์ 
รวมถึงกำรให้บริกำรเข้ำรหสั (Encryption) ในกรณีที่ผู้ ให้บริกำรกระจำยเสียงหรือโทรทศัน์มีควำมประสงค์ในกำรก ำหนด
เง่ือนไขในกำรรับสัญญำณ เช่น กำรเข้ำรหัสแบบ Conditional Access (CA) หรือกำรเข้ำรหัสแบบ BISS Key ก่อน
ถ่ำยทอดสญัญำณเสียง หรือภำพที่ใช้ในกำรสง่ข่ำวสำรสำธำรณะ หรือรำยกำรจำกสถำนีไปยงัเคร่ืองรับผ่ำนทำงโครงขำ่ย
กำรสื่อสำรผ่ำนดำวเทียมที่ได้รับอนุญำต รวมทัง้กำรให้บริกำรโครงข่ำยกระจำยเสียงหรือโทรทศัน์ ส ำหรับกิจกำรที่ไม่ใช้
คลืน่ควำมถ่ีแบบบอกรับสมำชิก เพื่อให้บริกำรระบบไอพีทีวี (Transcoding & Streaming service) โดยมีขอบเขตพืน้ท่ีกำร
ให้บริกำรครอบคลมุทัว่ทัง้ประเทศไทย 

บริกำรโครงข่ำยโทรคมนำคมเพื่อให้เช่ำใช้และเพื่อให้บริกำรโทรคมนำคม (Network Provider and Service 
Provider) 

กำรให้บริกำรโครงข่ำยโทรคมนำคมเพื่อให้เช่ำใช้ และเพื่อให้บริกำรโทรคมนำคม (Network Provider and Service 
Provider) ซึง่ประกอบด้วยประเภทของกิจกำรโทรคมนำคมและบริกำร ดงันี ้

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

Service) เพื่อให้บริกำรแก่บคุคลทัว่ไปจ ำนวนมำก  
5) บริกำรอินเทอร์เนต็ผำ่นดำวเทียม ท่ีมีสถำนีแมข่ำ่ยเป็นของตนเอง  
6) บริกำรให้เช่ำช่องสญัญำณผำ่นดำวเทยีม (Transponder) 
7) บริกำรอินเทอร์เนต็ประจ ำที่ผำ่นดำวเทียม  
8) บริกำรอินเทอร์เนต็เคลือ่นท่ีผำ่นดำวเทียม 
9) บริกำร Co-Location 
10) บริกำรบริหำรจดักำรดำวเทียม 

โดยผู้ ใช้บริกำรสำมำรถเช่ือมต่อสญัญำณข้อมลู ภำพ และเสียงผ่ำนโครงข่ำยสื่อสำรผ่ำนดำวเทียมได้หลำกหลำย
รูปแบบ โดยปรำศจำกข้อจ ำกดัทำงภมูิศำสตร์  
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ธุรกิจอินเทอร์เน็ตและส่ือ 

3. บริการอินเทอร์เน็ตและบริการที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการโดยบริษัท ไทย แอดวานซ์ อนิโนเวชั่น จ ากัด (ไทย
เอไอ)  

ลักษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 

(1) บริกำรแพลตฟอร์ม 

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

 (2) กำรจ ำหนำ่ยอปุกรณ์จำนรับสญัญำณดำวเทียมดีทวีี 

อปุกรณ์ชดุรับสญัญำณดำวเทียม ซึง่ประกอบด้วยจำนดำวเทียมและเคร่ืองรับสญัญำณดำวเทียม Ku-Band โดยเป็น
จำนดำวเทียมขนำดเล็กรำคำไม่แพง สะดวกในกำรติดตัง้ โดยจ ำหน่ำยทัง้แบบครบชุด (Full Set) และเฉพำะกลอ่ง (IRD 
Box) ผู้ซือ้สำมำรถรับชมรำยกำรโทรทศัน์ได้ชดัเจน โดยเน้นบริกำรที่ช่องฟรีทีวีทัว่ไป โทรทศัน์เพื่อกำรศึกษำ รวมทัง้ ช่อง
สำระบนัเทิงอื่น ๆ บริษัทจ ำหน่ำยผ่ำนร้ำนติดตัง้จำนดำวเทียม ร้ำนขำยเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ ห้ำงสรรพสินค้ำบำงแห่ง ฯลฯ ทัว่
ประเทศ ซึง่อำจจะขำยเฉพำะอปุกรณ์ หรือรวมคำ่ติดตัง้ด้วยก็ได้ 

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

 (3)  บริกำรให้ค ำปรึกษำและติดตัง้ระบบส ำหรับเครือข่ำยบรอดแบนด์แบบครบวงจร และเครือข่ำยทีวีภำยในอำคำร 
(System Integration) 

เป็นกำรออกแบบและติดตัง้ระบบฯ ตำมควำมต้องกำรของลกูค้ำ เน้นบริกำรที่ใช้สื่อดำวเทียมและสื่ออินเทอร์เน็ต  
อื่น ๆ เช่น กำรให้บริกำร Platform เช่น IPTV บริกำร VDO Conference, Data Transfer, Multimedia Online เป็นต้น กำร
ให้บริกำร System Integration ซึ่งให้บริกำร Network และ Software และกำรให้บริกำรระบบ Smart Office เช่น ระบบ
กำรจองห้องประชมุ ระบบกำรจองรถบริษัท 

3.1 บริกำรส ำหรับเครือขำ่ยบรอดแบนด์ 

เพื่อตอบสนองลกูค้ำในกำรเช่ือมต่อเครือข่ำยสง่ผ่ำนข้อมลูหลำกหลำยเนือ้หำในรูปแบบตำ่ง ๆ กำรอบรมตำมที่
ลกูค้ำต้องกำรทัง้แบบ ONE WAY และ TWO WAY  

3.2 บริกำรส ำหรับเครือขำ่ยทีวีภำยใน 

เพื่อตอบสนองลกูค้ำในกำรติดตัง้ระบบเครือขำ่ยทีวีภำยในส ำหรับสถำนพกัอำศยัในอำคำร ทัง้แบบรับชมฟรีโดย
ไมเ่สยีคำ่ใช้จ่ำย และแบบรับชมโดยเสยีคำ่บริกำรรำยเดือน  
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การตลาดและการแข่งขัน 

(1) ภำวะอตุสำหกรรมและกำรแขง่ขนั 

 บริกำรแพลตฟอร์ม 

บริษัทยงัคงให้บริกำรกับลกูค้ำกลุ่มเดิมสร้ำงรำยได้จำกอุปกรณ์เดิมที่มีอยู่โดยไม่ได้มีกำรขยำยฐำนลกูค้ำออกไป  
มำกนัก เนื่องจำกกำรให้บริกำรแพลตฟอร์มนีเ้ป็นบริกำรที่แพร่หลำยและลงทุนไม่สูงลูกค้ำสำมำรถเลือกใช้บริกำร  
เลอืกลงทนุเอง หรือท ำเองได้ รวมทัง้กำรหำลกูค้ำใหมใ่นกลุม่ลกูค้ำที่สนใจกำรแขง่ขนัเกม eSport 

บริษัท ยังได้ให้บริกำรในกำรท ำกิจกรรมทำงกำรตลำดเพื่อสนับสนุนกำรขำยให้กับบริกำรหรือแพลตฟอร์มหรือ  
แอปพลเิคชนัของลกูค้ำอีกด้วย 

 กำรจ ำหนำ่ยอปุกรณ์จำนรับสญัญำณดำวเทียมดีทวีี 

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

 บริกำรให้ค ำปรึกษำและติดตัง้ระบบส ำหรับเครือขำ่ยบรอดแบนด์แบบครบวงจร (System Integration) 

บริกำรส ำหรับเครือขำ่ยบรอดแบนด์นัน้ เป็นบริกำรท่ีมีผู้ให้บริกำรหลำยรำย ซึง่แตล่ะรำยจะมีควำมช ำนำญในเทคนิค
เฉพำะด้ำน ส ำหรับไทยเอไอจะเน้นเทคโนโลยีในกำรสง่ไฟล์ขนำดใหญ่ในรูปแบบของ IP File Transfer เป็นหลกั โดยเฉพำะ
แบบบรอดแบนด์ผ่ำนเครือข่ำยดำวเทียม หรือผ่ำนบริกำรไอพีสตำร์ โดยจะเน้นไปที่กำรให้บริกำรสง่ข้อมลูเพื่อกำรศึกษำ
อบรมภำยในองค์กร 

บริกำรส ำหรับเครือข่ำยทีวีภำยในนัน้ เป็นบริกำรที่มีคู่แข่งขันในตลำดทัง้แบบให้บริกำรช่องทีวีผ่ำนดำวเทียม
เช่นเดียวกบัไทยเอไอ และแบบที่ให้บริกำรผ่ำนทำงเครือข่ำยเคเบิล้ทีวี โดย ไทยเอไอ จะเน้นเจำะกลุ่มอำคำรสร้ำงใหม่ 
โดยเฉพำะอำคำรคอนโดมิเนียมที่เกิดขึน้จ ำนวนมำก ไทยเอไอจะเน้นจดุแข็งด้วยกำรน ำเสนอและติดตัง้เครือขำ่ยทีวภีำยใน
อำคำรของลกูค้ำด้วยกลอ่ง HDTV Box ที่ให้คณุภำพในกำรรับชมรำยกำรทีวีที่คมชดักวำ่กลอ่งดำวเทียมปกติ นอกจำกนี ้
ไทยเอไอ ได้มีกำรเจำะกลุ่มผู้ ให้บริกำรเคเบิล้ ท้องถ่ินเพื่อขำยชุดอุปกรณ์ DTV-IP GATEWAY Box เพื่อใช้งำนในกำร
เปลีย่นโครงขำ่ยเคเบิล้ทีวีเดิมจำกระบบอนำลอ็ก เป็นแบบระบบดิจิทลั 

นอกจำกนีย้งัเน้นให้ค ำปรึกษำและติดตัง้ระบบ Smart office เช่น ระบบกำรจองห้องประชุม ระบบกำรจองรถบริษัท 
หรือระบบอื่นๆ ตำมควำมต้องกำรของลกูค้ำ  

(2) กำรตลำดและกำรขำย 

กำรตลำดและกำรขำยแบง่ตำมประเภทกำรให้บริกำรออกเป็น 2 กลุม่บริกำร คือ 

1. กลุม่ที่ท ำกำรขำยตรง (Direct Sales) – คือ กลุม่บริกำร System Integration ซึ่งเน้นไปที่กำรติดต่อโดยตรงเพื่อ
อธิบำยสินค้ำ รับทรำบควำมต้องกำรของลกูค้ำ กำรสำธิตสินค้ำ หรือกำรออกแบบกำรวำงระบบเครือข่ำยทีวี
ภำยในอำคำร เช่น โรงแรม คอนโดมิเนียม อพำร์ทเม้นท์ ซึ่งกลุม่ลกูค้ำมกัจะเป็นองค์กร โดยลกูค้ำกลุม่นีจ้ะไม่
ค่อยมีกำรใช้สื่อโฆษณำแบบ Mass Media มำกนัก จะมุ่งเน้นกำรจัดสัมมนำเพื่อถ่ำยทอดองค์ควำมรู้เร่ือง
ผลติภณัฑ์ และโซลชูัน่ส์ 

2. กลุม่ที่ท ำกำรขำยผ่ำนตวัแทนจ ำหน่ำย – คือ กลุม่ที่กระจำยสนิค้ำแบบชดุอปุกรณ์ผ่ำนตวัแทนจ ำหน่ำยเป็นหลกั 
เป็นบริกำรท่ีไทยเอไอจะท ำกำรตลำดโดยมีสือ่สนบัสนนุกำรขำย ณ พืน้ท่ีเป็นหลกั และกำรจดัสมัมนำอบรม กลุม่
ผู้ประกอบกำรโรงแรม คอนโดมิเนียม อพำร์ทเม้นท์ และผู้ประกอบกำรเคเบิล้ทีวี เป็นต้น  พร้อมน ำเสนอสินค้ำ
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หรือรำยกำรสง่เสริมกำรขำยใหม่ๆ โดยผ่ำนช่องทำงกำรตลำดโซเชียลมีเดีย นอกจำกนัน้ จะมีสื่อ Mass Media 
เสริมเป็นครัง้ครำว รวมทัง้จะมีระบบ Incentive ส ำหรับรำยที่มียอดสัง่ซือ้สงู แตท่ัง้นี ้ณ ปัจจบุนัจะมุง่เน้นท ำกำร
ขำยและกำรตลำดผ่ำนงำนระบบโซลชูัน่ส์รองรับธุรกิจโรงแรม คอนโดมิเนียม อพำร์ทเม้นท์ และบริกำร System 
Integration ในสดัสว่นท่ีเพิ่มมำกขึน้ 

ลกัษณะลกูค้ำและควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งลกูค้ำกบับริษัท  

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

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

 

ธุรกิจโทรศัพท์ในต่างประเทศ 

4. บริการด้านโทรคมนาคมในต่างประเทศ ด าเนินการโดยกลุ่มบริษัท เชนนิงตนั อนิเวสเม้นท์ส พทีีอี  
ลิมิเต็ด (เชน)  

บริษัทให้บริกำรด้ำนโทรคมนำคมในสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว (สปป.ลำว) ผ่ำนกำรลงทนุใน บริษัท เชนนิง
ตนั อินเวสเม้นท์ส พีทีอี ลิมิเต็ด (เชน) ซึ่งเป็น บริษัทโฮลดิง้ที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ โดยบริษัทภำยใต้กำรลงทุน
ของ เชน มีดงัตอ่ไปนี ้

บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ มหาชน (แอลทีซี) 

ลกัษณะของผลติภณัฑ์หรือบริกำร 

(1) ลกัษณะกำรบริกำร 

แอลทีซี ได้รับใบอนญุำตให้ประกอบกิจกำรโทรคมนำคมครบวงจร ใน สปป.ลำว ส ำหรับกำรให้บริกำรดงัตอ่ไปนี  ้

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

 บริกำรโทรศพัท์พืน้ฐำน (Public Switched Telephone Network (PSTN)) 
 บริกำรโทรศพัท์พืน้ฐำนไร้สำย  (Fixed Wireless Local Loop – GSM) 
 บริกำรอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ (Broadband Internet) ทัง้บริกำรบรอดแบนด์แบบคงที่ (Fixed Broadband 

Internet:- บริกำรสำยวงจรเช่ำอินเทอร์เน็ตและดำต้ำ (Leased Line service) ภำยในประเทศและระหว่ำง
ประ เทศ , IP Transit, Internet Fiber To The Home (FTTH) และ  บ ริกำรบรอดแบนด์ เคลื่ อนที่  (Mobile 
Broadband Internet: อินเทอร์เน็ตในบริกำรโทรศพัท์เคลือ่นท่ี ทัง้แบบรำยเดือน และแบบเติมเงิน) 
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 บริกำรโทรข้ำมแดนอตัโนมตัิของบริกำรโทรศพัท์เคลือ่นท่ี (International Roaming Service : IR) 
 บริกำรเสริม (Value-added service) ส ำหรับโทรศพัท์เคลือ่นท่ี 
 บริกำรเทเลคอมโซลชูัน่ส์ระดบัองค์กร (Telecom Enterprise Solutions Services). 

รำยได้ของ แอลทีซี มำจำก ค่ำบริกำรโทรศพัท์ภำยในประเทศและต่ำงประเทศ ค่ำเช่ำบริกำรเลขหมำยต่อเดือน ค่ำขำย
เคร่ืองรับโทรศัพท์พืน้ฐำนไร้สำยระบบ (Fixed Wireless Local Loop – GSM) และซิมกำร์ด ค่ำบริกำรรำยเดือน
อินเทอร์เน็ต ค่ำบริกำรสำยวงจรเช่ำ ค่ำบริกำรโทรข้ำมแดนอตัโนมตัิ (IR) และค่ำสว่นแบ่งโทรคมนำคมระหว่ำงประเทศ
และภำยในประเทศ (IC) รวมไปถึงค่ำบริกำรส ำหรับบริกำรเสริม (Value-added service) ต่ำงๆ และค่ำบริกำรเทเลคอม
โซลชูัน่ส์ส ำหรับองค์กร (Telecom Enterprise Solutions Services). 

กำรแขง่ขนัและกำรตลำด 

(1) แนวโน้มอตุสำหกรรมและกำรแขง่ขนั 

ในปัจจุบนัมีผู้ ให้บริกำรโทรศพัท์พืน้ฐำน 3 รำยใน สปป.ลำว ได้แก่ แอลทีซี, ETL Company Limited (อีทีแอล) และ Star 
Telecom Company Limited (ยูนิเทล) และผู้ ให้บริกำรโทรศพัท์มือถือ 5 รำย ได้แก่ แอลทีซี ทีพลสั (ปัจจุบนัถือหุ้นโดย 
แอลทีซี 100%) อีทีแอล ยูนิเทล และ Lao Asia Pacific Satellite (ยู-ลิงค์) ซึ่งให้บริกำรเฉพำะในนครหลวงเวียงจันทน์
เท่ำนัน้ โดย แอลทีซี ครองสว่นแบ่งกำรตลำดเป็นอนัดบัหนึ่ง ในขณะที่ ยนูิเทล อีทีแอล ทีพลสั และ ยู -ลิงค์ อยู่ในอนัดบัท่ี
สองถึงห้ำตำมล ำดบั 

นอกจำกบริกำรโทรศพัท์แล้ว ยงัมีผู้ ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตรำยใหญ่ 6 รำย ใน สปป.ลำว ได้แก่ แอลทีซี อีทีแอล ยูนิเทล 
ทีพลัส Planet Computer Company Limited และ Sky Telecom Company Limited โดย แอลทีซี  ถือครองส่วนแบ่ง
กำรตลำดมำกกวำ่ 50%  

ระบบโทรคมนำคมใน สปป. ลำว ก้ำวทนักำรพฒันำในระดบัสำกลและแอลทีซีเป็นแนวหน้ำของกำรพฒันำเหลำ่นีห้ลำย
ประกำร โดยแอลทีซีเป็นผู้ให้บริกำรโทรศพัท์เคลื่อนท่ีรำยแรกที่ให้บริกำรโทรศพัท์เคลือ่นท่ี 3G และ 4G ในสปป. ลำว และ
เป็นบริษัทที่สองในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ที่เปิดให้บริกำร 4.5G นอกจำกนีแ้อลทีซียงัเป็นผู้ ให้บริกำรรำยแรกใน สปป. 
ลำว ท่ีทดสอบบริกำร 5G ในปี 2562 และเปิดตวับริกำร 5G อย่ำงเป็นทำงกำรในหลำยพืน้ที่ทัว่นครหลวงเวียงจนัทน์ใน
ปลำยปี 2563  กำรครอบคลมุเครือขำ่ยเซลลลูำร์ของแอลทีซียงัคงขยำยตวัอยำ่งตอ่เนื่องแม้วำ่จะมีสภำพทำงภมูิศำสตร์ที่
ยำกล ำบำกและมีประชำกรน้อย ควำมหนำแน่นในหลำยพืน้ที่มำกกวำ่ 80% ของประเทศถกูครอบคลมุโดยเครือข่ำยของ
แอลทีซี 

บริกำรบรอดแบนด์มือถือได้รับกำรปรับปรุงระบบอย่ำงมีนยัส ำคญั เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรที่เพิ่มขึน้อย่ำงรวดเร็ว
ส ำหรับควำมจขุ้อมลู เนื่องจำกลกูค้ำย้ำยไปใช้เครือขำ่ย 4G และ 4.5G ในปี 2564 แอลทีซียงัคงขยำยควำมครอบคลมุและ
ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรทัว่ประเทศ ในขณะเดียวกนัก็เพิ่มประสทิธิภำพระบบที่มีอยู ่เพื่อให้แนใ่จวำ่บริกำรมีคณุภำพ
สม ่ำเสมอและมีคณุภำพสงู 

ส ำหรับบริกำรโทรศัพท์บ้ำนไร้สำยที่วำงตลำดในช่ือ WinPhone เทคโนโลยีและระบบนีไ้ด้รับกำรพัฒนำให้ใช้งำนบน
เครือข่ำยเดียวกันกับ 3G และ 4G ของแอลทีซี อัตรำค่ำใช้บริกำรโทรศัพท์ WinPhone จะต ่ำกว่ำอัตรำค่ำบริกำร
โทรศพัท์มือถือแบบรำยเดือนและแบบเติมเงิน และมีรำคำเคร่ืองโทรศพัท์มือถือที่ไม่แพง เพื่อเสนอให้กบัลกูค้ำที่จ ำเป็น
ต้องกำรใช้บริกำรเพียงกำรโทร(Voice call) โดยเฉพำะในพืน้ท่ีตำ่งจงัหวดัและชำนเมือง 

กระทรวงไปรษณีย์โทรคมนำคมและกำรสื่อสำรของ สปป. ลำว ได้ออกกฎระเบียบควบคมุอตัรำคำ่ใช้บริกำรโทรคมนำคม
ในปี 2554 กฎระเบียบดงักลำ่ว ไม่อนญุำตให้ผู้ประกอบกำรให้บริกำรโทรฟรีแก่ลกูค้ำ และควบคมุกำรท ำแผนกำรตลำด
สง่เสริมกำรขำยของผู้ประกอบกำรทกุรำย อย่ำงไรก็ตำมในช่วงสองปีที่ผ่ำนมำกฎระเบียบดงักลำ่ว ไม่ได้รับกำรตรวจสอบ
อย่ำงเข้มงวดเหมือนก่อนหน้ำนี ้สง่ผลให้เกิดสงครำมรำคำขึน้ใหม่ในปลำยปี 2561 และด ำเนินต่อไปในปี 2562 สงครำม
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รำคำลดลงบ้ำงในช่วงปลำยปี 2562 เนื่องจำกกำรก ำกบัดแูลของรัฐบำลแตร่ำคำยงัคงอยู่ต ่ำ และจำกกำรแพร่ระบำดของ 
COVID-19 สง่ผลให้รำคำยงัคงไมฟื่น้ตวั ในขณะเดียวกนัได้มีกำรออกแพ็คเกจรำคำต ่ำ เพื่อช่วยเหลอืผู้ใช้บริกำรในช่วงที่มี
กำรระบำดของ COVID-19 ออกมำให้บริกำร 

(2) กำรตลำด 

ในขณะที่กำรแข่งขนัสงูขึน้ในตลำด แอลทีซีจึงให้ควำมส ำคญักบักำรขยำยเครือข่ำยมำกขึน้ เพื่อให้ครอบคลมุทัว่ประเทศ
ด้วยกำรขยำย 4G และ 4.5G และกำรเพิ่มประสิทธิภำพเครือข่ำย แอลทีซียงัคงท ำงำนอย่ำงใกล้ชิดกับพนัธมิตรเพื่อให้
แน่ใจว่ำกำรจดักำรช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยมีประสิทธิภำพ รวมทัง้จดักิจกรรมที่มุ่งเน้นลกูค้ำรวมถึงกำรขยำยกำรบริกำร
ลกูค้ำและศนูย์บริกำรลกูค้ำทัว่ประเทศ 

แอลทีซีปรับปรุงกำรเพิ่มประสิทธิภำพทำงกำรตลำดด้วยกิจกรรมกำรตลำดที่มีเป้ำหมำยเฉพำะเจำะจงมำกขึน้ โดยมุง่เปำ้
ไปท่ีลกูค้ำเฉพำะกลุม่ด้วยแบรนด์แอลทีซี  กิจกรรมทำงกำรตลำดที่ปรับให้เข้ำกบัท้องถ่ิน น ำเสนอแพ็คเกจบริกำรท่ีปรับให้
เหมำะกบัไลฟ์สไตล์ของลกูค้ำ รวมทัง้กิจกรรมอื่นๆ ที่มุ่งเป้ำไปที่กลุม่เป้ำหมำยใหม ่เช่น  วยัรุ่น ผู้ประกอบกำร และองค์กร
ต่ำงๆ แอลทีซียังให้ควำมส ำคัญกับกำรเพิ่มปริมำณกำรใช้ข้อมูล ด้วยกำรน ำเสนอกำรเข้ำถึงเนือ้หำบริกำรเสริมที่
หลำกหลำย นอกจำกนี ้แอลทีซียงัคงพฒันำบริกำรและแอพพลิเคชัน่ส์ อ ำนวยควำมสะดวกแก่ลกูค้ำอย่ำงต่อเนื่อง เช่น 
แอปพลเิคชัน่ส์ M-Services บนมือถือ ที่ช่วยให้ลกูค้ำสำมำรถเข้ำถึงบริกำรและช ำระเงิน หรือ เติมเงิน ตำมแผนกำรใช้งำน
ของลกูค้ำ ตัง้แต่ปี 2561 เป็นต้นมำ บริษัท ได้เสนอบริกำร M-Top-Up ผ่ำนธนำคำรพนัธมิตรเพื่อสร้ำงควำมสะดวกสบำย
ให้กับลกูค้ำมำกขึน้ เป็นกำรลดกำรพึ่งพำบตัรเติมเงิน และก้ำวไปสู่กำรบูรณำกำรอีคอมเมิร์ซมำกขึน้ จำกช่วงที่เริมต้น
ให้บริกำรในปี 2561 กำรเติมเงินอิเล็กทรอนิกส์ผ่ำน M-Top up ในปี 2563 มีสดัส่วนมำกกว่ำ 12% ของกำรเติมเงินต่อ
เดือนของลกูค้ำ  

บริษัท ทีพลัส ดิจิทัล จ ากัด (ทีพลัส) 

แอลทีซีเข้ำซือ้หุ้น 100% ใน บริษัท วิมเปิลคอม จ ำกดั ในปี 2562 และเปลี่ยนช่ือบริษัทและช่ือแบรนด์จำก Beeline เป็น 
แบรนด์ “ทีพลสั” โดยก ำหนดเป้ำหมำยไปที่กลุ่มผู้บริโภคที่มีอำยุน้อยกว่ำลกูค้ำแอลทีซี ในปัจจุบนั โดยเน้นที่วยัรุ่นและ
เยำวชน นอกจำกกิจกรรมที่มุง่เปำ้ไปท่ีกลุม่วยัรุ่นโดยตรงแล้ว ทีพลสัยงัได้ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนและลดคำ่ใช้จ่ำยตลอดปี 
2563 โดยกำรสร้ำงเสริมธุรกิจร่วมกันกับแอลทีซีซึ่งเป็นบริษัทแม่ เช่น ใช้บริกำรจัดซือ้และใช้สถำนที่รวมกัน รวมทัง้
ให้บริกำรท่ีสอดคล้องกนั ได้แสดงให้เห็นผลลพัธ์เชิงบวกในด้ำนกำรลดต้นทนุและปรับปรุงประสทิธิภำพของทัง้สองบริษัท 

ทีพลสั ย้ำยเครือขำ่ยกำรให้บริกำรลกูค้ำทัง้หมดไปยงัเครือขำ่ยของแอลทีซีทัว่ประเทศ กำรย้ำยลกูค้ำนีท้ ำให้ทีพลสัสำมำรถ
เสนอบริกำร 4G และ 4.5G ให้แก่ผู้ ใช้บริกำรได้ และเติบโตขึน้อย่ำงตอ่เนื่อง แม้ว่ำจะมีกำรชะลอตวัในช่วงต้นปีเนื่องจำก
กำรระบำดของ COVID-19 

บริษัท ลาว โมบายมันน่ี โซล จ ากัด 

ในปี 2563 บริษัท บริษัท ลำว โมบำยมนัน่ี โซล จ ำกดั ได้ก่อตัง้ขึน้เพื่อด ำเนินกำรและให้บริกำรช ำระเงินและโอนเงินดิจิทลั
ภำยใน สปป. ลำว โดยท ำกำรตลำดในช่ือแบรนด์ “M-Money”  ณ สิน้เดือนธันวำคม 2563 มีกำรใช้บริกำรจำกผู้ ค้ำ
มำกกวำ่ 10,000 รำย และลกูค้ำมำกกวำ่ 50,000 รำย   

M-Money ก ำลงัขยำยตวัอยำ่งตอ่เนื่อง โดยมุง่เน้นท่ีกำรสร้ำงควำมเช่ือมโยงระหวำ่งธนำคำรพำณิชย์ทกุแหง่ใน สปป. ลำว 
โดยให้บริกำรกำรช ำระเงินแบบดิจิทลั และกำรโอนเงินให้กับสมำชิกของเครือข่ำยผู้ ให้บริกำรโทรศพัท์เคลื่อนที่ทัง้หมด 
เสนอบริกำร e-Payment ของรัฐบำล และท ำข้อตกลงร่วมกบับริษัทและหน่วยงำนภำครัฐที่อนุญำตให้จ่ำยเงินเดือนเข้ำ
บญัชีพนกังำนโดยตรงผำ่น M-money โดยกระเป๋ำเงินดิจิทลั M-money มีจดุมุง่หมำยเพื่อให้กำรโอนเงินง่ำยขึน้ส ำหรับทกุ
คนในประเทศ และในท่ีสดุก็จะให้บริกำรทำงกำรเงินขัน้พืน้ฐำนนอกเหนือจำกกำรรับเงินเข้ำจ่ำยเงินออก ให้แก่ประชำชนที่
อำศยัในพืน้ท่ีไมม่ีธนำคำรให้บริกำร 
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ธุรกิจอ่ืนๆ 

ในปี 2563 บริษัทได้จัดตัง้บริษัทย่อยขึน้ 2 บริษัท คือ บริษัท เนชั่น สเปซ แอนด์ เทคโนโลยี จ ำกัด และ บริษัท เอทีไอ 
เทคโนโลยีส์ จ ำกดั  

 บริษัท เนชัน่ สเปซ แอนด์ เทคโนโลยี จ ำกดั เป็นบริษัทร่วมทนุภำยใต้ควำมร่วมมือของ บริษัท กสท โทรคมนำคม 
จ ำกดั (กสท) (ปัจจบุนัคือ บริษัท โทรคมนำคมแหง่ชำติ จ ำกดั (มหำชน)) ได้เปิดตวับริกำร NAVA by NSAT หรือ
บริกำรดิจิทลัผ่ำนดำวเทียมเพื่อกำรสื่อสำรทำงทะเลในเดือนธันวำคม 2563 ซึ่งเป็นกำรผนวกเทคโนโลยีกำร
สือ่สำรผำ่นดำวเทียมของบริษัทไทยคมเข้ำกบัดิจิทลัโซลชูัน่ท่ีหลำกหลำยของบริษัท กสท 

 บริษัท เอทีไอ เทคโนโลยีส์ จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนภำยใต้ควำมร่วมมือของ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์  
เวนเจอร์ส จ ำกดั (บริษัทยอ่ยของ บริษัท ปตท.ส ำรวจและผลติปิโตรเลยีม จ ำกดั (มหำชน)) ด ำเนินธุรกิจผลติและ
จ ำหน่ำยอำกำศยำนไร้คนขับหรือโดรน รวมถึงกำรให้บริกำรแบบครบวงจร โดยในระยะเร่ิมต้นจะมุ่งช่วย
เกษตรกรไทยเพื่อยกระดบัผลผลิตด้ำนกำรเกษตร โดยมีกำรเปิดตวัโครงกำรไปแล้วเมื่อเดือนธันวำคม 2563 ที่
ผำ่นมำ  

ทัง้นี ้ในช่วงปี 2563 ทัง้สองบริษัทก ำลงัอยูใ่นช่วงวำงแผนและเร่ิมต้นกำรประกอบธุรกิจ โดยจะเดินหน้ำธุรกิจเต็มรูปแบบ
ในปี 2564 

1.2.3  ทรัพย์สินหลกัที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

ปัจจบุนั ทรัพย์สนิหลกัที่ใช้ในกำรในกำรประกอบธุรกิจ มีดงันี ้

ประเภททรัพย์สนิ สินทรัพย์ 
ทรัพย์สนิภำยใต้สญัญำด ำเนินกิจกำร
ดำวเทียม 

 ดำวเทียมไทยคม 4 
ดำวเทียมไทยคม 6  
Satellite Control Equipment 

 อปุกรณ์ภำคพืน้ดิน 
 TTC&M (Telemetry, Traking, Command and Monitoring System) 

ทรัพย์สนิภำยใต้สญัญำใบอนญุำต 
 

ดำวเทียมไทยคม 7 
ดำวเทียมไทยคม 8 
Satellite Control Equipment 
อปุกรณ์ภำคพืน้ดิน 
TTC&M (Telemetry, Traking, Command and Monitoring System) 

 (โปรดอำ่นรำยละเอียดเก่ียวกบัทรัพย์สินที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจ และนโยบำยกำรลงทนุในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม ได้จำกเอกสำรแนบ 4) 

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

บริษัทประกอบธุรกิจในกลุม่ธุรกิจหลกั 3 กลุม่ คือ (1) ธุรกิจดำวเทียมและบริกำรท่ีเก่ียวเนื่อง (2) ธุรกิจอินเทอร์เน็ตและสื่อ 
และ (3) ธุรกิจโทรศพัท์ในต่ำงประเทศ ซึ่งบริษัทจะเน้นกำรลงทนุระยะยำว โดยพิจำรณำจำกปัจจยัพืน้ฐำนของธุรกิจที่จะ
เข้ำไปลงทนุรวมถึงแนวโน้มของธุรกิจนัน้ ๆ เป็นส ำคญั นอกจำกนี ้บริษัทมีนโยบำยกำรลงทนุในสดัสว่นที่มำกพอเพื่อให้
สำมำรถมีอ ำนำจในกำรบริหำรจดักำรและก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินธุรกิจในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมนัน้ ๆ 
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1. ธุรกิจดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเน่ือง 
บริษัทเป็นผู้ ให้บริกำรและด ำเนินโครงกำรดำวเทียมสื่อสำรแห่งชำติภำยใต้สัญญำด ำเนินกิจกำรดำวเทียมสื่อสำร
ภำยในประเทศระหวำ่งบริษัทกบักระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ่สำร (ปัจจบุนัเปลีย่นช่ือเป็นกระทรวงดิจิทลัเพือ่
เศรษฐกิจและสงัคม) เป็นระยะเวลำ 30 ปี สิน้สดุปี พ.ศ. 2564 จนถึงปัจจุบนับริษัทได้จดัส่งดำวเทียมขึน้สู่วงโคจรแล้ว
จ ำนวนทัง้สิน้ 8 ดวง ได้แก่ ดำวเทียมไทยคม 1 ไทยคม 2 ไทยคม 3 ไทยคม 4 ไทยคม 5 ไทยคม 6 ไทยคม 7 และไทยคม 8 
(ดำวเทียมไทยคม 1 ไทยคม 2 ไทยคม 3 และดำวเทียมไทยคม 5 ได้ปลดระวำงเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว)  

บริษัทได้จดัตัง้บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม และกิจกำรร่วมค้ำขึน้ เพื่อให้บริกำรสือ่สำรดำวเทียมและบริกำรท่ีเก่ียวเนื่องตำ่ง ๆ ดงันี  ้

บริษัท ประเภทธุรกิจ 
บริษัท ไอพีสตำร์ จ ำกดั  จดัจ ำหนำ่ยช่องสญัญำณดำวเทียมไทยคม 4 
บริษัท ไอพีสตำร์ นิวซีแลนด์ จ ำกดั จดัจ ำหนำ่ยช่องสญัญำณดำวเทียมไทยคม 4 และอปุกรณ์รับสญัญำณ

ดำวเทียมไทยคม 4 ในประเทศนิวซีแลนด์ 
บริษัท ไอพีสตำร์ ออสเตรเลยี พีทีวำย จ ำกดั จดัจ ำหนำ่ยช่องสญัญำณดำวเทียมไทยคม 4 และอปุกรณ์รับสญัญำณ

ดำวเทียมไทยคม 4 ในประเทศออสเตรเลีย 
บริษัท โอไรอ้อน แซทเทลไลท์ ซิสเทม พีทีวำย จ ำกดั ให้บริกำรด้ำนกำรสือ่สำรข้อมลูผำ่นดำวเทียมและโซลชูัน่เพื่อธุรกิจ 
บริษัท ไอพีสตำร์ อินเตอร์เนชัน่แนล พีทีอี จ ำกดั จดัจ ำหนำ่ยช่องสญัญำณดำวเทียมไทยคม 4 และอปุกรณ์รับสญัญำณ

ดำวเทียมไทยคม 4  
บริษัท ไอพีสตำร์ โกลเบิล เซอร์วิส จ ำกดั จดัจ ำหนำ่ยช่องสญัญำณดำวเทียมไทยคม 4 
บริษัท ไอพีสตำร์ เจแปน จ ำกดั จดัจ ำหนำ่ยช่องสญัญำณดำวเทียมไทยคม 4 และอปุกรณ์รับสญัญำณ

ดำวเทียมไทยคม 4 ในประเทศญ่ีปุ่ น 
บริษัท ไอพีสตำร์ (อินเดีย) ไพรเวท จ ำกดั จดัจ ำหนำ่ยอปุกรณ์รับสญัญำณดำวเทียม และบริกำรให้ค ำปรึกษำ

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

2. ธุรกิจอินเทอร์เน็ตและสื่อ 

บริษัท ประเภทธุรกิจ 
บริษัท ไทย แอดวำนซ์ อินโนเวชัน่ จ ำกดั จดัจ ำหนำ่ยอปุกรณ์รับสญัญำณดำวเทียม บริกำรให้ค ำปรึกษำและ

ติดตัง้ระบบส ำหรับเครือข่ำยบรอดแบนด์แบบครบวงจร  (System 
Integration) 

3.   ธุรกิจโทรศัพท์ในต่างประเทศ 
บริษัทเป็นผู้ให้บริกำรธุรกิจโทรศพัท์ผำ่น บริษัท เชนนิงตนั อินเวสเม้นท์ส พีทีอี จ ำกดั (เชน) ซึง่เป็นกิจกำรร่วมค้ำของบริษัท 
ประกอบธุรกิจหลกัโดยกำรถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึง่ลงทนุในธุรกิจโทรคมนำคมในตำ่งประเทศ ปัจจบุนั
ลงทนุใน บริษัท ลำว เทเลคอมมิวนิเคชัน่ส์ มหำชน ซึ่งเป็นกิจกำรร่วมค้ำกบัรัฐบำลของประเทศสำธำรณรัฐประชำธิปไตย
ประชำชนลำว โดยได้รับสิทธิในกำรด ำเนินธุรกิจโทรคมนำคมในประเทศลำวเป็นเวลำ 25 ปี สิน้สดุปี 2564 นอกจำกนี ้
รัฐบำลลำวและเชน ยงัได้ลงนำมสญัญำร่วมทนุฉบบัใหมเ่พื่อตอ่สมัปทำนอีก 25 ปี โดยเร่ิมจำกปี 2565 ถึงปี 2589 
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บริษัท ประเภทธุรกิจ 
บริษัท เชนนิงตนั อินเวสเม้นท์ส พีทีอี 
ลมิิเต็ด  

ประกอบธุรกิจหลักในกำรลงทุนด้ำนกำรสื่อสำรโทรคมนำคมในระดับ
นำนำชำติ 

บริษัท ลำว เทเลคอมมิวนิ เคชั่นส์  
มหำชน 

ให้บริกำรโทรศัพท์พืน้ฐำน โทรศัพท์เคลื่อนที่ โทรศัพท์สำธำรณะ โทรศัพท์
ระหวำ่งประเทศ และอินเทอร์เน็ตใน สปป.ลำว 

บริษัท ทีพลสั ดิจิทลั จ ำกดั ให้บริกำรโทรศพัท์พืน้ฐำน และโทรศพัท์เคลือ่นท่ีใน สปป.ลำว 
บริษัท ลำว โมบำยมนัน่ี โซล จ ำกดั ให้บริกำรช ำระเงินและโอนเงินดิจิทลัใน สปป.ลำว โดยท ำกำรตลำดในช่ือ 

แบรนด์ M-Money   
 
1.3.1 ผู้ถอืหุ้น 

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

(Closing Date) ล่าสุดเมื่อวนัที่ 13 มกราคม 2564 มีดังนี ้

 รายชื่อผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้นที่ถอื 
สัดส่วนการถอืหุ้น 

(ร้อยละ) 
1. บริษัท อินทชั โฮลดิง้ส์ จ ำกดั (มหำชน) 450,870,934 41.13 
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จ ำกดั 39,612,453 3.61 
3. นำยวชิระ ทยำนำรำพร 27,500,000 2.51 
4. นำยชวลติ วิสรำญกลุ 23,597,700 2.15 
5. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 18,250,990 1.67 
6. นำยณฤทธ์ิ เจียอำภำ 18,150,000 1.66 
7. นำยสงกรำนต์ รุกขรัตน์ 10,850,000 0.99 

8. 
CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-LEMBAGA 
TABUNG HAJI-ASIA PACIFIC 

8,700,000 0.79 

9. นำยพิชิต ชินวิทยำกลุ 7,900,000 0.72 
10. นำยกิตติ งำนมหรัตน์ 6,934,000 0.63 

 รวม 612,366,077 55.86 

ที่มำ: บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั  

(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการจัดการหรือการ
ด าเนินงานของบริษัท 

 บริษัท อินทชั โฮลดิง้ส์ จ ำกดั (มหำชน) (อินทชั) ประกอบธุรกิจด้ำนกำรลงทนุในธุรกิจโทรคมนำคม 
สื่อ และเทคโนโลยี โดยกำรถือหุ้นและเข้ำไปบริหำรงำน (Holding Company) ปัจจุบนักำรลงทนุ
ของอินทชัสำมำรถจ ำแนกออกเป็น 3 สำยธุรกิจหลกั คือ ธุรกิจสื่อสำรโทรคมนำคมไร้สำย ธุรกิจ
ดำวเทียมและธุรกิจต่ำงประเทศ และธุรกิจอื่นๆ โดยอินทชัถือหุ้นสำมญัในบริษัท ไทยคม จ ำกดั 
(มหำชน) จ ำนวน 450,870,934 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 41.13 ของทนุช ำระแล้ว (ข้อมลู ณ วนัที่ 
13 มกรำคม 2564) ทัง้นี ้รำยช่ือผู้ ถือหุ้นใหญ่ของอินทชั ณ วนัท่ี 21 สงิหำคม 2563 ได้แก่ 
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_____________________ 

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

(Private) Ltd. ร้อยละ 49.81 (ท่ีมำ : Singapore Telecommunications Ltd. / Annual Report 2020) 
(2) สำมำรถทรำบข้อมูลนกัลงทนุในบริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จ ำกดั ได้ในเว็บไซต์ www.set.or.th ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นในบริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จ ำกดั          
ณ 21 สงิหำคม 2563 มีดงันี ้

รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหน่วย NVDR สัดส่วนการ 
การถือหน่วย (%) 

1. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 69,371,617 2.16 
2. STATE STREET EUROPE LIMITED 64,734,352 2.02 
3. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 55,231,852 1.72 
4. GIC PRIVATE LIMITED 23,320,325 0.73 
5. N.C.B. TRUST LIMITED-NORGES BANK 5 21,579,000 0.67 
6. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED 21,204,759 0.66 
7. ผู้ ถือหุ้นรำยอ่ืน 255,441,905 7.97 

รวม 517,091,460 16.13 

(3) และ (4) บมจ. กลัฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุ้นใน
บริษัทอ่ืน (Holding Company) ทัง้นี ้บมจ. กลัฟ์ เอ็นเนอร์จี ดเีวลลอปเมนท์ ได้รำยงำนแบบ 246-2 ตอ่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ วำ่ได้เข้ำถือหุ้นสำมญัของบริษัท ณ วนัท่ี 28 มกรำคม 2564 เป็นจ ำนวน 480,976,414 หุ้น 
หรือคดิเป็นร้อยละ 15 ของทนุจดทะเบียนช ำระแล้วของบริษัท 

ข้อจ ำกดักำรถือหุ้นของบคุคลตำ่งด้ำว 

บริษัทมีข้อจ ำกดักำรถือหุ้นของบคุคลตำ่งด้ำวซึง่ตำมข้อบงัคบัของบริษัท ข้อที่ 11 ได้ระบไุว้ ดงันี ้

“หุ้นของบริษัทสำมำรถโอนได้โดยไม่มีข้อจ ำกัด เว้นแต่หุ้นของบริษัทที่ถือโดยบุคคลที่มิได้มีสญัชำติไทย
ขณะใดขณะหนึง่ ต้องมีจ ำนวนรวมกนัไมเ่กินร้อยละ 40 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมด 

คนตำ่งด้ำวอำจได้มำซึง่หุ้นใหมเ่กินกวำ่อตัรำที่ก ำหนดในวรรคแรกของข้อบงัคบันีโ้ดยกำรจองซือ้หุ้นใหม ่ซึง่
บริษัทออกและเสนอขำยทัง้จ ำนวนแก่นกัลงทนุโดยเฉพำะเจำะจง และ/หรือ นกัลงทุนประเภทสถำบนัภำยใต้
กฎเกณฑ์เก่ียวกำรเสนอขำยหุ้นแก่บคุคลในวงจ ำกดั (Private Placement) ของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพย์ (ตำมที่จะได้แก้ไขเป็นครัง้ครำว) (รวมตลอดถึงหุ้นปันผล หรือหุ้นใหมท่ี่ได้ออกให้แก่ผู้ ถือหุ้น
ดังกล่ำวตำมวรรคสองนี)้ แต่ทัง้นีเ้มื่อรวมจ ำนวนหุ้นที่ถือโดยคนต่ำงด้ำวในกรณีเช่นว่ำนีก้ับหุ้นที่ถืออยู่โดย  

 รายชื่อผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้นที่ถอื 
สัดส่วนการถอืหุ้น 

(ร้อยละ) 
1. SINGTEL GLOBAL INVESTMENT PTE LTD (1) 673,348,264 21.00 
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จ ำกดั (2) 517,091,460 16.13 
3. บริษัท กลัฟ์ เอ็นเนอร์จี ดเีวลลอปเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) (3) 256,287,400    7.99 (4) 

4. 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING  
CORPORATION LIMITED     166,753,460 

 
5.20 

5. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 75,690,674 2.36 
6. ส ำนกังำนประกนัสงัคม 42,600,100 1.33 
7. THE BANK OF NEW YORK MELLON  31,483,300 0.98 
8. STATE STREET EUROPE LIMITED  31,364,584 0.98 
9. นำยเพ่ิมศกัดิ์ เกง่มำนะ 30,023,100 0.94 
10. KRUNGSRI DIVIDEND STOCK LTF 26,230,400 0.82 
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คนต่ำงด้ำว ตำมวรรคแรก และวรรคสองของข้อบงัคบันีแ้ล้ว จ ำนวนหุ้นดงักลำ่วต้องน้อยกว่ำกึ่งหนึ่ งของจ ำนวน
หุ้นท่ีออกจ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท ข้อจ ำกดันีใ้ห้ใช้กบักำรโอนทกุทอดที่จะเกิดขึน้ตอ่ๆ ไปด้วย” 

(2)  ข้อตกลงระหว่างผู้ถอืหุ้นใหญ่ 

- ไมม่ี – 
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1.3.2 ความสัมพนัธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถอืหุ้น
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1.4 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

 (1) หุ้นสามัญ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บริษัทมีทนุจดทะเบยีนและทนุช ำระแล้ว ดงันี ้

ทนุจดทะเบียน : 5,499,884,200 บำท   
 แบง่เป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 1,099,976,840   หุ้น  
 มลูคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ 5 บำท 

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

(2) หุ้นประเภทอื่นที่ไม่ใช่หุ้นสามญั 

 -ไมม่ี- 

1.5 การออกหลักทรัพย์อ่ืน 

(1) ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทมีใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ยงัไม่หมดอำยจุ ำนวน 2 โครงกำร คือ ใบส ำคญัแสดง
สิทธิที่จะซือ้หุ้ นสำมญัให้แก่กรรมกำรและพนกังำนของบริษัทและบริษัทย่อย ภำยใต้โครงกำรออกและเสนอขำย
ใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัของบริษัทให้แก่พนกังำนของบริษัทและ บริษัทยอ่ย ดงันี ้

(ก) ที่ประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2559 ซึ่งได้จดัขึน้เมื่อวนัที่ 30 มีนำคม 2559 ได้พิจำรณำและมีมติอนมุตัิ
กำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัให้แก่กรรมกำรและพนกังำนของบริษัทและ
บริษัทยอ่ย จ ำนวนไมเ่กิน 1,074,300 หนว่ย โดยมีสำระส ำคญัโดยสงัเขป ดงันี ้

ประเภทของหลกัทรัพย์ที่เสนอขำย : ใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัของ บริษัท ไทยคม จ ำกดั 
(มหำชน) 

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

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

อตัรำกำรใช้สิทธิตำมที่ก ำหนดในข้อก ำหนดสิทธิและเง่ือนไข
ของใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

รำคำกำรใช้สทิธิ : 25.918 บำท ตอ่หุ้น 
ระยะเวลำใช้สทิธิ : ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถใช้สิทธิในกำรซือ้หุ้นสำมญัที่

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

25-31 พฤษภำคม 2564 

(ข) ที่ประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2558 ซึ่งได้จดัขึน้เมื่อวนัที่ 26 มีนำคม 2558 ได้พิจำรณำและมีมติอนมุตัิ
กำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัให้แก่กรรมกำรและพนกังำนของบริษัทและ
บริษัทยอ่ย จ ำนวนไมเ่กิน 1,085,300 หนว่ย โดยมีสำระส ำคญัโดยสงัเขป ดงันี ้

ประเภทของหลกัทรัพย์ที่เสนอขำย : ใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัของ บริษัท ไทยคม จ ำกดั 
(มหำชน) 

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

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

อตัรำกำรใช้สิทธิตำมที่ก ำหนดในข้อก ำหนดสิทธิและเง่ือนไข
ของใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

รำคำกำรใช้สทิธิ : 37.626 บำท ตอ่หุ้น 
ระยะเวลำใช้สทิธิ : ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถใช้สิทธิในกำรซือ้หุ้นสำมญัที่

ออกใหมข่องบริษัทได้ในวนัก ำหนดกำรใช้สทิธิ ดงันี ้
(1) ครัง้ที่ 1 คือ วนัท่ี 1 มิถนุำยน 2561 
(2) ครัง้ที่ 2 คือ วนัท่ี 31 พฤษภำคม 2562 
(3) ครัง้ที่ 3 (ครัง้สุดท้ำย) คือ วันใดวันหนึ่งในระหว่ำงวันที่  

25-31 พฤษภำคม 2563 

(2)  หุ้นกู้ 

ณ วันที่  31 ธันวำคม 2563 บริษัทมีหุ้ นกู้ ที่ยังไม่ครบก ำหนดไถ่ถอน รวม 2 ชุด คือ  THCOM210A และ 
THCOM210B ซึง่เป็นจ ำนวนรวมกนั 2.275 ล้ำนหนว่ย คิดเป็นมลูคำ่ทัง้สิน้ 2,275 ล้ำนบำท โดยมีรำยละเอียด ดงันี ้

หุ้นกู้ของบริษัท ไทยคม จ ากดั (มหาชน) 
 THCOM210A THCOM210B 

ประเภทหุ้นกู้  หุ้นกู้ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ ประเภทไมด้่อยสทิธิ ไมม่ีประกนั และมีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
อำยขุองหุ้นกู้  7 ปีนบัจำกวนัออกหุ้นกู้  7 ปีนบัจำกวนัออกหุ้นกู้  
มลูคำ่รวมของหุ้นกู้ที่เสนอขำย* 600,000,000 บำท 1,775,000,000 บำท 
วนัครบก ำหนดไถ่ถอน 2 ตลุำคม พ.ศ. 2564 2 ตลุำคม พ.ศ. 2564 
อตัรำดอกเบีย้ ร้อยละ 4.68 ตอ่ปี ร้อยละ 4.68 ตอ่ปี 
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วตัถปุระสงค์กำรใช้เงิน ส ำหรับใช้ในกำรลงทนุดำวเทยีมไทยคม 7 และเป็นเงินทนุหมนุเวยีนทัว่ไปของ
บริษัท โดยบริษัทได้ใช้เงินทนุครบตำมวตัถปุระสงค์เต็มจ ำนวนเรียบร้อยแล้ว 

กำรจดัอนัดบัควำมนำ่เช่ือถือ BBB+ (Stable) 
*มลูคำ่รวมหุ้นกู้ ท่ีเสนอขำยตำมหนงัสือ้ชีช้วน หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที่ 1/2557 ชดุท่ี 2 และ ชดุท่ี 4 คดิเป็นมลูคำ่รวมไม่เกิน 
600,000,000 บำท และ 1,755,000,000 บำท โดยมลูคำ่จ ำหน่ำยหุ้นกู้หลงักำรเสนอขำย คดิเป็นมลูคำ่ 500,000,000 บำท และ 1,775,000,000 บำท 
ตำมล ำดบั 

1.6 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

ก. นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัท  

คณะกรรมกำรบริษัทอำจพิจำรณำกำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปีของบริษัทโดยจะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกที่ประชมุ 
ผู้ ถือหุ้น เว้นแตเ่ป็นกำรจ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำลซึง่คณะกรรมกำรบริษัทมีอ ำนำจอนมุตัิให้จ่ำยเงินปันผลได้เป็นครัง้ครำว
เมื่อเห็นวำ่บริษัทมีผลก ำไรสมควรท่ีจะท ำเช่นนัน้ แล้วให้รำยงำนให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทรำบในกำรประชมุครัง้ตอ่ไป 

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

ข. นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทย่อย/บริษัทร่วม 

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

สรุปกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัท 3 ปี ย้อนหลงั 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล 2563 2562 2561(1) 
อตัรำก ำไร (ขำดทนุ) สทุธิตอ่หุ้น (ESP) (บำท) 0.47 (2.05) 0.21 
เงินปันผลจ่ำยตอ่หุ้น (บำทตอ่หุ้น) 0.20 0.20 1.36 
สดัสว่นกำรจำ่ยเงินปันผลตอ่ก ำไรสทุธิ (ร้อยละ) 43 - 649 

_____________________ 
หมำยเหต ุ
(1) ที่ประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2561 เม่ือวนัที่ 28 มีนำคม 2561 มีมติอนมุตัิกำรงดจดัสรรก ำไรและงดจำ่ยเงินปันผลประจ ำปี 2560 
เน่ืองจำกบริษัทมีผลขำดทนุ และมีมติอนมุตัิกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลส ำหรับงวดตัง้แตว่นัที่ 1 - 31 มกรำคม 2561 ในอตัรำหุ้น
ละ 1.36 บำท โดยเป็นกำรจดัสรรจำกผลก ำไรจำกกำรขำยหุ้นสำมญัของบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ ำกดั (มหำชน)
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คณะกรรมกำรบริษัทตระหนกัดีว่ำกำรด ำเนินธุรกิจใดๆ ย่อมต้องเผชิญกบัควำมเสี่ยงต่ำงๆ ทัง้จำกกำรเปลี่ยนแปลง
ของสภำพเศรษฐกิจ สงัคม กำรเมือง กำรเงิน กำรเปลีย่นแปลงทำงนวตักรรม ทำงเทคโนโลยี ตลอดไปถึงกำรเปลีย่นแปลง
สภำพอำกำศของโลก สิ่งเหลำ่นีล้้วนแล้วแต่สำมำรถสง่ผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท ปัจจุบนับริษัทประกอบ
ธุรกิจหลกั 3 ประเภท คือ (1) ธุรกิจดำวเทียมและบริกำรที่เก่ียวเนื่อง (2) ธุรกิจอินเทอร์เน็ตและสื่อ และ (3) ธุรกิจโทรศพัท์
ในตำ่งประเทศ โดยแตล่ะสำยธุรกิจยอ่มมีปัจจยัควำมเสีย่งที่แตกตำ่งกนั ทัง้จำกปัจจยัภำยใน และปัจจยัภำยนอก 

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

ส ำหรับข้อมลูที่ได้แสดงตอ่ไปนี ้จะอธิบำยถึงปัจจยัควำมเสีย่งที่มนียัส ำคญัซึง่อำจสง่ผลกระทบตอ่กำรประกอบกิจกำร 
ฐำนะทำงกำรเงิน ผลกำรด ำเนินธุรกิจ รวมถึงมำตรกำรปอ้งกนั และบรรเทำควำมเสีย่งของบริษัท 

ความเสี่ยงด้านกลยทุธ์ (Strategic Risks) 

1. ความเสี่ยงในการด าเนินธุรกจิ 

ปัจจุบนัรัฐบำลและส ำนกังำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทศัน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ 
(กสทช) ก ำลงั เร่งรัดด ำเนินกำรในเร่ืองกำรบริหำรจดักำรดำวเทียมก่อนและหลงัสมัปทำน แต่กำรด ำเนินกำรดงักลำ่วคำด
ว่ำน่ำจะแล้วเสร็จภำยในปีถดัไป จึงส่งผลให้กำรให้บริกำรลกูค้ำทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศยงัไม่มีควำมชดัเจนเร่ือง
ควำมตอ่เนื่องของบริกำร เพื่อควำมตอ่เนื่องทำงธุรกิจบริษัทได้เตรียมพร้อมแผนงำนควำมร่วมมือกบัหลำยองค์กรของทำง
ภำครัฐส ำหรับ PPP – Public Private Partnership model ควบคู่ไปกับกำรร่วมมือกับพันธมิตรทำงธุรกิจเพื่อสร้ำง
ดำวเทียมร่วมกนัในรูปแบบของกำรท ำ Condosat ซึ่งจะใช้ใบอนุญำตจำกต่ำงประเทศ และรวมถึงกำรหำพนัธมิตรทำง
ธุรกิจกบัผู้ ให้บริกำรดำวเทียมวงโคจรขัน้ต ่ำ (LEO Satellite) เพื่อเสริมควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัในธุรกิจให้บริกำรบรอด
แบนด์ผ่ำนดำวเทียมของบริษัท พร้อมกบักำรพฒันำธุรกิจใหม่อย่ำงต่อเนื่องเพื่อเป็นแหลง่รำยได้ใหม่ให้กบับริษัทในระยะ
ยำว โดยมีกำรจดัตัง้บริษัทร่วมทุนในปี 2563 ขึน้มำ 2 บริษัท คือบริษัท เนชั่น สเปซ แอนด์ เทคโนโลยี จ ำกัด และบริษัท   
เอทีไอ เทคโนโลยีส์ จ ำกัด และจัดตัง้หน่วยงำนพัฒนำธุรกิจใหม่ที่เก่ียวข้องกับ Space-Air-Ground-Maritime Smart 
Solutions 

ความเสี่ยงในการด าเนินงาน (Operational Risks) 

1. ความเสี่ยงจากอายกุารใช้งานของดาวเทียมสัน้ลง 

ปัจจุบันดำวเทียมส่วนใหญ่จะมีอำยุกำรใช้งำนประมำณ 15 ปี อำจมีปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่ออำยุกำรใช้งำนของ
ดำวเทียมในวงโคจร เช่น คณุภำพของโครงสร้ำง ควำมแข็งแกร่ง และควำมทนทำนของอปุกรณ์ตำ่งๆ ประสทิธิภำพในกำร
จัดส่งดำวเทียมขึน้สู่วงโคจร ตลอดจนปริมำณกำรใช้เชือ้เพลิงของดำวเทียม  และทกัษะควำมสำมำรถในกำรควบคุม
ดำวเทียมในสภำวกำรณ์ตำ่งๆ ดงันัน้ บริษัทอำจสญูเสยีลกูค้ำและรำยได้หำกดำวเทียมของบริษัทมีอำยกุำรใช้งำนสัน้กว่ำ
ที่ได้คำดกำรณ์ไว้ และบริษัทไม่สำมำรถจดัหำ หรือสง่ดำวเทียมดวงใหม่แทนได้ทนัเวลำ ดงันัน้ บริษัทจะท ำกำรประเมิน
อำยดุำวเทียมที่เหลอือยูต่ลอดเวลำ และถ้ำดำวเทียมใกล้หมดอำยลุง ก็จะแจ้งหนว่ยงำนท่ีเก่ียวข้องเพื่อพิจำรณำมำตรกำร
ป้องกนัแก้ไข เช่น กำรโอนย้ำยลกูค้ำไปยงัดำวเทียมดวงอื่นๆ กำรเช่ำดำวเทียมจำกผู้ประกอบกำรรำยอื่น หรือพิจำรณำ
ลงทนุสร้ำงดำวเทียมดวงใหมเ่พื่อทดแทนดำวเทียมที่ก ำลงัจะหมดอำยลุง 
  

2.  การบริหารจัดการความเส่ียง 
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2. ความเสี่ยงจากการที่ดาวเทียมอาจเกิดความเสียหายหรือเกิดความบกพร่องในขณะที่อยู่ในวงโคจร  

เมื่อมีกำรสง่ดำวเทียมเข้ำสูว่งโคจรแล้ว ดำวเทียมอำจได้รับควำมเสียหำยจำกกำรขดัข้องของระบบกำรท ำงำนของ
ดำวเทียม จำกพำยสุริุยะ หรือกำรชนกนัระหวำ่งดำวเทียมกบัวตัถตุำ่งๆ ในอวกำศ เป็นต้น ซึ่งอำจสง่ผลให้ดำวเทียมได้ รับ
ควำมเสียหำย ท ำให้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรถ่ำยทอดสญัญำณลดลงชั่วครำวหรือถำวร หรือเกิดควำมเสียหำย
ทัง้หมด ซึง่อำจก่อให้เกิดผลกระทบตอ่กำรให้บริกำร และอำจท ำให้สญูเสยีลกูค้ำที่มอียูใ่นปัจจบุนั และ/หรือ สญูเสยีโอกำส
ในกำรหำลกูค้ำใหมใ่นระหวำ่งกำรจดัหำดำวเทียมดวงใหมม่ำให้บริกำรแทน  

อย่ำงไรก็ตำมดำวเทียมได้ถูกออกแบบให้มีคุณลกัษณะที่สำมำรถทนทำนต่อสภำพแวดล้อมในอวกำศซึ่งท ำให้
ดำวเทียมมีกำรใช้งำนที่ต่อเนื่องและมีเสถียรภำพสูงมำกเพรำะมีระบบส ำรองต่ำงๆในตัวเองและบริษัทได้จัดเตรียม
แผนกำรรองรับเหตุฉกุเฉินที่อำจจะเกิดขึน้กบัลกูค้ำ หำกเกิดควำมเสียหำยขัน้รุนแรงขึน้กับดำวเทียมดวงใดดวงหนึ่งจน
หมดสภำพกำรใช้งำน โดยมีแผนที่จะด ำเนินกำรให้ผู้ ใช้บริกำรสว่นหนึ่งย้ำยมำใช้ช่องสญัญำณที่ยงัคงวำ่งอยูใ่นดำวเทียม
ไทยคมที่เหลอื และเช่ำช่องสญัญำณจำกดำวเทียมอื่นชัว่ครำว เพื่อให้ผู้ใช้บริกำรสำมำรถใช้งำนได้อยำ่งตอ่เนื่อง แผนกำร
รองรับเหตฉุกุเฉินนีไ้ด้ถกูน ำมำใช้งำนอยำ่งมีประสทิธิผลในกรณีเหตขุดัข้องของดำวเทียมไทยคม 5 ในช่วงเดือนกมุภำพนัธ์ 
2563 ท ำให้ลกูค้ำยงัสำมำรถใช้บริกำรช่องสญัญำณได้อยำ่งตอ่เนื่องในช่วงที่เกิดเหตขุดัข้อง 

นอกจำกนีบ้ริษัทได้จดัท ำประกนัภยัดำวเทียมเพื่อคุ้มครองควำมเสีย่งภยัทกุชนิด (All Risks)  

3. ความเสี่ยงจากภยัคุกคามด้านสารสนเทศ   

บริษัทอำจมีควำมเสี่ยงหำกระบบควบคมุดำวเทียมถูกภยัคุกคำมทำงด้ำนสำรสนเทศ อนัเนื่องมำจำกกำรเช่ือมต่อ
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ซึ่งอำจจะก่อควำมเสียหำยต่อธุรกิจของบริษัทได้  ด้วยเหตนุี ้บริษัทจึงได้จดัตัง้
คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (IT Governance Committee) เพื่อก ำหนดหลกัเกณฑ์ นโยบำย และ
กระบวนกำรในกำรประเมินและบริหำรควำมเสี่ยงจำกกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยรวมถึงกำรประเมินสภำพแวดล้อม
และสถำนะของระบบสำรสนเทศรวมทัง้ระบบบริหำรควำมเสีย่งทำงด้ำนสำรสนเทศอยำ่งตอ่เนื่อง และออกแบบระบบกำร
ควบคมุดำวเทียมให้มีกำรเช่ือมต่อจำกภำยนอกน้อยที่สดุและเท่ำที่จ ำเป็น อีกทัง้บริษัทยงัมีกำรจดัท ำแผนบริหำรงำนใน
ภำวะฉกุเฉิน เพื่อให้เกิดควำมตอ่เนื่องทำงธุรกิจ และได้รับ ISO 22301:2012 นอกจำกนี ้บริษัทได้มีกำรท ำประกนั เพื่อลด
ควำมเสยีหำยจำกกำรถกูภยัคกุคำมทำง Cyber และจำกกำรถกูฟอ้งร้องเนื่องจำกกำรละเมิดข้อมลู 

4. ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรน่า (COVID-19) 
จำกกำรแพร่ระบำดของเชือ้ไวรัสโคโรนำ่ ถือเป็นเหตกุำรณ์วกิฤต จึงมกีำรแตง่ตัง้คณะกรรมกำรฉกุเฉินเฉพำะกิจ เพื่อ

อ ำนวยกำรและก ำหนดมำตรกำรตำ่งๆ ที่ส ำคญั และจ ำเป็นตำมสถำนกำรณ์ทีเ่กิดขึน้ โดยอ้ำงองิตำมแผนกำรบริหำร
จดักำรควำมเสีย่งในภำวะวิกฤต  และกำรบริหำรจดักำรเพื่อควำมตอ่เนื่องในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท  ซึง่คณะกรรมกำร 
มีหน้ำที่ในกำรพิจำรณำควำมเสีย่งและผลกระทบที่จะเกิดขึน้ตอ่บริษัท พนกังำน ผู้มีสว่นได้สว่นเสยี และ Supply Chain  
ทัง้ในระยะสัน้และระยะยำว  รวมถึงก ำหนดมำตรกำรปฏิบตัเิพื่อแก้ไขสถำนกำรณ์ที่สอดคล้องกบัค ำแนะน ำของทำงกำร 

ส ำหรับกำรด ำเนินงำนและบริหำรจัดกำรสถำนีดำวเทียม บริษัทได้ให้ควำมส ำคัญเป็นพิเศษและได้มีมำตรกำร
เพิ่มเติมคือมำตรกำรสถำนีควบคุมดำวเทียมส ำรองฉุกเฉิน มำตรกำรจ ำกัดจ ำนวนคนในกำรเข้ำมำท ำงำนในสถำนี 
มำตรำกำรเว้นระยะห่ำงในกำรท ำงำนและสวมใส่หน้ำกำกอนำมยั มำตรกำรด้ำนควำมสะอำดของอุปกรณ์กำรท ำงำน 
มำตรกำรกำรเก็บบนัทกึรำยละเอียดกำรเดินทำงหรือไปร่วมกิจกรรมในสถำนที่ตำ่งๆของพนกังำน โดยเฉพำะผู้ที่ เข้ำไปใน
สว่นปฏิบตัิกำรควบคมุดำวเทียมและกำรออกอำกำศโทรทศัน์ที่เป็นหวัใจของธุรกิจ  

ผลจำกกำรปรับเปลีย่นวิธีกำรปฏิบตัิงำนตำ่งๆ ดงัทีก่ลำ่วมำนี ้ ท ำให้บริษัทยงัคงสำมำรถด ำเนินธุรกิจได้อยำ่งตอ่เนื่อง
ตำมปกติ และพนกังำนมคีวำมปลอดภยัและยงัคงมีสขุภำพอนำมยัที่ดี โดยไมไ่ด้รับผลกระทบแตอ่ยำ่งใด 
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ความเสี่ยงอันเกี่ยวข้องกับการเงนิ (Financial Risks) 

1. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ 

บริษัทมีกำรให้บริกำรทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ โดยมีรำยได้บำงสว่นเป็นสกุลเงินต่ำงประเทศ ในขณะเดียวกนั
บริษัทก็มีรำยจ่ำย รวมถึงกำรกู้ยืมบำงสว่นเป็นสกุลเงินต่ำงประเทศเช่นกัน จึงมีควำมเสี่ยงจำกอตัรำแลกเปลี่ยน ซึ่งกำร
เปลีย่นแปลงอตัรำแลกเปลีย่นสง่ผลกระทบตอ่งบกำรเงินและกระแสเงินสดของบริษัท อยำ่งไรก็ตำมบริษัทสำมำรถบริหำร
ลดควำมเสี่ยงจำกอตัรำแลกเปลี่ยนได้บำงส่วน โดยกำรหกักลบรำยได้และรำยจ่ำยที่เป็นสกุลเงินต่ำงประเทศ (Natural 
Hedging) ทัง้นี ้ บริษัทอำจใช้วิธีกำรป้องกนัควำมเสี่ยงอตัรำแลกเปลี่ยนโดยพิจำรณำจำกฐำนะสทุธิของเงินต่ำงประเทศ
ด้วยวิธีกำรต่ำง ๆ  เช่น กำรท ำสญัญำซือ้ขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ (Foreign Exchange Forward หรือ Forward 
Contract) กำรท ำสญัญำสทิธิในกำรซือ้หรือขำยเงินตรำตำ่งประเทศในอนำคต (Options)  กำรท ำสญัญำแลกเปลี่ยนสกุล
เงินและอตัรำดอกเบีย้ลว่งหน้ำ (Cross Currency and Interest Rate Swap) เป็นต้น 

2. ความเสี่ยงจากลูกหนีผิ้ดนัดช าระหนี ้

บริษัทมีกำรก ำหนดนโยบำยกำรติดตำมหนี ้และกำรบริหำรลกูหนี ้โดยบริหำรจดักำรให้เป็นไปตำมนโยบำย รวมถึง
กำรประเมินควำมน่ำเช่ือถือของลกูหนีอ้ย่ำงต่อเนื่อง เพื่อเป็นกำรลดควำมเสี่ยงของบริษัทจำกกำรผิดนดัช ำระหนีข้อง
ลกูหนี ้  

ความเสี่ยงในการด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risks) 

1. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัตติามสัญญาด าเนินกิจการดาวเทียมสื่อสาร (สัญญาฯ) 

ธุรกิจสว่นหนึ่งของบริษัทคือกำรด ำเนินกิจกำรตำมสญัญำฯ ลงวนัที่ 11 กนัยำยน 2534 ระหว่ำงกระทรวงคมนำคม 
(ปัจจุบนัอยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม) กับ  บริษัท ชินวตัรคอมพิวเตอร์ แอนด์  
คอมมิวนิเคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) ปัจจบุนัเปลีย่นช่ือเป็นบริษัท อินทชั โฮลดิง้ส์ จ ำกดั (มหำชน)(1) (“บมจ. อินทัช โฮลดิง้ส์”) 
ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ทัง้นี ้สญัญำฯ ดงักลำ่วมีประเด็นควำมเสีย่ง 2 ประเด็น ตำมสรุปข้อเท็จจริงดงันี ้

(ก) ประเดน็เร่ืองสดัส่วนการถอืหุ้น 

ตำมสญัญำฯ ลงวนัท่ี 11 กนัยำยน 2534 ข้อที่ 4 ก ำหนดให้ บมจ. อินทชั โฮลดิง้ส์ จะต้องจดัตัง้บริษัทขึน้ใหม ่(ปัจจบุนั
คือ บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน)) เพื่อด ำเนินงำนตำมสญัญำสมัปทำน โดยมีทนุจดทะเบียนไมต่ ่ำกวำ่ 1,000 ล้ำนบำท 
และ บมจ. อินทชั โฮลดิง้ส์ จะต้องเป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัทท่ีจดัตัง้ขึน้ใหมน่ัน้ไมน้่อยกวำ่ร้อยละ 51 ซึง่ บมจ. อินทชั โฮลดิง้ส์  

ได้ด ำเนินกำรตำมสญัญำฯ ดงักลำ่วแล้ว โดยมีสดัสว่นกำรถือหุ้นไมน้่อยกวำ่ร้อยละ 51 แตเ่นื่องจำกในปี 2548 บริษัท
จ ำเป็นต้องท ำกำรเพิ่มทนุโดยออกหุ้นใหม่เพื่อจ ำหน่ำยแก่บคุคลทัว่ไปเมื่อปี 2548 และ บมจ. อินทชั โฮลดิง้ส์ มิได้เข้ำซือ้
หุ้นเพิ่มทนุในครัง้นัน้ จึงเป็นผลให้สดัสว่นกำรถือหุ้นของ บมจ. อินทชั โฮลดิง้ส์ ลดลงน้อยกวำ่ร้อยละ 51 โดยก่อนหน้ำกำร
ออกหุ้นเพิ่มทนุ บริษัทได้ประสำนงำนกบักระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร   (ปัจจุบนัคือ กระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสงัคม) (กระทรวงฯ) เพื่อขอแก้ไขสญัญำด ำเนินกิจกำรดำวเทียมสื่อสำรภำยในประเทศในปี 2547 เพื่อ
เปลี่ยนแปลงข้อก ำหนดเก่ียวกบัสดัสว่นกำรถือหุ้นของ บมจ. อินทชั โฮลดิง้ส์ ในบริษัทจำกเดิมไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 51 เป็น
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 40 ซึ่งถือได้ว่ำบริษัทได้ด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนของวิธีปฏิบตัิในทำงสญัญำและกฎหมำยแล้ว โดย
กระทรวงฯ ได้ส่งเร่ืองกำรขอแก้ไขสญัญำฯ ดังกล่ำวไปให้ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี  เพื่อน ำเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจำรณำ ตำมข้อเสนอแนะของส ำนกังำนอยักำรสงูสดุ แต่ส ำนกัเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีวินิจฉัยว่ำเป็นเร่ืองที่ไม่อยู่ใน
หลกัเกณฑ์ที่จะต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจำรณำและสง่เร่ืองคนื ประกอบกบัคณะรัฐมนตรีมีนโยบำยลดเร่ืองที่เข้ำพิจำรณำ
ตำมระเบียบส ำนกันำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยเร่ืองกำรเสนอเร่ืองต่อคณะรัฐมนตรีตำมมำตรำ 22 โดยเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี
ไมไ่ด้มีค ำอธิบำย หรือข้อแนะน ำประกำรใด และระเบียบดงักลำ่วมิได้ระบไุว้ประกำรใดวำ่ หำกหนว่ยงำนรำชกำรได้รับ 



                                     บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน)  ส่วนท่ี 1 กำรประกอบธุรกิจและผลกำรด ำเนินงำน 

แบบ 56-1 One Report ส่วนท่ี 1 หน้ำท่ี 35 

หนังสือปฏิเสธจำกส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีแล้ว หรือถูกส่งเร่ืองคืนแล้ว จะต้องด ำเนินกำรส่งเร่ืองเข้ำไปหรือไม่
อย่ำงไร ทัง้นี ้ท้ำยสดุเร่ืองจึงไม่ได้รับพิจำรณำจำกคณะรัฐมนตรี หลงัจำกนัน้กระทรวงฯ ยงัได้หำรือไปยงัส ำนกัอยักำร
สงูสดุอีกครัง้หนึง่ และส ำนกังำนอยักำรสงูสดุก็ได้แจ้งมำยงักระทรวงฯ วำ่ เมื่อเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีแจ้งวำ่ เร่ืองไมอ่ยูใ่น 

เกณฑ์ที่จะต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำ กระทรวงฯ ก็สำมำรถใช้ดุลยพินิจด ำเนินกำรต่อไปได้ ซึ่งก่อนหน้ำนี ้
ส ำนกังำนอยักำรสงูสดุก็ได้เคยให้ควำมเห็นไว้แล้ววำ่ เป็นกรณีที่สำมำรถแก้ไขสญัญำฯ ตำมที่บริษัทร้องขอได้ เนื่องจำกผล
กำรแก้ไขสญัญำฯ ในเร่ืองสดัสว่นไม่ท ำให้สิทธิและหน้ำที่ของคู่สญัญำเปลี่ยนแปลงแต่ประกำรใด กลำ่วคือ บมจ. อินทชั 
โฮลดิง้ส์ ยงัเป็นคูส่ญัญำที่จะต้องร่วมรับผิดกนัและแทนกนั กบับริษัทผู้ รับสมัปทำน นอกจำกนี ้กำรแก้ไขสญัญำฯ ดงักลำ่ว
ก็ไม่ท ำให้บริษัทจ่ำยผลประโยชน์ตอบแทนแก่รัฐตำมสญัญำลดลง อีกทัง้กำรลดสดัส่วนกำรถือหุ้นของ บมจ. อินทัช  
โฮลดิง้ส์ ในบริษัทนัน้ จำกเดิมไมน้่อยกวำ่ร้อยละ 51 เป็นไมน้่อยกวำ่ร้อยละ 40 ของจ ำนวนหุ้นทัง้หมดนัน้ ยงัถือวำ่เป็นกำร
คมุอ ำนำจเบ็ดเสร็จแล้วตำมมำตรำ 247 แหง่พระรำชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 อีกด้วย 

ต่อมำ ศำลฎีกำแผนกคดีอำญำของผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองได้วินิจฉยัข้อเท็จจริงบำงประกำรที่เก่ียวข้องกบักำร
แก้ไขสญัญำฯ เพื่อเปลีย่นแปลงข้อก ำหนดเก่ียวกบัสดัสว่นกำรถือหุ้นของ บมจ. อินทชั โฮลดิง้ส์ ในบริษัท ซึง่อยำ่งไรก็ตำม 
บริษัทมิได้เป็นคูค่วำมในคดีดงักลำ่ว ค ำพิพำกษำจึงไมม่ีผลผกูผนัและบงัคบัใช้กบับริษัท อีกทัง้ในกำรด ำเนินกำรเพื่อแก้ไข
สญัญำฯ ดงักลำ่วบริษัทได้ปฏิบตัิตำมขัน้ตอนของวิธีปฏิบตัิในทำงสญัญำและกฎหมำย และได้รับอนมุตัิจำกกระทรวงฯ 
แล้ว   

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

 (ข) ประเด็นเร่ืองข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับดาวเทียมส ารอง 

ภำยใต้สญัญำฯ ดำวเทียมทกุดวงที่จดัสร้ำงและจดัสง่ตำมสญัญำฯ จะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกกระทรวงฯ ก่อน 
และจะต้องมีคณุสมบตัิเฉพำะของดำวเทียม (Satellite Technical Specification) ที่ไม่ด้อยกว่ำคณุสมบตัิของดำวเทียม
หลกัและส ำรองดวงที่หนึ่ง แต่จ ำนวนช่องสญัญำณดำวเทียมและย่ำนควำมถ่ีให้เป็นไปตำมที่กระทรวงฯ และบริษัทจะ 
ตกลงกัน ซึ่งในกำรด ำเนินกำรที่เก่ียวข้องกับดำวเทียมไทยคม 4 บริษัทก็ได้ด ำเนินกำรตำมข้อก ำหนดของสญัญำฯ  
ทกุประกำร 

อย่ำงไรก็ตำมเนื่องจำกดำวเทียมไทยคม 4 ซึ่งบริษัทได้รับอนุมตัิจำกกระทรวงฯ ให้ส่งเข้ำสู่วงโคจรเป็นดำวเทียม
ส ำรอง ไม่ได้มีรำยละเอียดลกัษณะเฉพำะ (Specification) เหมือนกบัดำวเทียมไทยคม 3 ทกุประกำร ท ำให้มีข้อสงสยัวำ่
ดำวเทียมไทยคม 4 สำมำรถเป็นดำวเทียมส ำรองของดำวเทียมไทยคม 3 ได้หรือไม่ ประกอบกบัศำลฎีกำแผนกคดีอำญำ
ของผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองได้วินิจฉัยข้อเท็จจริงบำงประกำรที่เ ก่ียวข้องกับดำวเทียมไทยคม 4 เอำไว้ ซึ่งอย่ำงไร 
ก็ตำม บริษัทมิได้เป็นคู่ควำมในคดีดงักล่ำว ค ำพิพำกษำจึงไม่มีผลผูกผันและบังคบัใช้กับบริษัท อีกทัง้ในกำรด ำเนิน
โครงกำรดำวเทียมไทยคม 4 บริษัทได้ปฏิบตัิตำมขัน้ตอนของวิธีปฏิบตัิในทำงสญัญำและกฎหมำย และได้รับอนมุตัิจำก
กระทรวงฯ แล้ว ในภำยหลงักระทรวงฯ ได้มีกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรตำมมำตรำ  72 แห่งพระรำชบญัญัติกำรให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจกำรของรัฐ พ.ศ. 2556 เพื่อพิจำรณำก ำหนดแนวทำงที่เหมำะสม  ซึ่งบริษัทได้มีกำรประสำนงำนกับ
กระทรวงฯ และคณะกรรมกำรฯ เพื่อด ำเนินกำรตำ่งๆ ตอ่ไป 

(ค) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสถานภาพของดาวเทียมไทยคม 7 และดาวเทียมไทยคม 8 

บริษัทได้รับใบอนญุำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคม ในกำรด ำเนินโครงกำรดำวเทียมไทยคม 7 และดำวเทียมไทยคม 
8 จำก กสทช. ซึ่งเป็นไปตำมกฎหมำยปัจจุบนั ได้แก่ พระรำชบญัญัติกำรประกอบกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2544 และ
พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจกำร
โทรคมนำคม พ.ศ. 2553  และกระทรวงฯ ได้แจ้งอนมุตัิกำรใช้ต ำแหน่งวงโคจร ส ำหรับดำวเทียมทัง้สองดวงมำยงั กสทช. 
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และ กสทช. ได้ระบกุำรอนมุตัิดงักลำ่วไว้ในใบอนญุำตประกอบกิจกำรฯ แล้ว ต่อมำวนัที่ 7 สิงหำคม 2560 กระทรวงฯได้
แจ้งมำยงับริษัทว่ำดำวเทียมไทยคม 7 และดำวเทียมไทยคม 8 เป็นดำวเทียมภำยใต้สญัญำฯ และวนัที่ 5 ตลุำคม 2560 
บริษัทได้รับหนงัสือจำกกระทรวงฯ เร่ืองขอเร่งรัดกำรด ำเนินกำรตำมสญัญำด ำเนินกิจกำรดำวเทียมสือ่สำรภำยในประเทศ 
กรณีดำวเทียมไทยคม 7 และไทยคม 8 

คณะกรรมกำรบริษัทจึงให้จดัประชมุวำระพิเศษ ครัง้ที่ 11/2560 วนัท่ี 24 ตลุำคม 2560 ได้พิจำรณำเร่ืองดงักลำ่ว พร้อมทัง้
ผลกำรหำรือกบัที่ปรึกษำกฎหมำยของบริษัท ด้วยควำมรอบคอบและด้วยควำมระมดัระวงัแล้ว มีควำมเห็นว่ำดำวเทียม
ไทยคม 7 และไทยคม 8 ไมใ่ช่ดำวเทียมภำยใต้สญัญำฯ เพรำะกำรด ำเนินดำวเทียมทัง้สองดวงนัน้ อยูภ่ำยใต้กรอบกำรรับ
ใบอนญุำตฯ จำก กสทช. บริษัทได้ปฏิบตัิตำมเง่ือนไขและข้อก ำหนดในสญัญำฯ อยำ่งครบถ้วนแล้ว มิได้ด ำเนินกำรใด ๆ ที่
ขดัตอ่สญัญำฯ ดงันัน้ บริษัทจึงมีควำมเห็นเร่ืองดำวเทียมไทยคม 7 และไทยคม 8 แตกตำ่งจำกควำมเห็นของกระทรวงฯ  ท่ี
ประชุมจึงมีมติให้บริษัทยื่นเสนอข้อพิพำทดงักลำ่วตอ่อนญุำโตตลุำกำร เพื่อพิจำรณำชีข้ำดข้อพิพำทที่เกิดขึน้ ทัง้นีเ้ป็นไป
ตำมข้อ 45.1 ของสญัญำฯ โดยบริษัทได้ยื่นข้อโต้แย้งตอ่สถำบนัอนญุำโตตลุำกำรในวนัที่ 25 ตลุำคม 2560 เป็นข้อพิพำท
หมำยเลขด ำที่ 97/2560 

อนึ่ง ตำมข้อ 45.6 ของสญัญำฯ ที่ก ำหนดว่ำ ในกรณีที่ข้อพิพำทอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของอนญุำโตตลุำกำร คู่สญัญำ
ยงัคงต้องปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดในสญัญำตอ่ไป จนกว่ำจะมีกำรชีข้ำดของอนญุำโตตลุำกำร ดงันัน้ ในขณะที่ข้อพิพำทอยู่
ระหวำ่งกำรพิจำรณำของอนญุำโตตลุำกำร บริษัทยงัไมม่ีหน้ำที่ใดๆ ในกำรปฏิบตัิตำมที่กระทรวงฯ ได้อ้ำงถึงข้ำงต้นจนกวำ่
จะมีกำรชีข้ำดของอนญุำโตตลุำกำร 

(ง) ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องของกระทรวงฯ เกี่ยวกับดาวเทียมไทยคม 5 

สืบเนื่องจำกกรณีกำรขดัข้องของดำวเทียมไทยคม 5 ซึ่งเป็นเหตุให้ต้องปลดระวำงไปเมื่อวนัที่ 26 กุมภำพนัธ์ 
2563 โดยมีกำรใช้งำนเกินกวำ่อำยกุำรใช้งำนตำมที่ออกแบบไว้ในขณะจดัสร้ำง ตอ่มำ เมื่อเดือนพฤศจิกำยน 2563 บริษัท
ได้รับหนงัสือแจ้งเข้ำกระบวนกำรระงบัข้อพิพำทโดยอนญุำโตตลุำกำรและค ำเสนอข้อพิพำทของดำวเทียมไทยคม 5 จำก
กระทรวงฯ ซึง่เรียกร้องให้บริษัทด ำเนินกำรดงันี ้

ให้ด ำเนินกำร (1) สร้ำงและส่งมอบดำวเทียมทดแทนดำวเทียมไทยคม 5 หำกไม่ส่งมอบดำวเทียมทดแทน
ดำวเทียมไทยคม 5 ให้ใช้รำคำดำวเทียมเป็นเงิน 7,790,097,900 บำท พร้อมทัง้ดอกเบีย้ในอตัรำร้อยละ 7.5 ต่อปีตัง้แต่
วนัที่ 30 ตุลำคม 2563 เป็นต้นไปจนกว่ำจะช ำระเสร็จ (2) ช ำระค่ำปรับเป็นเงิน 4,980,000 บำท (ค ำนวนจำกวนัที่ 25 
กุมภำพนัธ์ 2563 ถึงวนัที่ 30 ตุลำคม 2563) พร้อมทัง้ดอกเบีย้ในอตัรำร้อยละ 7.5 ต่อปี และ (3) ค่ำปรับตัง้แต่วนัที่ 1 
พฤศจิกำยน 2563 เป็นต้นไปจนกวำ่จะสง่มอบดำวเทียมทดแทนดำวเทียมไทยคม 5 หรือช ำระเงินคำ่เสยีหำยครบถ้วน 

 เนื่องจำกสญัญำฯ มีกำรก ำหนดเง่ือนไขเป็นกรอบกำรด ำเนินกำร  และมีกำรอ้ำงอิงกบัแผนด ำเนินกำรที่บริษัท
เสนอและกระทรวงฯให้ควำมเห็นชอบ โดยเน้นควำมต่อเนื่องของบริกำรดำวเทียมตลอดอำยสุญัญำ  ในแผนด ำเนินกำรท่ี
ถือเป็นสว่นหนึง่ของสญัญำฯ ก ำหนดให้บริษัทจดัสร้ำงดำวเทียม 2 ชดุรวม 4 ดวง โดยแตล่ะชดุประกอบด้วยดำวเทียมหลกั
และดำวเทียมส ำรอง ซึ่งเมื่อยิงดำวเทียมขึน้สู่วงโคจรแล้วบริษัทก็จะต้องโอนกรรมสิทธ์ิในดำวเทียมดังกล่ำวให้กับ
กระทรวงฯ  และเมื่อสญัญำฯสิน้สดุลง ดำวเทียมที่ยงัมีอำยวุิศวกรรมเหลือใช้งำนได้อยู่ บริษัทก็จะมอบกำรครอบครอง
ดำวเทียมกลบัไปยงักระทรวงฯให้สำมำรถน ำไปบริหำรจดักำรต่อไป  ซึ่งในกำรด ำเนินกำรตำมสญัญำฯ บริษัทได้มีกำร
จัดสร้ำงและโอนกรรมสิทธ์ิดำวเทียมให้รัฐไปแล้ว 2 ชุดกรณีกำรขดัข้องของดำวเทียมไทยคม 5 ซึ่งเป็นเหตุให้ต้องปลด
ระวำงไปนัน้ กระทรวงฯทรำบถึงอำยุกำรใช้งำนของดำวเทียมไทยคม 5 ตำมที่ออกแบบไว้ในขณะที่ขออนุมตัิจัดส่งว่ำ 
ดำวเทียมไทยคม 5 จะครบอำยกุำรใช้งำนตำมที่ออกแบบไว้ และเมื่อเกิดกรณีกำรขดัข้องของดำวเทียมไทยคม 5 และต้อง
ปลดระวำง โดยมีกำรใช้งำนเกินกว่ำอำยุกำรใช้งำนตำมที่ออกแบบไว้ บริษัทมีกำรหำรือกับกระทรวงฯ และ กสทช. 
ลว่งหน้ำ และแจ้งแผนกำรปลดระวำงให้ทกุฝ่ำยทรำบและขออนมุตัิก่อน นอกจำกนัน้ บริษัทยงัได้น ำสว่นแบ่งรำยได้จำก
ลกูค้ำที่ได้รับผลกระทบ น ำสง่กระทรวงฯเป็นคำ่ชดเชย รวมถึงเจรจำกบับริษัทประกนัภยัเพื่อน ำเงินสนิไหมทดแทนสง่มอบ
กระทรวงฯต่อไป และบริษัทยงัคงมีดำวเทียมไทยคม 4 และดำวเทียมไทยคม 6 สำมำรถให้บริกำรได้อย่ำงต่อเนื่องตลอด
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อำยุสญัญำสมัปทำน และเมื่อสญัญำสิน้สดุลง กระทรวงฯ ก็สำมำรถน ำดำวเทียมทัง้สองดวงไปบริหำรจัดกำรต่อไป ซึ่ง
บริษัทเห็นวำ่เป็นกำรด ำเนินกำรท่ีถกูต้องครบถ้วนตำมสญัญำฯแล้ว 

เนื่องจำกบริษัทเห็นว่ำ บริษัทได้ด ำเนินกำรตำมสญัญำด ำเนินกิจกำรดำวเทียมสื่อสำรภำยในประเทศครบถ้วน
ถกูต้องมำโดยตลอดแล้ว บริษัทจะด ำเนินกำรคดัค้ำนตำมกระบวนกำรต่อไป  ทัง้นี ้ข้อพิพำทนีเ้พิ่งเข้ำสูก่ระบวนกำรระงบั
ข้อพิพำทและยงัอยู่ในกำรด ำเนินกำรตำมขัน้ตอน  ในระหว่ำงนี ้บริษัทยงัไม่มีหน้ำที่ใดๆในกำรปฏิบตัิตำมที่กระทรวงฯได้
เรียกร้องมำข้ำงต้นจนกวำ่จะจบสิน้กระบวนกำรพิจำรณำและมีกำรชีข้ำดของคณะอนญุำโตตลุำกำร 
_____________________ 
หมำยเหต ุ

(1) บริษัท อินทชั โฮลดิง้ส์ จ ำกดั (มหำชน) ได้เปล่ียนช่ือมำจำก บริษัท ชิน คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
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3.  การขับเคลื่อนธุรกจิเพื่อความย่ังยืน 
ความรับผิดชอบเพื่อเสริมสร้างสังคมที่ยั่งยนื  

3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยนื 

 ไทยคมตระหนกัดีว่ำกำรบรรลแุละรักษำเป้ำหมำยตำมวิสยัทศัน์และพนัธกิจได้ส ำเร็จอย่ำงยัง่ยืนนัน้ บริษัทต้อง
มุง่มัน่ใสใ่จกำรด ำเนินธุรกิจที่ตอบสนองต่อผู้มีสว่นได้เสีย และลดผลกระทบตอ่เศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม บริษัทจึง
ได้ก ำหนดวิถีสู่ควำมยัง่ยืนที่ยงัคงสร้ำงมูลค่ำและควำมเติบโตทำงเศรษฐกิจ  โดยไม่ลืมที่จะสร้ำงคุณค่ำต่อสงัคมและ
สิ่งแวดล้อม  เพื่อให้ครอบคลมุและตอบสนองตอ่กลุม่ผู้มีสว่นได้เสียของบริษัท   โดยมีนโยบำยกำรพฒันำควำมยัง่ยืนเพื่อ
สง่เสริมควำมยัง่ยนืขององค์กร  เป็นกรอบในกำรแสดงควำมรับผิดชอบตอ่สงัคม สิง่แวดล้อม และเพื่อสร้ำงกำรเจริญเตบิโต
อย่ำงต่อเนื่องและมัน่คง รวมทัง้กำรได้รับกำรยอมรับและไว้วำงใจจำกผู้มีสว่นได้เสีย   ซึ่งปีที่ผ่ำนมำบริษัทมีกำรปรับปรุง
นโยบำยฉบบันี ้ เพื่อให้สำมำรถสือ่สำรท ำควำมเข้ำใจกบัผู้มีสว่นได้เสยีได้ดียิ่งขึน้  โดยจ ำแนกประเด็นที่เก่ียวข้องในแต่ละ
มิติให้เห็นอยำ่งชดัเจน กลำ่วคือ มิติเศรษฐกิจ  มิติสงัคม และ มิติสิง่แวดล้อม  โดยยงัคงยดึหลกัของกำรก ำกบัดแูลกิจกำร
ที่ดีและจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ  และอ้ำงอิงแนวทำงกำรพฒันำควำมยัง่ยืนตำมตวัชีว้ดัของ GRI  รวมทัง้กำรมุง่สู่
เป้ำหมำยกำรพฒันำที่ยัง่ยืนของสหประชำชำติ  Sustainability Development Goals ในส่วนที่เก่ียวข้องกับกำรด ำเนิน
ธุรกิจของบริษัท คือ เป้าหมายที่ 4 Quality Education การศึกษามีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและครอบคลุมและส่งเสริม
โอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตทกุคน  เป้าหมายที่ 9 Industry, Innovation and Infrastructure สร้างโครงสร้างพืน้ฐานที่
มีความต้านทานและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงและส่งเสริมการพฒันาอตุสาหกรรมและนวตักรรม  และเป้าหมายที่ 13 
Climate Action ด าเนินการอย่างเร่งด่วน เพือ่ต่อสูก้บัการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ 

ส ำหรับเปำ้หมำยกำรสร้ำงควำมยัง่ยืนขององค์กร บริษัทด ำเนินงำนภำยใต้กรอบกำรพฒันำควำมยัง่ยืน ซึง่ได้แก่  

1) มิติเศรษฐกิจ  : กำรด ำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบ (Doing Business with Responsibility) 
2) มิติสงัคม  : กำรดแูลใสใ่จผู้คนและสงัคม (Caring People & Society) 
3) มิติสิง่แวดล้อม  : ไทยคมรักพิทกัษ์โลก (Thaicom Loves Earth)  

สามารถดู  “นโยบายการ พัฒนาความ ย่ั งยืน ” ฉบับป รับปรุ ง ให ม่ ปี  2563 ใน เว็ บ ไซ ต์ของบ ริ ษัท 
https://www.thaicom.net/wp-content/uploads/2020/11/SD-Policy-2020_TH.pdf  

3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ 

3.2.1 ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 

ด้วยวิสยัทศัน์กำรด ำเนินธุรกิจของไทยคม คือ “การเป็นผู้ให้บริการด้านสมาร์ทโซลูชัน และแพลตฟอร์ม
เทคโนโลยีที่ครอบคลุมทัง้ทางอวกาศ อากาศ ทางบก และทางน า้ ” (Space–Air–Ground–Maritime Integrated 
Network and Solutions) บริษัทจึงมุง่เน้นให้ควำมส ำคญักบักำรพฒันำบริกำรใหม่ๆ  หรือกำรตอ่ยอดผลติภณัฑ์และบริกำร
ที่มีอยู่เดิม โดยอำศยักลยุทธ์แสวงหำควำมร่วมมือกบัคู่ค้ำคู่ธุรกิจ  ทัง้ภำครัฐและเอกชน รวมทัง้มหำวิทยำลยัต่ำงๆ ที่มี
ศกัยภำพควำมเช่ียวชำญในด้ำนเทคโนโลยีและดิจิทัลโซลชูันผนวกเข้ำกับเทคโนโลยีกำรสื่อสำร เพื่อตอบสนองควำม
ต้องกำรของกลุม่ลกูค้ำเดิมและขยำยไปยงักลุม่ลกูค้ำรำยใหม ่ โดยจะร่วมกนัคิดค้นพฒันำผลิตภณัฑ์และบริกำรท่ีจะช่วย
อ ำนวยควำมสะดวกแก่ภำครัฐ  ประชำชน และผู้มีสว่นได้เสียตลอดห่วงโซ่ธุรกิจให้ได้รับประโยชน์สงูสดุ และเพื่อสง่เสริม
นโยบำยของภำครัฐในกำรใช้เทคโนโลยีเพื่อขบัเคลือ่นให้ประเทศไทยก้ำวสูย่คุดิจิทลัอยำ่งเต็มรูปแบบ   

https://www.thaicom.net/wp-content/uploads/2020/11/SD-Policy-2020_TH.pdf
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เนื่องจำกธุรกิจหลกัของบริษัทคือกำรบริกำรด้ำนบรอดคำสต์ (บริกำรออกอำกำศโทรทศัน์ผ่ำนดำวเทียม) บริษัท

จึงให้ควำมส ำคญักบักำรพฒันำบริกำรแพร่กระจำยช่องรำยกำรโทรทศัน์ผ่ำนดำวเทียมเพื่อยกระดบัอตุสำหกรรม บรอด
คำสต์ในประเทศไทย โดยกำรน ำเสนอบริกำรท่ีมีคณุภำพและบริกำรเสริมตำ่ง ๆ  ที่จะช่วยเพิ่มศกัยภำพให้กบัผู้ประกอบกำร 
และน ำสง่คณุภำพกำรรับชมรำยกำรสูป่ระชำชนในประเทศไทยและประเทศในภมูิภำคลุม่แมน่ ำ้โขงและเอเชียใต้  บริษัทยงั
มุง่สร้ำงควำมแข็งแกร่งในหว่งโซธุ่รกิจ โดยน ำควำมรู้ประสบกำรณ์และควำมเช่ียวชำญมำประยกุต์ ใช้ รวมถึงควำมร่วมมอื
กับคู่ค้ำคู่ธุรกิจทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ  อำทิ ผู้ ขำยส่ง  ผู้ ผลิตและติดตัง้อุปกรณ์ (จำนและกล่องรับสญัญำณ
ดำวเทียม) ในกำรพฒันำคณุภำพกำรแพร่สญัญำณภำพและเสียงผ่ำนดำวเทียม  กำรรับสง่ข้อมลูคอนเทนต์ที่มีคณุภำพ  
กำรเป็นผู้ให้บริกำร TV  Solutions แบบครบวงจร (แพลตฟอร์ม LOOX TV และ TV Head-end) และให้สำมำรถรับชมผำ่น
อปุกรณ์ตำ่งๆ ที่จะตอบสนองควำมต้องกำรของกลุม่ผู้ รับชมตำมบ้ำนยคุดิจิทลั บริษัทยงัคงให้กำรสนบัสนนุช่องกำรศึกษำ
ทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) เพื่อสะท้อนเจตนำรมณ์ในกำรสร้ำงคณุค่ำร่วมที่ภำคธุรกิจมีต่อสงัคมและผู้มีส่วนได้เสีย   
ส ำหรับบริกำรด้ำนบรอดแบนด์ (บริกำรอินเทอร์เน็ตผ่ำนดำวเทียม) เป็นกำรผสมผสำนกำรให้บริกำรแบนด์วิดธ์ขนำดใหญ่
ของดำวเทียมแก่ผู้ประกอบกำรโครง ขำ่ยกลุม่ภำคธุรกิจและกลุม่ภำครัฐบำลในภมูิภำค  รวมทัง้กำรให้บริกำรบรอดแบนด์
อินเทอร์เน็ตแก่ผู้ ใช้งำนรำยย่อยในประเทศที่มีศกัยภำพ เช่น บริกำรนำวำ (Nava®) หรือบริกำรสื่อสำรควำมเร็วสงูผ่ำน
ดำวเทียมแบบเคลื่อนที่ทำงทะเล ที่เป็นกำรขยำยบริกำรที่ใช้ดำวเทียมในลกัษณะดำวน์สตรีมลงไปในห่วงโซ่ธุรกิจของ
บริษัท  และผสมผสำนกบัระบบบริกำรอื่นๆ และธุรกิจใหมข่องบริษัทท่ีจะครอบคลมุทัง้ อวกำศ  อำกำศ  และภำคพืน้ดิน  

ส ำหรับปี 2563 บริษัทมีควำมคืบหน้ำในควำมร่วมมือพฒันำต่อยอดผลิตภณัฑ์และบริกำรใหม่กับคู่ค้ำคู่ธุรกิจ
และมหำวิทยำลยัอยำ่งต่อเนื่อง  ซึ่งเป็นไปตำมวิสยัทศัน์และกลยทุธ์เพื่อสร้ำงควำมยัง่ยืนของบริษัท  โดยมีทัง้กำรเปิด ตวั
ผลติภณัฑ์หรือกำรให้บริกำรอยำ่งเป็นทำงกำร  ภำยหลงัจำกที่ผำ่นกำรพฒันำ ทดลองและปรับปรุงกำรใช้งำนมำระยะหนึง่ 
รวมทัง้บริษัทมีกำรจดัตัง้บริษัทร่วมทนุกับคู่ค้ำคู่ธุรกิจผ่ำนบริษัทย่อย เพื่อให้กำรพฒันำผลิตภณัฑ์และบริกำรของบริษัท
ก้ำวไปสู่กำรน ำออกสู่กำรแข่งขนัในตลำดหรือกำรขยำยตลำด ตำมวิสยัทัศน์และกลยุทธ์อง ค์กร “Space Air Ground 
Maritime Smart Solutions” ตอ่ไป  ซึง่ได้แก่ 

1. ร่วมมือกบั บริษัท กสท โทรคมนำคม จ ำกดั (มหำชน) (ปัจจบุนั คือ บริษัท โทรคมนำคมแหง่ชำติ จ ำกดั (มหำชน)) 
จดัตัง้บริษัทร่วมทนุเพื่อกำรพฒันำและรุกบริกำรธุรกิจดำวเทียม คือบริษัท เนชัน่ สเปซ แอนด์ เทคโนโลยี อำทิ 
ธุรกิจดำวเทียมวงโคจรต ่ำ (Low Earth Orbit Satellite) ที่จะตอบโจทย์กำรท ำธุรกรรมทำงออนไลน์ที่มีกำรเติบโต
อยำ่งก้ำวกระโดด อนัเนื่องมำจำกสถำนกำรณ์ COVID-19  

2. ร่วมมือกบั มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีสรุนำรี เปิดตวัโครงกำร “ม.ไซค์” รถจักรยำนยนต์ไฟฟ้ำอจัฉริยะ  เพื่อตอบ
โจทย์ควำมต้องกำรของนกัศึกษำและบุคลำกรที่ต้องใช้พำหนะเพื่อกำรเดินทำงภำยในมหำวิทยำลยั  และกำร
เป็นมหำวิทยำลยัสเีขียว เพรำะ“ม.ไซค์” ใช้ระบบไฟฟำ้ 100% จึงเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม   

3. บริษัท ไทย แอดวำนซ์ อินโนเวชั่น จ ำกัด (ไทย เอไอ) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ บมจ.ไทยคม และ บริษัท เอไอ 
แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จ ำกัด (เออำร์วี) บริษัทในเครือของ บริษัท ปตท.ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ ำกัด 
(มหำชน) (ปตท.สผ.) ได้ยกระดบัควำมร่วมมือในปีที่ผ่ำนมำก้ำวไปสูก่ำรจดัตัง้บริษัทร่วมทุนคือ “บริษัท เอทีไอ 
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เทคโนโลยีส์ จ ำกดั” เพื่อร่วมกนัพฒันำ ผลติ และจ ำหนำ่ยอำกำศยำนไร้คนขบั (โดรน) รวมถึงกำรให้บริกำรแบบ
ครบวงจร 

4. บริษัท เนชัน่ สเปซ แอนด์ เทคโนโลยี จ ำกดั (NSAT) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทนุภำยใต้ควำมร่วมมือของ บริษัท กสท 
โทรคมนำคม จ ำกดั (มหำชน) (ปัจจุบนั คือ บริษัท โทรคมนำคมแห่งชำติ จ ำกดั (มหำชน)) และ บริษัท ไทยคม 
จ ำกดั (มหำชน) เปิดตวับริกำร “NAVA by NSAT” ซึง่เป็นบริกำรดิจิทลัผำ่นดำวเทียมเพื่อกำรสือ่สำรทำงทะเลแก่
ผู้ประกอบกำรอตุสำหกรรมกำรเดินเรือและอตุสำหกรรมนอกชำยฝ่ัง (Offshore) ในพืน้ท่ีนำ่นน ำ้ประเทศไทยและ
ภมูิภำคเอเชียแปซิฟิค  

5. ร่วมต่อยอดพฒันำระบบกบัไปรษณีย์ไทย  ภำยใต้โครงกำร “ดิจิทลั ไทยแลนด์ โพสต์” (Digital Thailand Post) 
หรือสมำร์ทเซอร์วิส ในกำรติดตัง้ Digital Service Kiosk ให้คนไทยเข้ำถึงบริกำรภำครัฐง่ำยขึน้ โดยเช่ือมต่อ
เครือข่ำยอินเทอร์เน็ตไร้สำย เพื่อรองรับกำรอ่ำนข้อมลูบตัรประชำชน  กล้องถ่ำยภำพยืนยนัตวัตน (eKYC) เพื่อ
กำรท ำธุรกรรมส ำคญัฯ รวมทัง้บริกำรช้อปปิง้ออนไลน์ของเว็บไซต์ thailandpostmart.com ของไปรษณีย์ไทยให้
ประชำชนได้สัง่ซือ้สินค้ำได้สะดวกขึน้ ณ ที่ท ำกำรไปรษณีย์ต่ำงๆ  และมีแผนจะขยำยขีดควำมสำมำรถของผู้ ค้ำ
ออนไลน์ไทยให้เปิดตลำดไปตำ่งประเทศ โดยอำศยัประสบกำรณ์และเครือขำ่ยธุรกิจของไทยคมในประเทศเมียน
มำร์ ลำวและกมัพชูำ 

6. ไทยเอไอ ผู้ ให้บริกำร LOOX TV แอปพลิเคชัน่ดทูีวีของไทย จับมือกับซมัซุง อิเลคโทรนิคส์ เปิดตวัแพลตฟอร์ม
รับชมควำมบนัเทิงผ่ำนซมัซุงสมำร์ททีวี  มอบประสบกำรณ์โฮมเอนเตอร์เทนเมนต์ที่ดียิ่งขึน้ ตอบโจทย์ควำม
ต้องกำรผู้ รับชมที่นิยมควำมบนัเทิงภำยในบ้ำน สร้ำงทำงเลือกให้แก่ผู้บริโภคในกำรรับชมรำยกำรที่หลำกหลำย
ในยุค New Normal  ด้วยกำรรับชม LOOX TV ผ่ำนกำรดำวน์โหลดแอปพลิเคชั่นในซัมซุงสมำร์ททีวี เพื่อ
เช่ือมโยงกำรรับชมทีวีแบบเดิมเข้ำกบักำรรับชมออนไลน์สมยัใหมไ่ด้อย่ำงไร้รอยต่อ เพรำะเพียงมีอินเทอร์เน็ตก็
สำมำรถรับชมได้ ลดควำมยุง่ยำกในกำรเช่ือมตอ่เสำอำกำศหรือกลอ่งรับสญัญำณ พร้อมรับชมควำมพิเศษจำก
ช่องรำยกำรคณุภำพจำกตำ่งประเทศ อำทิ รำยกำรกีฬำ, ภำพยนตร์, ขำ่ว, อีสปอร์ต, วำไรตี ้และรำยกำรส ำหรับ
ครอบครัวให้รับชมเพิ่มเติม 

สามารถดูข้อมูลเพ่ิมเติมใน “มิติดา้นเศรษฐกิจ” จากรายงานความยัง่ยืนของบริษัท ปี 2563 

ส ำหรับกระบวนกำรด ำเนินงำนเพื่อกำรพฒันำนวตักรรมทำงธุรกิจของบริษัท  มีขัน้ตอนโดยสงัเขปดงัต่อไปนี ้
ดงัตอ่ไปนี ้
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3.2.2 ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 

 บริษัทถือว่ำผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่มีควำมส ำคญัไมว่่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม  กำรจ ำแนกประเภทของผู้มี สว่นได้
เสียอยู่บนพืน้ฐำนของผลกระทบจำกกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทต่อผู้มีสว่นได้เสียแต่ละกลุม่ เพื่อให้มัน่ใจว่ำ กำรกระท ำ
และกำรตอบสนองของบริษัทตอ่ควำมคำดหวงัของผู้มีสว่นได้สว่นเสียทัง้หมดเป็นไปอย่ำงยตุิธรรม และ เหมำะสม   จึงได้
ก ำหนดระเบียบวิธีปฏิบตัิเก่ียวกบักำรมีสว่นร่วมของผู้มีสว่นได้เสีย โดยมีกำรระบไุว้ในจรรยำบรรณ ธุรกิจรวมถึงคู่มือกำร
ก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี และคูม่ือของบริษัทเก่ียวกบัจริยธรรม  

โดยบริษัทได้จ ำแนกกลุม่ผู้มีสว่นได้เสยีในหว่งโซธุ่รกิจออกเป็น 7 กลุม่ ได้แก่  

 ผู้มีสว่นได้เสยีในองค์กร ได้แก่ 1) พนกังำน 2) ผู้ ถือหุ้น  
 ผู้มีส่วนได้เสียนอกองค์กร ได้แก่  3) หน่วยงำนก ำกับดูแล 4) ลกูค้ำ 5) คู่ค้ำคู่ธุรกิจ 6) ผู้ ให้กู้ /เจ้ำหนี ้

และ 7) ชมุชน 

ปี 2563 สำมำรถสรุปผลกำรด ำเนินงำนเพื่อตอบสนองควำมคำดหวงัหรือควำมต้องกำรของกลุม่ผู้มีสว่นได้เสยี 
ดงัตอ่ไปนี ้

ความคาดหวัง/ความ
ต้องการ 

แนวปฏิบตัิในการด าเนินการ ผลการด าเนินการ ปี 2563 

พนักงาน   
1.มีคำ่ตอบแทนและ
สวสัดิกำรท่ีเหมำะสม 

ปฏิบตัิตอ่พนกังำนอยำ่งเป็นธรรมและ
เคำรพกฎหมำยแรงงำนอยำ่งเคร่งครัด 
ให้คำ่ตอบแทนและสวสัดิกำรท่ีเป็น
ธรรม  สำมำรถเทียบเคียงกบับริษัทชัน้
น ำตำ่งๆ 

1.กำรประชมุพนกังำน 2 ครัง้ 
2.กำรส ำรวจควำมคิดเห็นพนกังำนประจ ำปี    
3.มีช่องทำงรับร้องเรียนหรือแจ้งเบำะแสกำร
กระท ำควำมผดิหรือทจุริตEthics Hotline  
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2.กำรประเมินผลงำนท่ีมี
มำตรฐำนเทำ่เทยีมและ
เป็นธรรม 

ให้ควำมรู้และทกัษะที่จ ำเป็นในกำร
ประเมิน ผลงำนกบัหวัหน้ำงำนและ
สนบัสนนุให้มีกำร ประเมินผลงำนเพื่อ
สร้ำง และสนบัสนนุบรรยำกำศ กำรมี
สว่นร่วม และเปิดรับฟังควำมคิดเห็นซึง่
กนัและกนั  รวมถงึสง่เสริมให้
มี Feedback ระหวำ่งหวัหน้ำงำนกบั
พนกังำน 

1.วิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนมีตวัชีว้ดัที่
ชดัเจน 

2.มีกำรประเมินผลงำนอยำ่งน้อย 2 ครัง้ตอ่ปี  
3.สง่เสริมกำรประเมินผลงำนแบบ 360 องศำ 

3.มีควำมมัน่คงและ
ควำมก้ำวหน้ำใน
งำน  และได้รับกำรพฒันำ 
ควำมรู้ควำมสำมำรถใน
งำนและเสริมทกัษะ
ควำมรู้ตำมกลยทุธ์ของ
บริษัท 

พฒันำศกัยภำพของพนกังำน โดยจดั
ให้มีกำรฝึกอบรมทัง้ภำยในและภำย 
นอกองค์กร โดยเป็นกำรผสม ผสำน
ระหวำ่งกำรอบรมในรูปแบบห้องเรียน
และหลกัสตูรออนไลน์ เพื่อเพิ่มพนู
ควำมรู้ควำมสำมำรถ และทกัษะใน
กำรท ำงำน  และสร้ำงควำมก้ำวหน้ำใน
สำยอำชีพให้กบัพนกังำน รวมถงึกำร
เรียนรู้จำกประสบกำรณ์ตรงจำกผู้อื่น 

1.มีแผนกำรฝึกอบรมประจ ำปี (Training 
Roadmap)  

2.จ ำนวนชัว่โมงกำรอบรมประจ ำปี 2563 คิด
เป็น 20.11/คน/ปี 

3.มีกำรจดัฝึกอบรมทัง้ภำยในและ
ภำยนอก รวมทัง้สิน้ 52 ครัง้ 

4.มีควำมสขุในกำรท ำงำน
และมีบรรยำกำศในกำร
ท ำงำนท่ีด ี

จดัสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนให้มี
ควำมปลอดภยัถกูสขุลกัษณะและเอือ้
ตอ่กำรท ำงำนท่ีมีประสทิธิภำพ และ
สำมำรถสร้ำงสรรค์แนวคิดใหม ่ๆ
(Innovation) ให้เกิดขึน้ในองค์กร 
รวมทัง้สร้ำงบรรยำกำศของควำม
ร่วมมือร่วมใจกนั (Collaboration) 

1.มีกำรสือ่สำรประชำสมัพนัธ์กบัพนกังำน 
ภำยผำ่นช่องทำงตำ่งๆ เช่น เสยีงตำมสำย 
อีเมล์ โซเชียลมีเดยี (Facebook, YouTube, 
Instagram), เว็บไซด์, อินทรำเน็ต, และ 
บอร์ดประชำสมัพนัธ์ภำยใน 

2.เปิดรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะผำ่น
ช่องทำงตำ่งๆ เช่น Walk-in, Web board 

3.สง่เสริมกำรกำรใช้ TC Mobile App.ในกำร
แจ้งขำ่วสำรและใช้เป็นเคร่ืองมือเพื่อจงูใจ
พนกังำนในกำรรับข้อมลูขำ่วสำรผำ่นกำร
เก็บคะแนนสะสมTCMePoint โดยมี
ขำ่วสำรประชำสมัพนัธ์ รวมทัง้สิน้ 401ขำ่ว. 
และมีพนกังำนเข้ำรับข้อมลู 330 คน 

4.จดักิจกรรมเพื่อสนบัสนนุกำรมสีว่นรวมของ
พนกังำนและสร้ำงบรรยำกำศกำรท ำงำนท่ีดี
มีควำมสขุร่วมกนั เช่น กำรจดัประกวด
ตกแตง่สถำนท่ีท ำงำนในวนัคริสต์มำส     
กำรท ำบญุวนัก่อตัง้บริษัท 

5.มีประกนัสขุภำพท่ีด ีและมี
ควำมปลอดภยัในกำร
ท ำงำน 

ปฏิบตัิตำมหลกักำรเคำรพในสทิธิ
มนษุยชนอยำ่งเคร่งครัด พร้อมทัง้
บริหำรจดักำรด้ำนควำมปลอดภยั    
อำชีวอนำมยั และสภำพแวดล้อมใน
กำรท ำงำนนัน้ ให้มีประสทิธิภำพสงู 
สดุ  เพื่อสร้ำงควำมปลอดภยัตอ่ชีวิต 
และทรัพย์สนิของพนกังำนทกุคนเป็น
ส ำคญั   ยดึถือปฏิบตัิตำมนโยบำยด้ำน
ควำมปลอดภยัและอำชีวอนำมยั อยำ่ง
เคร่งครัด 

1.จดัท ำโครงกำรWellness program และ
กิจกรรมที่สง่เสริมกำรมีสว่นร่วมของ
พนกังำนทำงด้ำนสขุภำพกำย สขุภำพใจ 
อำรมณ์ และสติปัญญำ เช่น Thaicom 
Young Fit II 

2.จดัให้มีกำรประเมินควำมเสีย่งเพื่อควบคมุ
และด้ำนควำมปลอดภยั กำรตรวจสอบ
อปุกรณ์ที่ต้องใช้ และกำรซกัซ้อมแผนรับมือ
ในกรณีเกิดเหตฉุกุเฉินอยำ่งสม ำ่เสมอ 

3.มีกำรซกัซ้อมกรณีเกิดเหตเุพลงิไหม้ทกุปี 
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 4.มีประกำศมำตรกำรตำ่งๆ ในกำรเตรียม
ควำมพร้อมของสถำนท่ีท ำงำน เพื่อปอ้งกนั
กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ที่อำจสง่ผล
กระทบตอ่สขุภำพและชีวิตของพนกังำนได้ 

ผู้ถอืหุ้น   
1.มีผลกำรด ำเนินงำนท่ีดี
อยำ่งตอ่เนื่อง มี
ผลตอบแทนที่สงูขึน้มีกำร
จ่ำยเงินปันผลในระดบัท่ี
เหมำะสม 

ก ำหนดเปำ้หมำยในกำรด ำเนินธรุกิจ
โดยมุง่เน้นกำรเติบโตของรำยได้และ
ผลก ำไร ควบคูไ่ปกบักำรปฏิบตัิตำม
นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี ตำม
กรอบกำรพฒันำอยำ่งยัง่ยืน รวมทัง้มี
มำตรฐำนรับรองคณุภำพควำม
ตอ่เนื่องทำงธุรกิจ (BCMS) ISO 
22301 

1.จดัประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น 1ครัง้/ปี โดย 
   ปี 2563 มีกำรเพิ่มมำตรกำรปอ้งกนักำรแพร่
ระบำดของ COVID-19 ในระหวำ่งกำร
ประชมุด้วย 

2.จดัช่องทำงให้ผู้ ถือหุ้นสำมำรถติดตอ่
สอบถำมข้อมลูบริษัทได้ผำ่นทำงหนว่ยงำน
นกัลงทนุสมัพนัธ์ 

2.กำรเคำรพในสทิธิผู้ ถือหุ้น มีกำรเปิดเผยข้อมลูขำ่วสำรของบริษัท
ให้กบัผู้ ถือหุ้นอยำ่งตอ่เนื่อง 
เปิดเผยข้อมลูของบริษัทด้วยควำม
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
เปิดรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
หรือร้องเรียนผำ่นชอ่งทำงตำ่งๆ 

1.มีกิจกรรมกบัผู้ ถือหุ้น เช่น 
   Opportunity Day จ ำนวน 3 ครัง้ใน
ปี 2563 ผำ่นระบบออนไลน์ของตลำด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เพื่อปอ้งกนักำร
ระบำดของ  COVID- 19 

2.จดัประชมุนกัวเิครำะห์ นกัลงทนุ  
   ผู้จดักำรกองทนุ จ ำนวน 1 ครัง้ใน
ปี 2563 ผำ่นระบบ Zoom เพื่อปอ้งกนักำร
แพร่ระบำดของ COVID-19 

3.   ช่องทำงรับข้อมลูขำ่วสำรเพือ่ทรำบควำม
เคลือ่นไหว เช่น รำยงำนประจ ำปี รำยงำน
ควำมยัง่ยืน เว็บไซด์ หรือโซเชียลมีเดียของ
บริษัท (Facebook, YouTube, 
Instagram) และ Ethics Hotline 

หน่วยงานก ากับดูแล   
1.ด ำเนินธุรกิจตำมกฎหมำย
และกฎระเบียบท่ีถกูต้อง  

ปฏิบตัิตำมกฎหมำยและระเบียบ
ข้อบงัคบัตำ่งๆ อยำ่งถกูต้อง  ด ำเนิน
ธุรกิจตำมนโยบำยกำรก ำกบัดแูล
กิจกำรท่ีดี และยดึมัน่ตำมหลกัธรรมำภิ
บำลและจรรยำบรรณในกำรด ำเนิน
ธุรกิจ รวมทัง้กำรตอ่ต้ำนกำรทจุริต
คอร์รัปชัน่ โดยมีนโยบำยตอ่ต้ำนกำร
ทจุริตของบริษัท (ฉบบัปรับปรุง ปี 
2560) 

1.มีกำรประชมุพบปะหนว่ยงำนภำครัฐ เพื่อ
ชีแ้จงในประเด็นทีเ่ก่ียวข้อง จ ำนวน 80 ครัง้ 

2. ปี 2563 สง่ภำพถำ่ยพนกังำนร่วมแสดง
พลงัในกิจกรรมของ Thai CAC ที่จดัในช่วง
กำรปอ้งกนักำรแพร่ระบำด COVID-19 เพื่อ
ย ำ้เจตนำรมณ์ในกำรเป็นสมำชิกแนวร่วม
ปฏิบตัิของภำคเอกชนไทยในกำรตอ่ต้ำน
กำรทจุริตคอร์รัปชนั 

2.ให้ควำมร่วมมือในกำรให้
ข้อมลู มีกำรเปิดเผยข้อมลู
อยำ่งโปร่งใสตรวจสอบได้ 
และกำรสนบัสนนุ
โครงกำรหรือกิจกรรม
ตำ่งๆ ของภำครัฐ  

 

สนบัสนนุในกิจกำรงำนท่ีได้รับ
มอบหมำยหรือโครงกำรของภำครัฐ อนั
จะก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่สำธำรณะ
และประเทศ  รวมทัง้กำรแบง่ปัน
ควำมรู้และประสบกำรณ์ให้   
หนว่ยงำนภำครัฐ ทำงด้ำนเทคโนโลยี
ดำวเทียมหรือด้ำนอื่นๆทีเ่ก่ียวข้อง

1.มีช่องทำงรับข้อมลูขำ่วสำรเพื่อทรำบควำม
เคลือ่นไหวของบริษัท เช่น รำยงำนประจ ำปี 
รำยงำนควำมยัง่ยืน เว็บไซด์  โซเชียลมีเดีย 
(Facebook, YouTube, Instagram) และ
สือ่ประชำสมัพนัธ์ของบริษัทท่ีเปิดเผยสู่
สำธำรณะ                                              
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พร้อมให้ควำมร่วมมือในกำรสนบัสนนุ
ด้ำนข้อมลูหรือควำมรู้ควำมช ำนำญ
ตำมที่ร้องขอหรือให้ควำมชว่ยเหลอืแก่
ภำครัฐ เช่น ภยัพิบตัิ 

2.จดักิจกรรมตำ่งๆ ท่ีเก่ียวเนื่อง เช่น กำร
อบรมบคุคลำกรภำครัฐ จ ำนวน 11 ครัง้  
กำรเยี่ยมชมกิจกำร จ ำนวน  5 ครัง้  กำรจดั
วิทยำกรบรรยำยในโอกำสตำ่งๆ 8 ครัง้   

3.ร่วมจดันิทรรศกำรในงำนเสวนำ เร่ือง “เทค
โยโลยีอวกำศสูก่ำรพฒันำชำติอยำ่งยัง่ยืน”    

ลูกค้า   
1. มีผลติภณัฑ์และบริกำร
ตอบโจทย์ควำมต้องกำร  
สร้ำงมลูคำ่และคุ้มคำ่ใน
กำรลงทนุ 

น ำเสนอผลติภณัฑ์และบริกำรท่ี
ตอบสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำ
อยำ่งมีคณุภำพเช่ือถือได้  ในระดบั
รำคำทีเ่หมำะสม  

1.กิจกรรมสร้ำงควำมสมัพนัธ์และกำรให้
ควำมรู้ข้อมลูขำ่วสำรทนัสมยักบัลกูค้ำอยำ่ง
สม ่ำเสมอ  

2.พฒันำบริกำรและผลติภณัฑ์ ถ้ำมี
เทคโนโลยีใหมเ่ข้ำมำ โดยจะแนะน ำให้กบั
ลกูค้ำรำยเดมิ เพื่อเพิม่ขีดควำม สำมำรถใน
กำรให้บริกำรและให้ได้รับควำมคุ้มคำ่ใน
กำรใช้บริกำรมำกที่สดุ เช่น มกีำรพฒันำ
กลอ่งรับสญัญำณดจิิทลัไลฟ์  เพื่อ
ตอบสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำช่อง
กำรศกึษำ DLTV 

2.มีขีดควำมสำมำรถและ
ควำมรวดเร็ว ในกำรแก้ไข
ปัญหำ เพื่อให้บริกำรมี
ควำมตอ่เนื่อง 

และมีบริกำรหลงักำรขำยที่ดี 
  

พฒันำกระบวนกำรท ำงำนภำยใน
องค์กร เพื่อให้พนกังำนเมีกำรพฒันำ
ศกัยภำพ  สำมำรถให้บริกำรลกูค้ำได้
อยำ่งมีประสทิธิภำพ 
มีนโยบำยควบคมุคณุภำพและระบบ
กำร จดักำรคณุภำพ ISO9001:2008 ที่
มุง่สร้ำงควำมพงึพอใจสงูสดุ ให้กบั
ลกูค้ำ มีกำรจดัท ำมำตรฐำนรับรอง
คณุภำพควำมตอ่เนื่องทำงธุรกิจ 
(BCMS) ISO 22301 โดยมีนโยบำย
บริหำรควำมเสีย่งระดบัองค์กร และ
นโยบำยควำมตอ่เนื่องทำงธุรกิจเป็น
หลกัประกนัในกำรด ำเนินงำน   

1.มีมำตรกำรในกำรโอนย้ำยเครือขำ่ย
ดำวเทียมของลกูค้ำจำกกำรท่ีดำวเทียมไทย
คม 5 หมดอำยกุำรใช้งำน 

2.ให้แนวทำงในกำรปฏิบตัิเบือ้งต้นกบัลกูค้ำ 
เมื่อเกิดปัญหำสญัญำณรบกวนขึน้ในระบบ 
เพื่อให้ลกูค้ำสำมำรถใช้บริกำรได้อยำ่ง
ตอ่เนื่อง 

 

3.ให้บริกำรลกูค้ำด้วย
คณุภำพระดบัสงู ท่ีสร้ำง
ควำมพงึพอใจสงูสดุให้
ลกูค้ำ 

กำรส ำรวจควำมพงึพอใจของลกูค้ำ  
เป็นประจ ำทกุปี และน ำผลที่ได้รับมำ 
ปรับปรุงกำรให้บริกำร หรือตอบสนอง
ควำมต้องกำรของลกูค้ำ 

1.มีกำรส ำรวจควำมคดิเห็นและควำมพงึ
พอใจของลกูค้ำทกุปี โดยในปี 2563        
ผลกำรส ำรวจควำมพงึพอใจ คือ 84.89%   

4.มีจรรยำบรรณในกำร
ด ำเนินธุรกิจและมี
มำตรกำรกำรรักษำ
ควำมลบัของข้อมลูลกูค้ำ 

มีนโยบำยที่สง่เสริมจรรยำบรรณในกำร
ด ำเนินธุรกิจที่แสดงควำมรับผิดชอบตอ่
ลกูค้ำในผลติภณัฑ์และกำรให้บริกำร 
เช่น เร่ืองกำรรักษำควำมลบัของลกูค้ำ  
นโยบำยกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตที่
พนกังำนต้องยดึถือปฏิบตัิอยำ่ง
เคร่งครัด  และมีนโยบำยด้ำนควำม
ปลอดภยัระบบสำรสนเทศ  และมีกำร
น ำ ISO 27001 มำเป็นแนวทำงในกำร

1.ช่องทำงรับข้อมลูขำ่วสำรเพื่อทรำบควำม
เคลือ่นไหว เช่น รำยงำนประจ ำปี  รำยงำน
ควำมยัง่ยืน เว็บไซด์  โซเชียลมีเดยี   
(Facebook, YouTube, Instagram) อีเมล์  

2.มีช่องทำงกำรร้องเรียนหรือแจ้งเบำะแสกำร
ทจุริต Ethics Hotline  

3.มีกำรอบรมด้ำนควำมปลอดภยัไซเบอร์ให้
พนกังำนพร้อมกำรท ำแบบทดสอบ จ ำนวน 



                                     บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน)  ส่วนท่ี 1 กำรประกอบธุรกิจและผลกำรด ำเนินงำน 

แบบ 56-1 One Report ส่วนท่ี 1 หน้ำท่ี 45 

ความคาดหวัง/ความ
ต้องการ 

แนวปฏิบตัิในการด าเนินการ ผลการด าเนินการ ปี 2563 

ดแูลควำมปลอดภยัทำงไซเบอร์ของ
บริษัท 

2 ครัง้ และมีกำรรณรงค์ภำยในผำ่น
อินทรำเน็ตอยำ่งสม ่ำเสมอ  

ผู้ให้กู้ /เจ้าหนี ้   
1.กำรปฏิบตัิตำมเง่ือนไข 
และข้อตกลง 

ปฏิบตัิตำมเง่ือนไขของสญัญำเงินกู้  
อยำ่งเคร่งครัด 

1.เปิดโอกำสตอบข้อซกัถำมหรือชีแ้จ้งข้อ 
   มลู แตล่ะไตรมำส  โดยในปี 2563 จดั 
  ประชมุ นกัวิเครำะห์ นกัลงทนุ ผู้จดักำร 
  กองทนุ จ ำนวน 1 ครัง้ ผำ่นระบบ Zoom  
  ตำม มำตรกำรปอ้งกนักำรแพร่ระบำด 
  ของ COVID-19 

2.มีกำรบริหำรจดักำรควำม
เสีย่ง หรือ ภำวะวิกฤต 
และรักษำควำมตอ่เนื่อง
ทำงธุรกิจ 

มีมำตรฐำนรับรองคณุภำพควำมตอ่ 
เนื่องทำงธุรกิจ (BCMS) ISO 22301   
และพร้อมเปิดเผยข้อมลูภำยใต้สญัญำ
เงินกู้หรือตำมที่ร้องขอ เพื่อควำม
โปร่งใสและตรวจสอบได้  และ
ปฏิบตัิกำรตำมกรอบนโยบำยบริหำร
ควำมเสีย่งระดบัองค์กร และนโยบำย
ควำมตอ่เนื่องทำงธุรกิจ 
 

1.มีช่องทำงรับข้อมลูขำ่วสำรเพื่อทรำบควำม
เคลือ่นไหวของบริษัท เช่น รำยงำนประจ ำปี 
รำยงำนควำมยัง่ยืน เว็บไซด์  โซเชียลมีเดีย 
(Facebook, YouTube, Instagram) และ
สือ่ประชำสมัพนัธ์ตำ่งๆ 

2.ก ำหนดมำตรกำรปอ้งกนักำรแพร่ระบำด
ของ COVID-19 โดยมีผลบงัคบัใช้กบั
พนกังำนและบคุคล ภำยนอกทีเ่ข้ำมำติดตอ่
ในส ำนกังำน  เพื่อควำมปลอดภยัตอ่
สขุภำพและชีวิต 

คู่ ค้าคู่ ธุรกิจ   
1.มีจริยธรรมและควำม
โปร่งใส ในกำรด ำเนิน
ธุรกิจร่วมกนั   ให้ควำม
เสมอภำคเป็นธรรมและ
เทำ่เทยีม มีควำมโปร่งใส
ในกำรด ำเนินธุรกิจ  มี
ระบบกำรจดัซือ้จดัจ้ำงที่
โปร่งใสตรวจสอบได้  

สือ่สำรแนวทำงกำรด ำเนินธุรกิจตำม 
หลกัธรรมำภิบำลให้กบัคูค้่ำ/คูธุ่รกิจ
รับทรำบอยำ่งทัว่ถงึและสม ่ำเสมอ  
ปฏิบตัิตำมนโยบำยกำรพฒันำอยำ่ง
ยัง่ยืน  ด้ำนกำรปฏิบตัิตอ่คูค้่ำ/คูธุ่รกิจ 
ซึง่มกีำรก ำหนดแนวทำงปฏิบตัิไว้อยำ่ง
เป็นธรรม ทัง้ในสว่นของกำรคดัเลอืกคู่
ค้ำ/คูธุ่รกิจให้เป็นไปตำมแนวทำง
ปฏิบตัิของคูค้่ำ/คูธุ่รกิจ และคงไว้ซึง่
ควำมสมัพนัธ์อนัยัง่ยืน  โดยค ำนงึถึง
กำรสร้ำงประโยชน์และกำรเติบโต
ร่วมกนัของธุรกิจ  ยดึถือ นโยบำยกำร
เคำรพกฎหมำยและยดึมัน่ในหลกัสทิธิ
มนษุยชน 

1.ใช้คูม่ือ Supplier Charter กบั คูค้่ำรำยเก่ำ
และรำยใหม ่เพื่อให้เป็นไปตำมแนวทำง
เดียวกนั เพื่อกำรปฏิบตัิอยำ่งเทำ่เทียม   

2.มีกำรปรับปรุงนโยบำยจดัซือ้ปี 2563ให้
ครอบคลมุมำกยิง่ขึน้ 

2.กำรรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกคู่
ค้ำ/คูธุ่รกิจโดยตรง  

3.มีช่องทำงกำรร้องเรียนหรือแจ้งเบำะแสกำร
กระท ำผิด หรือ ทจุริต ทำง Ethics Hotline  

4.จดัประเมินคูค้่ำด้ำน ESG จ ำนวน 14 รำย 
ในช่วงต้นปี 2563 โดยผลจำกกำรประเมิน
พบวำ่คูค้่ำสว่นใหญ่ผำ่นเกณฑ์ทีป่ระเมิน 

2.กำรปฏิบตัิตำมเง่ือนไข
ของสญัญำหรือข้อตกลง
อยำ่งเคร่งครัด ตรงเวลำ
ในกำรช ำระคำ่สนิค้ำ/
บริกำร 

ยดึมัน่ในสญัญำและถือปฏิบตัติำม
เง่ือนไขที่มีตอ่เจ้ำหนีเ้ป็นส ำคญั เพื่อ
รักษำควำมนำ่เช่ือถือของบริษัทและ 
เป็นไปตำมคูม่ือจรรยำบรรณธุรกิจ 
นโยบำยทรัพย์สนิทำงปัญญำ และ 
นโยบำยที่เป็นธรรมตอ่คูค้่ำและ/หรือ
เจ้ำหนี ้

1.ช ำระเงินตรงเวลำตำมที่ก ำหนด 
2.จดัหำช่องทำงกำรสือ่สำรเพื่อทรำบควำม
เคลือ่นไหว ผำ่นรำยงำนประจ ำปี  รำยงำน
ควำมยัง่ยืน เว็บไซต์  หรือโซเชียลมีเดีย 
(Facebook, YouTube, Instagram) และ
สือ่ประชำสมัพนัธ์ตำ่งๆ 

3.เปิดโอกำสให้เข้ำร่วมใน
กำรท ำธุรกิจใหม่ๆ  หรือ

ให้กำรสนบัสนนุกำรแลกเปลีย่นควำมรู้ 
ตลอดจนสือ่สำร เพื่อให้เห็นแนวโน้ม
และทิศทำงในกำรด ำเนินธุรกิจของ

1.เข้ำร่วมในงำนหรือกิจกรรมตำ่งๆ ที่เปิด
โอกำสได้พบปะกบัคูธุ่รกิจ เพื่อโอกำสทำง
ธุรกิจหรือควำมร่วมมือในอนำคต เช่น งำน
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กำรพฒันำบริกำรและ
ผลติภณัฑ์ 

บริษัท  ให้ควำมร่วมมือในกำรพฒันำ
หรือปรับปรุงคณุภำพสนิค้ำและบริกำร  
ให้ควำมร่วมมือในกำรท ำธุรกิจใหม่ๆ  
โดยใช้จดุแขง็และควำมเช่ียวชำญของ
แตล่ะบริษัท  

เจรจำธุรกิจ กำรประชมุสมัมนำผู้แทน 
ผู้ประกอบกำรอตุสำหกรรมดำวเทียมใน
ระดบันำนำชำติ  

2.กำรท ำงำนร่วมกนัในธุรกิจใหมข่องบริษัท 
เช่น โครงกำร NAVA, โครงกำร Drone 

ชุมชน   
1.ให้ควำมช่วยเหลอืชมุชน
เพื่อสง่เสริมคณุภำพชีวิตที่
ดีขึน้ อยำ่งตอ่เนื่อง 

เน้นเร่ืองกำรตอ่ยอด สร้ำงควำมยัง่ยืน
ให้ชมุชนโดยใช้จดุแข็งในธุรกิจของ
บริษัท  
กำรด ำเนินกิจกรรมสง่เสริมกำรให้
โอกำสทำงกำรศกึษำอยำ่งตอ่เนือ่งผำ่น
โครงกำรไทยคดิ ไทยคม  
กำรสนบัสนนุให้ทนุในโครงกำรสร้ำง
อำชีพแกเ่ยำวชนในชมุชนท่ีอยูห่ำ่งไกล
ผำ่นพนัธมิตร คือ กศน. 
สง่เสริมและสร้ำงจิตส ำนกึกำรมสีว่น
ร่วมในกำรพฒันำสงัคมและชมุชนของ
พนกังำน ผำ่นโครงกำรตำ่งๆของบริษัท  

1. โครงกำรไทยคดิ ไทยคม มอบจำน
ดำวเทียม จ ำนวน 158 ชดุแก่โรงเรียน   

2.มอบจำนพร้อมติดตัง้ที่โรงเรียนในจงัหวดั
ตำ่งๆ ในกิจกรรม Run for School 2020 
จ ำนวน 34 ชดุ 

3.กิจกรรมพนกังำนอำสำจ ำนวน 6กิจกรรม 

2.เป็นธุรกิจทีใ่สใ่จตอ่
สิง่แวดล้อม 

มีมำตรกำรอนรัุกษ์พลงังำนไฟฟำ้และ
กำรประหยดักำรใช้น ำ้ กำรบริหำร
จดักำรก๊ำซเรือนกระจก  และกำรปลกู
จิตส ำนกึให้พนกังำนและชมุชน  เพื่อ
รักษำสิง่แวดล้อมที่ดี  โดยยดึตำม 
กรอบของนโยบำยด้ำนกำรอนรัุกษ์
พลงังำน  และนโยบำยสิง่แวดล้อมของ
บริษัท 

1.มีโครงกำร iSAVE เพื่อกำรประหยดัพลงังำน
ในส ำนกังำน สำมำรถช่วยลดกำรใช้ไฟฟำ้
และน ำ้ได้ เมื่อเทยีบกบัปี 2562 (โปรดดูผล
การด าเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้มของบริษัท) 

2.Thaicom Loves Earth เพื่อรณรงค์ลดโลก
ร้อน มีกำรจดัท ำรำยงำนกำรปลอ่ยและดดู
กลบัก๊ำซเรือนกระจกขององค์กรตอ่เนื่อง
เป็นปีที่สำม  โดยมีกำรตัง้เปำ้กำรลด
ปริมำณกำรปลอ่ยก๊ำซเรือนกระจก (โปรดดู
ผลการด าเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้มของ
บริษัท) 

3.มีกำรแบง่ปันข้อมลูควำมรู้
ด้ำนเทคโนโลยีดำวเทียม
และด้ำนอื่นๆให้เยำวชน 

เพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยี
ดำวเทียมให้แพร่หลำยมำกยิง่ขึน้ ผำ่น
กำรแบง่ปันควำมรู้และประสบกำรณ์ 
จำกพนกังำนในองค์กร เพื่อสร้ำงแรง
บนัดำลใจให้คนหนัมำสนใจด้ำน
เทคโนโลยี  เพื่อกำรพฒันำประเทศใน
อนำคต 

1.เปิดโอกำสให้หนว่ยงำนเยีย่มชมกิจกำร
บริษัท ซึง่ในปี 2563 มีผู้ เข้ำเยี่ยมชมจ ำนวน 
10 หนว่ยงำน/มหำวิทยำลยั เนื่องจำก
สถำนกำรณ์ COVID-19  

2.สง่พนกังำนบรรยำยให้ควำมรู้ในโอกำส
ตำ่งๆ นอกสถำนท่ี 

3.3 การจัดการด้านความยั่งยนืในมิติสิ่งแวดล้อม 

3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม 

 บริษัทให้ควำมส ำคัญในกำรบริหำรจัดกำรกระบวนกำรภำยที่อำจส่งผลกระทบโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อสิ่ง 
แวดล้อม  เพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทัง้ในและนอกองค์กร  โดยตัง้เป้ำหมำยเพื่อลดและบรรเทำ 
ผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมที่เกิดขึน้จำกกำรด ำเนินธุรกิจ  ตลอดจนสง่เสริมกำรอนรัุกษ์พลงังำน  ซึง่ขยำยผลกำรด ำเนิน งำน
ไปสู่กำรลดปริมำณกำรปล่อยก็ำซเรือนกระจกขององค์กร  นอกจำกนี ้นโยบำยด้ำนสิ่งแวดล้อมยงัครอบคลมุไปถึงกำร
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บริหำรจัดกำรน ำ้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  ทัง้กำรประหยัดน ำ้ใ ช้และกำรบ ำบัดน ำ้ทิ ง้ในส ำนักงำน  เพื่อกำรใช้ 
ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงยัง่ยืน  นอกจำกนี ้เพื่อให้กำรบริหำรจดักำรด้ำนสิ่งแวดล้อมของบริษัท  ครอบคลมุเร่ืองกำรลด
ของเสียในกระบวนกำรธุรกิจ  แม้ว่ำบริษัทจะไม่มีสำยกำรผลิตสินค้ำโดยตรง  แต่ก็มีกำรทิง้ขยะที่เป็นของเสี ยทัว่ไปอยู่
จ ำนวนไม่น้อยในแต่ละปี  หลงัจำกกำรที่เร่ิมมีกำรแยกขยะประเภทต่ำงๆ และปี 2562 มีกำรเก็บข้อมลูของขยะประเภท
พลำสติกและกระดำษภำยในส ำนกังำน  ในปี 2563 บริษัทจึงเร่ิมตัง้เป้ำหมำยในกำรลดจ ำนวนกำรทิง้ของเสียทัว่ไปหรือ
ขยะรีไซเคิลที่สำมำรถน ำกลบัมำใช้ประโยชน์ใหมไ่ด้ ซึ่งได้แก่ กระดำษและพลำสติก  โดยมีแผนจะรณรงค์กำรลดปริมำณ
กำรทิง้ขยะประเภทนีภ้ำยในส ำนกังำนลงไปด้วย แตเ่นื่องจำกเกิดสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ที่สง่กระทบ
ไปทัว่โลก ท ำให้พนกังำนของบริษัทต้อง Work From Home  (WFH) เป็นเวลำนำนหลำยเดือน  พอถึงช่วง New Normal 
เมื่อพนกังำนกลบัเข้ำมำท ำงำนในส ำนกังำนช่วงแรก ก็ยงัคงต้องระมดัระวงัเร่ือง Social Distancing กำรใช้ภำชนะร่วมกนั  
จึงท ำให้กำรรณรงค์เร่ืองกำรลดจ ำนวนขยะพลำสติก  อำจจะไม่ได้ผลเท่ำที่ควรเมื่อเปรียบเทียบจำกเป้ำหมำยที่ตัง้ไว้  
อยำ่งไรก็ดี ปริมำณกำรใช้กระดำษในส ำนกังำนได้ลดน้อยลงไปเพรำะกำร WFH  

สามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ “นโยบายสิ่งแวดล้อม” ได้ที่ https://www.thaicom.net/wp-
content/uploads/2019/07/20190116-thcom-cg-environmental-policy-2018-th.pdf 

3.3.2 ผลการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 

1.การจัดการด้านพลังงาน 

จำกกำรที่ผลิตภณัฑ์และบริกำรตลอดจนกระบวนกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท  จ ำเป็นต้องใช้พลงังำนไฟฟ้ำเป็น
จ ำนวนมำก  บริษัทจึงมีกำรตัง้เป้ำหมำยในกำรลดปริมำณกำรใช้พลงังำนอย่ำงต่อเนื่อง  รวมทัง้เพิ่มประสิทธิภำพกำร
อนรัุกษ์พลงังำนในแตล่ะปี   โดยมีนโยบำยอนรัุกษ์พลงังำนตัง้แตปี่ 2552  นอกจำกนี ้ภำยในองค์กรยงัมีโครงกำร “iSAVE”  
เพื่อผลกัดนัมำตรกำรและกิจกรรมต่ำงๆ ด้ำนพลงังำนอยำ่งตอ่เนื่องมำโดยตลอด  บริษัทมีกำรจดัหำพลงังำนทดแทนเพื่อ
เป็นพลงังำนทำงเลือก  โดยมีโครงกำรติดตัง้แผงโซลำ่เซลล์เพื่อใช้ในสว่นของส ำนกังำนที่สถำนีบริกำรภำค พืน้ดินไทยคม 
ปทมุธำนี  โดยมีเป้ำหมำยภำยใน 5 ปี จะสำมำรถติดตัง้แผงโซลำ่เซลล์เพื่อผลิตพลงังำนครบจ ำนวน 100 กิโลวตัต์สงูสดุ  
ซึ่งจะท ำให้บริษัทสำมำรถผลิตพลงังำนทดแทนได้เป็นจ ำนวนถึง 180,000 kWh/ปี อย่ำงไรก็ดี ในปี 2563 ที่ผ่ำนมำ บริษัท
ไมไ่ด้มีกำรลงทนุติดตัง้เพิ่มเติมตำมโครงกำรฯ เนื่องจำกสถำนกำรณ์ของ COVID-19  

สามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ “นโยบายอนุรักษ์พลังงาน” ที่ https://www.thaicom.net/wp-
content/uploads/2019/07/20170410-thcom-cg-policyenergy-2017-th.pdf 

ตารางเปรียบเทียบปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า 

ส านักงาน 2561 2562 2563 
1.สถำนีดำวเทียมไทยคม 
(นนทบรีุ)  

1,666,000 kWh 
(5,997,600 MJ) 

1,678,000 kWh 
(6,040,800 MJ) 

1,552,000 kWh 
(5,587,200MJ) 

2.สถำนีบริกำรภำคพืน้ดินไทยคม 
(ปทมุธำน)ี   

4,967,100 kWh  
(17,881,560 MJ) 

4,590,840 kWh 
(16,527,040 MJ) 

4,371,660 kWh 
(15,738,000 MJ) 

สรุปผลการด าเนินงาน   

 สถำนีดำวเทียมไทยคม (นนทบุรี) มีปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำลดลง จ ำนวน 126,000 kWh หรือร้อยละ 8.15  เมื่อ
เทียบกบัปี 2562   

 สถำนีบริกำรภำคพืน้ดินไทยคม (ปทุมธำนี) มีปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำลดลง จ ำนวน 219,180 kWh หรือร้อยละ 
5.01  เมื่อเทียบกบัปี 2562 

 สว่นสำเหตทุี่ปริมำณกำรใช้ไฟฟำ้ลดลง สบืเนื่องมำจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 ที่พนกังำนต้องท ำงำนอยูท่ี่บ้ำน
หรือต้องสลบักนัมำท ำงำนเป็นระยะเวลำนำนหลำยเดอืน  รวมทัง้จ ำนวนพนกังำนประจ ำที่ลดลงไปด้วยเมื่อเทยีบ

https://www.thaicom.net/wp-content/uploads/2019/07/20190116-thcom-cg-environmental-policy-2018-th.pdf
https://www.thaicom.net/wp-content/uploads/2019/07/20190116-thcom-cg-environmental-policy-2018-th.pdf
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กับปีก่อน  ถึงแม้ว่ำส่วนปฏิบัติกำรดำวเทียมและส่วนให้บริกำรสัญญำณดำวเทียมยังคงใช้ปริมำณไฟฟ้ำ
ตำมปกติ  เพรำะต้องให้บริกำรดำวเทียมอยำ่งตอ่เนื่องตลอด 24 ชัว่โมง/7 วนั 

ตารางแสดงปริมาณก าลังการผลิตไฟฟ้าจากแผงโซลาเซล  

ส านักงาน 2561 2562 2563 
1.สถำนีบริกำรภำคพืน้ดินไทยคม 
(ปทมุธำน)ี   73,500 kWh 92,152 kWh 104,545 kWh 

สำมำรถดขู้อมลูตำรำงแสดงผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร iSAVE ตำมมำตรกำรและเปำ้หมำยกำรอนรัุกษ์และกำร
ประหยดัพลงังำน ปี 2563 เพิ่มเติมได้ในรำยงำนควำมยัง่ยืน ปี 2563 

2.การบริหารจัดการน า้ 

 แม้วำ่บริษัทจะไมไ่ด้ใช้ทรัพยำกรน ำ้ในกำรด ำเนินธุรกิจหลกัโดยตรง แตก็่ตระหนกัดีวำ่ทรัพยำกรน ำ้เป็นสิง่ส ำคญั
และมีควำมจ ำเป็นตอ่ทกุชีวิต  กำรใช้น ำ้เพื่ออปุโภคบริโภคในส ำนกังำน  จึงต้องด ำเนินกำรด้วยควำมรับผิดชอบตอ่สงัคม
และสิ่งแวดล้อมด้วย  ที่ผ่ำนมำบริษัทจึงให้ควำมส ำคญัต่อ กกำรบริหำรจัดกำรบ ำบดัน ำ้ทิง้ก อย่ำงมีประสิทธิ ภำพจำก
อำคำรส ำนกังำนก่อนปลอ่ยลงสูร่ะบบกำรระบำยน ำ้สำธำรณะ และเนื่องมำจำกกำรที่ตัง้ของส ำนกังำนทัง้สองแห่งในเขต
พืน้ที่ที่ระบบระบำยน ำ้สำธำรณะยงัไม่สมบูรณ์เท่ำที่ควรด้วย  จึงต้องระมดัระวงัในเร่ืองระบบบ ำบดัน ำ้ ทิง้เพื่อไม่ส่งผล
กระทบต่อสภำพแวดล้อมของชุมชุมโดยรอบ  ต่อมำในปี 2560 เมื่อบริษัทเร่ิมโครงกำร Thaicom Loves Earth  เพื่อ
ต้องกำรแสดงควำมรับผิดชอบตอ่สงัคมด้ำนสิง่แวดล้อมอยำ่งจริงจงั และกำรสง่เสริมสภำพแวดล้อมที่ดี บริษัทจึงเร่ิมตรวจ
วิเครำะห์คณุภำพน ำ้ทิง้ เพื่อให้กำรรณรงค์กำรใช้น ำ้และปรับปรุงระบบบ ำบดัน ำ้ทิง้ภำยในส ำนกังำนมีประสิทธิภำพมำก
ยิ่งขึน้  ส ำหรับปี 2563 บริษัทได้ใช้บริกำรจำกหน่วยงำนของกรมอนำมยั กระทรวงสำธำรณสขุ  ในกำรตรวจสอบคณุภำพ
น ำ้ทิง้*จำกตวัอยำ่งที่เก็บมำจำกสถำนีดำวเทียมไทยคม  นนทบรีุ  และสถำนีบริกำรภำคพืน้ดินไทยคม ปทมุธำนี   

จำกผลกำรตรวจสอบคณุภำพน ำ้ทิง้  พบวำ่  สถำนีดำวเทียมไทยคม  นนทบรีุ  มีคำ่ BOD อยูท่ี่ 10 มก/ล. ซึง่เป็น
ปริมำณที่ต ่ำกว่ำเกณฑ์ แต่มีค่ำ Total Dissolved Solids อยู่ที่ 557 มก./ล. และ ปริมำณไนโตรเจน อยู่ที่ 119.87 มก./ล. 
ซึ่งสงูกว่ำเกณฑ์  สว่นสถำนีบริกำรภำคพืน้ดินไทยคม ปทมุธำนี  มีค่ำ BOD อยู่ที่ 2 มก/ล. ซึ่งเป็นปริมำณที่ต ่ำกวำ่เกณฑ์ 
และคำ่ Total Dissolved Solids อยูท่ี่ 608  มก/ล. ซึง่เป็นปริมำณที่สงูกวำ่เกณฑ์  สว่นผลกำรตรวจสอบในคำ่พำรำมิเตอร์
อื่นๆ ของทัง้สองสถำนีฯ มีคำ่ต ่ำกวำ่เกณฑ์ทัง้หมด 

ปริมาณการใช้น า้ประปา  

ส านักงาน 2561 
(ลูกบาศก์เมตร) 

2562 
(ลูกบาศก์เมตร) 

2563 
(ลูกบาศก์เมตร) 

1.สถำนีดำวเทียมไทยคม  
   (นนทบรีุ)   4,592 7,383 4,515 

2.สถำนีบริกำรภำคพืน้ดินไทยคม 
(ปทมุธำนี)   6,121 5,357 4,180 

สรุปผลการด าเนินงาน 

 สถำนีดำวเทียมไทยคม (นนทบุรี)  มีปริมำณกำรใช้น ำ้ประปำ ลดลง 2,868 ลกูบำศก์เมตร หรือร้อยละ 38.85 
เมื่อเทียบกบัปี 2562   

 สถำนีบริกำรภำคพืน้ดินไทยคม (ปทมุธำนี)  มีปริมำณกำรใช้น ำ้ประปำ ลดลง 1,177 ลกูบำศก์เมตร หรือร้อยละ 
28.16 เมื่อเทียบกบัปี 2562   

 ส่วนสำเหตุที่ปริมำณกำรใช้น ำ้ประปำลดลง  นอกเหนือจำกกำรรณรงค์เร่ืองกำรประหยดัน ำ้อย่ำงต่อเนื่อง  ก็
น่ำจะเป็นสำเหตเุดียวกันกบัปริมำณไฟฟ้ำที่ลดลง คือจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 ที่พนกังำนต้องท ำงำนอยู่ที่
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บ้ำนหรือต้องสลบักนัมำท ำงำนเป็นระยะเวลำนำนหลำยเดือน  จึงท ำให้มีกำรใช้น ำ้ในส ำนกังำนลดลง รวมทัง้
จำกกำรท่ีจ ำนวนพนกังำนประจ ำที่ลดลงไปด้วยเมื่อเทียบกบัปี 2562 

3.การจัดการขยะและของเสียทั่วไป  

Thaicom Loves Earth ซึ่งเป็นกรอบกำรด ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้ำงควำมยัง่ยืน ด้วยควำมรับผิดต่อ
สงัคมและผู้มีสว่นได้เสียทุกภำคสว่นของบริษัท  และยงัสง่เสริมกำรพฒันำให้ก้ำวไปสู ่กส ำนกัสีเขียวก ในอนำคต  โดยเร่ิม
ตัง้แต่กำรงดผลิตขวดน ำ้พลำสติกเพื่อใช้บริโภคในส ำนกังำน  กำรรณรงค์ให้พนกังำนมีกำรแยกขยะก่อนทิง้ลงถงั  ซึ่งขยะ
ประเภทของเสียทัว่ไปเหลำ่นี ้ มีสว่นที่ท ำให้กำรเกิดกำรปลอ่ยก๊ำซเรือนกระจกสูช่ัน้บรรยำกำศโลกหรือย่อยสลำยได้ยำก  
ในปี 2563 ที่ผ่ำนมำ บริษัทจึงเร่ิมตัง้เป้ำหมำยกำรลดจ ำนวนขยะสองประเภท คือ “พลำสติก และ กระดำษ” ถึงแม้ว่ำจะ
สำมำรถน ำกลบัมำใช้ใหมไ่ด้เมื่อผำ่นกระบวนกำรรีไซเคิล  แตจ่ะเป็นกำรด ำเนินกำรอยำ่งเป็นรูปธรรมเพื่อสร้ำงควำมยัง่ยนื
ได้มำกกวำ่ หำกทกุคนช่วย กนั ลด ละ เลกิ  สิง่ที่เป็นสำเหตหุลกัของกำรเกิดขยะทัง้สองประเภทนี ้  

ปี 2563 สำมำรถสรุปผลกำรด ำเนินงำนเมื่อเปรียบเทียบกบัเปำ้หมำยได้ดงัตอ่ไปนี ้

สรุปผลการด าเนินงานปริมาณขยะที่ลดลงตามมาตรการจัดการขยะและของเสียทั่วไปและมาตรการอื่นๆ 

มาตรการจาก 
THAICOM Loves Earth 

เป้าหมาย 
(ปี พ.ศ.และ ปริมาณ) 

2562 
(ปีฐาน) 

2563 

1.รณรงค์ลดขยะจ ำนวนพลาสติกใน
ส ำนกังำน 

   “โครงการกล่องพลาสติก/ถงุยืมใช้ หรือ 
Thaicom Green Bag & Box”** 

2566 
ปริมาณลดลงจากปีฐาน 

ร้อยละ 20 

199.6 กก. 
 

152.3 กก. 
 

2.รณรงค์ลดกำรใช้ กระดาษในส ำนกังำน 2566 
ปริมาณลดลงจากปีฐาน 

ร้อยละ 20 
429,784 แผ่น 421,892 แผ่น 

3.กำรปลูกต้นไม้เพิ่มพืน้ที่สี เขียว โดย
พนัก ง ำนมี ส่ ว น ร่ วม   “ โครงการ 
“Thaicom We Share ปลูกให้ได้คน
ละต้น” 

2567 
จ ำนวน 1,895 ต้น/
พนกังำน 379 คน* 

 
 550 ต้น 

หมายเหตุ *จ านวนพนกังาน 379 คน ใช้ตวัเลขอา้งอิงปี 2562 ทีบ่ริษัทเร่ิมตัง้เป้าหมายเป็นปีแรก 

**โครงการกล่องพลาสติกยืมใช้ หรือ Thaicom Green Bag & Box คือ โครงการยืมใช้ถุงผ้าและกล่องใส่
อาหาร  โดยมีแผนจะรณรงค์กบัพนกังานในปี 2563 ในการยืมกล่องพลาสติกใช้บรรจุอาหารจากแคนทีนของบริษัท ซ่ึงแต่
เดิมใช้กล่องโฟมและถุงพลาสติกบรรจุอาหารให้พนกังาน  โดยในอนาคตจะให้งดการน ากล่องโฟม  ถุงพลาสติก  ถ้วย
พลาสติกใส่เคร่ืองดืม่แบบใช้ครัง้เดียวเข้ามาในบริษัท  ซ่ึงบริษัทไดต้ัง้เป้าหมายระยะสัน้ไว ้คือ ภายในสีปี่ตอ้งสามารถลด
จ านวนขยะประเภทพลาสติกทีท้ิ่งในไทยคมลงใหไ้ด ้ร้อยละ 20 อย่างไรก็ดี โครงการนีต้อ้งพบกบัอปุสรรคจากสถานการณ์ 
COVID-19 ซ่ึงท าให้การใช้ภาชนะร่วมกนัอาจก่อให้เกิดการติดต่อแพร่ระบาดของเชื้อโรคได้  ถ้าล้างไม่สะอาด  จึงยงัคง
ตอ้งรอดูสถานการณ์ของ COVID-19 ในปี 2564 ก่อน  

4. การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก  

ตัง้แต่ปี 2561 หลงัจำกที่บริษัทเข้ำร่วมโครงกำรเป็นองค์กรน ำร่องในโครงกำรขยำยผลกิจกรรมชดเชยคำร์  บอน  
เพื่ อสนับสนุนตลำดคำ ร์บอนภำคสมัครใจภำยในประเทศ  ปีที่  5  ด ำ เนิน โครงกำรโดยคณะสิ่ งแวดล้อม  
มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์  ภำยใต้ทุนสนบัสนุนจำกองค์กำรบริหำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจก (องค์กำรมหำชน) (อบก.)  
บริษัทจึงมุ่งหวงัที่จะเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรธุรกิจลดโลกร้อนเพื่อสร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยัง่ยืน   โดยมีกำรจดัท ำรำยงำน
ปริมำณกำรปลอ่ยและดดูกลบัก๊ำซเรือนกระจกขององค์กรอยำ่งตอ่เนื่อง เพื่อประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส ำนกังำนสอง
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แห่ง คือ 1) สถำนีดำวเทียมไทยคม  นนทบรีุ  และ 2) สถำนีบริกำรภำคพืน้ดินไทยคม ปทมุธำนี  เพื่อจะได้น ำมำเปิดเผย
ข้อมลูด้ำนสิง่แวดล้อมให้กบัผู้มีสว่นได้เสยีของบริษัทให้รับทรำบในแตล่ะปี  และผลกัดนักำรบริหำรจดักำรด้ำนสิง่แวดล้อม
อย่ำงจริงจงัเพื่อสร้ำงควำมยัง่ยืน  ตำมกรอบ Thaicom Loves Earth โดยเร่ิมตัง้เป้ำหมำยลดปริมำณกำรปล่อยและดดู
กลบัก๊ำซเรือนกระจกในปี 2563  หลงัจำกที่บริษัทจดัเก็บข้อมูล  จดัท ำรำยงำน และทวนสอบรำยงำนมำเป็นเวลำสองปี  
ทัง้นีเ้พื่อจะได้มีกำรพฒันำปรับปรุงมำตรกำรที่จะช่วยลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกของบริษัทอย่ำงมีประสิทธิภำพมำก
ยิ่งขึน้ 

 ส ำหรับกำรทวนสอบรำยงำนปริมำณกำรปลอ่ยและดดูกลบัก๊ำซเรือนกระจกขององค์กร  บริษัทได้มอบหมำยให้ 
“สถำบนัน ำ้เพื่อสิ่งแวดล้อมและควำมยัง่ยืน สภำอตุสำหกรรมแหง่ประเทศไทย” เป็นผู้ทวนสอบประจ ำปี 2562 และ 2563 
เพื่อกำรขอขึน้ทะเบียนรับรองผลของรำยงำนกบั อบก. ภำยในปี 2564 เป็นล ำดบัตอ่ไป  

หมายเหตุ ในระหว่างการจดัท ารายงานฉบบันี้  บริษัทอยู่ในขัน้ตอนการขอข้ึนทะเบียนเพือ่รับรองผลรายงานการ
ปล่อยและดูดกลบัก๊าซเรือนกระจกจาก อบก.  

สรุปผลการด าเนินงานเมื่อเปรียบเทียบเป้าหมายการลดปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกของ 
ไทยคม ปี 2562, 2563 (เฉพาะ Scope 1 & Scope 2)  

 
ส านักงาน 

2560 
(ปีฐาน) 

(ton CO2e) 

2561 
(tonCO2e) 

2562 
(tonCO2e) 

2563 
(tonCO2e) 

2565 
(เป้าหมาย) 

 
1.สถำนีดำวเทียมไทยคม  
   (นนทบรีุ)   1,346 1,261 1,131 955 20% 

2.สถำนีบริกำรภำคพืน้ดินไทยคม  
(ปทมุธำนี)   2,894 2,920 2,313 2,266 30% 

ปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกของไทยคม 

1)  สถานีดาวเทียมไทยคม นนทบุรี 

1.1 ปี 2562 (Scope 1 & 2) = 1,131 tonCO2e, ลดลง 215 tonCO2e หรือร้อยละ 15.97 
เมื่อเทียบกบัปี 2560 (ปีฐาน = 1,346 tonCO2e) 

1.2 ปี 2563 (Scope 1 & 2) = 955 tonCO2e, ลดลง 391 tonCO2e หรือร้อยละ 29.05 
เมื่อเทียบกบัปี 2560 (ปีฐาน = 1,346 tonCO2e) 

2)  สถานีบริการภาคพืน้ดินไทยคม ปทุมธานี   

2.1 ปี 2562 (Scope 1 & 2)  = 2,313 tonCO2e, ลดลง 581 tonCO2e หรือร้อยละ 20.08   
เมื่อเทียบกบัปี 2560 (ปีฐาน = 2,894 tonCO2e) 

2.2 ปี 2563 (Scope 1 & 2)  = 2,266 tonCO2e, ลดลง 628 tonCO2e หรือร้อยละ 21.70 
เมื่อเทียบกบัปี 2560 (ปีฐาน = 2,894 tonCO2e) 

กิจกรรมที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกของไทยคม 

ส ำหรับกิจกรรมที่ไทยคมด ำเนินกำรในปีที่ผำ่นมำ  เพี่อช่วยลดปริมำณกำรปลอ่ยก๊ำซเรือนกระจกให้ได้ตำม เปำ้หมำย
ของบริษัท และเพื่อร่วมสนบัสนนุเปำ้หมำยระดบัประเทศนัน้  มีทัง้หมด 5 กิจกรรม คือ  

1. กำรอนรัุกษ์พลงังำน  ผำ่นโครงกำร iSAVE เพื่อลดกำรใช้พลงังำนและเพิ่มประสทิธิภำพกำรใช้พลงังำน 
2. กำรจดัหำพลงังำนทดแทนเพื่อเป็นพลงังำนทำงเลอืก  โดยผลติกระแสไฟฟำ้จำกแผงโซลำเซลล์ 
3. กำรอนุรักษ์และกำรจดักำรทรัพยำกรน ำ้ผ่ำนโครงกำร Thaicom Loves Earth เช่น มำตรกำรประหยดัน ำ้ และ

กำรบ ำบดัน ำ้เสยีที่มีประสทิธิภำพ 
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4. กำรส่งเสริมส ำนักงำนสีเขียว ผ่ำนโครงกำร Thaicom Loves Earth โดยกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยเพื่อ
สิง่แวดล้อมที่ดี เช่น รณรงค์ลด กำรใช้กระดำษ  และรณรงค์กำรลดขยะประเภทพลำสติกในส ำนกังำน 

5. รณรงค์กำรปลกูต้นไม้  เพื่อช่วยลดสภำวะโลกร้อน ผำ่นโครงกำร Thaicom Loves Earth  

3.4 การจัดการความยั่งยนืในมิติสังคม 

3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม 

กำรด ำเนินงำนของบริษัทด้วยนโยบำยในกำรเคำรพหลกัสิทธิมนษุยชนอยำ่งเคร่งครัดโดย  เช่ือว่ำมนษุย์ทกุคนมี
สทิธิเทำ่เทียมกนัโดยก ำเนิด  รวมไปถึงกำรบริหำรจดักำรด้ำนทรัพยำกรบคุคลที่ต้องได้รับ ควำมเทำ่เทียมในกำรปฏิบตัิและ
สิทธิประโยชน์อนัพึงได้ตำมกฎหมำยแรงงำน  นอกจำกนีย้งัสง่เสริมควำมก้ำวหน้ำและกำรพฒันำบคุลำกรตำมกล ยทุธ์
ธุรกิจของบริษัท  รวมทัง้สนบัสนุนให้พนกังำนมีคุณภำพชีวิตที่ดี  ด้วยกำรเอำใจใส่ดแูลสขุภำพและควำมปลอดภยัของ
พนักงำนทุกคนเป็นส ำคัญ  โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในสภำวกำรณ์ที่ไม่ปกติที่อำจส่งผลกระทบไปทั่วทัง้องค์กร อย่ำงเช่น 
สถำนกำรณ์ COVID-19  ส ำหรับสังคมภำยนอก  บริษัทยังคงมุ่งสร้ำงโอกำสในกำร เข้ำถึงข้อมูล  กำรสื่อสำรและ
เทคโนโลยีอย่ำงทัว่ถึงในทกุสภำวกำรณ์  และยงัมุ่งมัน่สง่เสริมโอกำสในกำรได้รับกำร ศึกษำอย่ำงเท่ำเทียม  รวมทัง้กำร
เรียนรู้ที่มีคณุภำพโดยเฉพำะผู้ที่อยู่ในพืน้ที่ห่ำงไกล  ในขณะเดียวกนับริษัทสง่เสริมกำรสร้ำงคณุค่ำร่วมกนัระหว่ำงธุรกิจ
และสงัคม โดยให้กำรสนบัสนนุด้ำนกำรเรียนรู้เพื่อสร้ำงอำชีพของนกัเรียนและชมุชนอยำ่งตอ่เนื่อง เพื่อสร้ำงโอกำสในกำร
มีคณุภำพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจที่มัน่คงในสงัคมท้องถ่ินของตนเองอยำ่งยัง่ยืน  

การเคารพหลักสิทธิมนุษยชน 

 บริษัทสนบัสนนุและเคำรพกำรคุ้มครองสทิธิมนษุยชน  ด้วยกำรดแูลไมใ่ห้ธุรกิจของบริษัทเข้ำไปมีสว่นเก่ียว ข้อง
กับกำรลว่งละเมิดสิทธิมนษุยชน  อีกทัง้ยงัให้ควำมเคำรพนบัถือและปฏิบตัิต่อผู้มีส่วนได้เสียทกุภำคสว่นด้วยควำมเป็น
ธรรมบนพืน้ฐำนของศกัดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์   โดยไม่เลือกปฏิบตัิ เช่น กำรแบ่งแยกถ่ินก ำเนิด  เชือ้ชำติ  สีผิว อำยุ เพศ 
ฯลฯ  บริษัทมีนโยบำยกำรเคำรพกฎหมำยและหลกักำรด้ำนสิทธิมนษุยชน   ซึ่งพนกังำนของบริษัทต้องท ำควำมเข้ำใจตวั
บทกฎหมำยที่เก่ียวข้องกบัหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของตนเองอยำ่งถ่ีถ้วน  และต้องปฏิบตัิตำมกฎหมำยอยำ่งเคร่งครัด
ด้วย  จำกกำรที่บริษัทมีธุรกิจอยู่ในหลำยประเทศ  ซึ่งมีวฒันธรรมและบรรทดัฐำนที่แตกต่ำงกันไป   พนกังำนที่ต้องไป
ปฏิบตัิงำนยงัประเทศเหล่ำนัน้  จึงจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องศึกษำกฎหมำยขนบธรรมเนียมประเพณี และวฒันธรรมของ
ประเทศนัน้ๆ เพื่อไมใ่ห้เกิดปัญหำกำรลว่งละเมิดกฎหมำยสทิธิมนษุยชนดงักลำ่ว   

นอกจำกนี ้บริษัทมีกำรจัดท ำ “แนวปฏิบัติของคู่ค้ำไทยคม” เพื่อเป็นหลกักำรในกำรพิจำรณำคัดเลือกและ
ประเมินคู่ค้ำของบริษัท  ซึ่งในแนวปฏิบัติดังกล่ำวได้ระบุถึงควำมคำดหวังและแนวทำงในกำรด ำเนินธุรกิจกับบริษัท  
โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งในประเด็นของ “หลกัสทิธิมนษุยชนและแรงงำน” ที่ครอบคลมุในเร่ืองส ำคญั อำทิ กำรปฏิบตัิตอ่ลกูจ้ำง
และแรงงำนอยำ่งยตุิธรรม กำรไมเ่ลอืกปฏิบตัิ  กำรให้มีชัว่โมงกำรท ำงำน, คำ่ตอบแทนและสทิธิประโยชน์ที่เหมำะสม กำร
มีสิทธิเสรีภำพในกำรสมำคมตำมกฎหมำย กำรไม่ใช้แรงงำนเด็ก รวมไปถึงกำรไม่บงัคบัใช้แรงงำน  แนวปฏิบตัิของคู่ค้ำ
ดงักลำ่ว  ยงัใช้เพื่อสือ่สำรกบัคูค้่ำให้เข้ำใจถึงแนวทำงกำรด ำเนินธุรกิจเพื่อบรรลเุปำ้หมำยกำรพฒันำที่ยัง่ยืนของบริษัท 

สามารถดู “นโยบายการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน” ในเว็บไซด์ https://www.thaicom.net/wp-
content/uploads/2019/07/20150825-thcom-cg-HumanRightsPolicy-2013-th.pdf และศึกษา“แนวปฏิบัติของ  คู่ ค้า
ไทยคม” https://www.thaicom.net/wp-content/uploads/2019/07/20160822-thcom-supplier-charter-th.pdf 

 

 

 

 

https://www.thaicom.net/wp-content/uploads/2019/07/20150825-thcom-cg-HumanRightsPolicy-2013-th.pdf
https://www.thaicom.net/wp-content/uploads/2019/07/20150825-thcom-cg-HumanRightsPolicy-2013-th.pdf
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3.4.2 ผลการด าเนินงานด้านสังคม 

1.การดูแลพนักงาน 

บริษัทได้มีกำรจดัท ำแผนยทุธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรงำนบคุคลขององค์กรประจ ำปี 2563 - 2565 โดยมุ่งเน้นให้
เกิดกำรเปลี่ยนแปลงองค์กรในเชิงรุก (4R) กลำ่วคือ มีกำรออกแบบโครงสร้ำงองค์กรให้ตอบรับกบัควำมท้ำทำยและสร้ำง
ควำมได้เปรียบในกำรแขง่ขนั (Right Structure) อีกทัง้ยงัให้ควำมส ำคญักบักำรพฒันำศกัยภำพของบคุลำกรภำย ในของ
องค์กร (Right People) และสร้ำงวัฒนธรรมกำรท ำงำนแบบอะไจล์ (Right Culture) โดยมุ่งเน้นให้เกิดกำรพัฒนำ
กระบวนกำรกำรท ำงำนตำ่งๆ (Right Process) ให้มีควำมตอ่เนื่อง เช่ือมโยงและเป็นไปในทิศทำงเดียวกนัทัง้องค์กร อีกทัง้
จะต้องสอดคล้องกบัทิศทำงของโลกในปัจจบุนัและอนำคต เพื่อสร้ำงบริษัทให้เป็นองค์กรท่ีเป็นแหลง่รวมของคนดีและคน
เก่ง เป็นองค์กรที่น่ำอยู่ควบคู่ไปกับกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรด ำเนินงำน มีกำรพฒันำอย่ำงก้ำวกระโดดและมีควำม
ยัง่ยืน  โดยบริษัทเช่ือมัน่ว่ำสำระส ำคญัในแผนยทุธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบคุคลขององค์กรส ำหรับปี 2563 – 2565 
จะช่วยในกำรขับเคลื่อนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล น ำไปสู่กำรบรรลุผลได้ตำมเป้ำหมำยที่องค์กรตัง้ไว้ได้อย่ำงมี
ประสทิธิภำพและประสทิธิผล 

1.1 การจ้างงาน  

 ปัจจุบนั  บริษัทมีพนกังำนรวมทัง้สิน้ จ ำนวน  354 คน (ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563) โดยมีนโยบำยในกำร ดแูล
พนกังำน  โดยกำรปฎิบตัิกับพนกังำนอย่ำงเสมอภำคและเป็นธรรม  ไม่มีกำรแบ่งแยกเพศ  ศำสนำ  หรือเชือ้ชำติ ใดๆ   
บริษัทมีกำรจ้ำงพนกังำนจำกหลำยเชือ้ชำติในหลำยประเทศตำมพืน้ที่ให้บริกำรของดำวเทียมไทยคมและกลยทุธ์ธุรกิจ   
ดงันัน้ “หลกักำรบริหำรงำนบคุคล” จึงเป็นกรอบส ำคญัตอ่กำรด ำเนินงำนท่ีมีผลบงัคบัใช้กบัพนกังำน ทกุคน  เพื่อให้มัน่ใจ
ว่ำบริษัทจะไม่มีกำรละเมิดสิทธิของพนกังำนตำมกฎหมำยและหลกัสิทธิมนษุยชน  ทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ  หำก
พนกังำนพบเห็นกำรปฏิบตัิที่ไมเ่ป็นธรรมหรือไมไ่ด้ได้รับสทิธิประโยชน์ที่พงึได้ตำมกฎเกณฑ์  บริษัทยงัเปิดโอกำสในกำรรับ
ฟังข้อคิดเห็นหรือร้องเรียนผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เช่น Ethics Hotline ในเว็บไซด์ หรือ อินทรำเน็ต  เว็บบอร์ด กำรเสนอ
ข้อคิดเห็นในช่วงที่มีกำรประชุมพนกังำนประจ ำปี หรือตำมวำระพิเศษต่ำงๆ  พนกังำนยงัสำมำรถพูดคยุกบัหวัหน้ำงำน
โดยตรงได้ตลอดเวลำ 

ตารางสรุปจ านวนพนักงาน 

ข้อมูลปี 2563 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

จ านวนพนักงานและสัดส่วนพนักงาน 

 จ ำนวนพนกังำนทัง้หมด (เฉพำะบริษัทไทยคม ทีซีบี และไทยเอไอ) แยกเป็นสดัส่วนพนกังำนในประเทศ และ
ตำ่งประเทศ 

 ชาย หญิง รวมทัง้หมด 
ในประเทศ 216 126 342 
ตำ่งประเทศ 9 3 12 

รวมทัง้หมด (คน) 225 129 354 

- จ ำนวนพนกังำนใหม่ : ประจ ำประเทศไทย 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.75 ของพนกังำนทัง้หมด 
- จ ำนวนพนกังำนลำออก : ประจ ำประเทศไทย 48 คน คิดเป็นร้อยละ 13.56 ของพนกังำนทัง้หมด 
- จ ำนวนพนกังำนท่ีลำคลอด  = 5 คน และจ ำนวนพนกังำนท่ีกลบัมำท ำงำนหลงัลำคลอด = 5 คน 

 สดัสว่นระดบัพนกังำน 

 ในประเทศ ต่างประเทศ รวมทัง้หมด 
ปฏิบตัิกำร 278 9 287 
ผู้จดักำร 34 3 37 
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 ในประเทศ ต่างประเทศ รวมทัง้หมด 
ผู้บริหำร 27 - 27 

ผู้บริหำรระดบัสงู 3 - 3 
รวมทัง้หมด (คน) 342 12 354 

 สดัสว่นอำยพุนกังำน 

 ในประเทศ ต่างประเทศ รวมทัง้หมด 
< 30 ปี 14 - 14 
30-50 ปี 280 10 290 
>50 ปี 48 2 50 

รวมทัง้หมด (คน) 342 12 354 

 อำยงุำนเฉลีย่ของพนกังำน 

 ในประเทศ ต่างประเทศ รวมทัง้หมด 
อำยเุฉลีย่ (ปี) 13.94 11.58 13.86 

 สดัสว่นพนกังำน แยกตำมสถำนท่ีปฏิบตัิงำน 

 ในประเทศ ต่างประเทศ รวมทัง้หมด 
ตำ่งประเทศ - 12 12 
หวัหิน 3 - 3 
นนทบรีุ 220 - 220 
ปทมุธำน ี 114 - 114 

อำคำร SJ Infinite I 
กรุงเทพฯ 5 - 5 

รวมทัง้หมด (คน) 342 12 354 

1.2 การฝึกอบรมพนักงาน 

บริษัทมีกำรวำงแผนพฒันำพนกังำนทกุระดบัเพื่อให้มีควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ  และเตรียมควำมพร้อมของ
องค์กร เพื่อสอดรับต่อกำรเปลี่ยนแปลง Technology Disruption ที่เกิดขึน้ตลอดเวลำ  รวมทัง้กำรรับมือกบัสถำนกำรณ์
กำรแข่งขนัของตลำด  โดยต้องเป็นไปตำมทิศทำงของกลยทุธ์และเป้ำหมำยเพื่อสร้ำงควำมยัง่ยืนให้บริษัท  ด้วยเหตนุี ้ จึง
จ ำเป็นต้องมีกำรพัฒนำทักษะกำรท ำงำนใหม่ๆ ให้พนักงำน (Re-skill) หรือกำรยกระดับทักษะที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึน้ 
(Upskill) ผำ่นกำรฝึกอบรมหรือกำรสบัเปลีย่นหมนุเวียนงำนโดยสมคัรใจ  ส ำหรับหลกัสตูรกำรฝึกอบรมประกอบด้วย  

(1) หลกัสตูรบงัคบั (Mandatory Course) เพื่อให้เป็นไปตำมข้อบงัคบัตำมกฎหมำยและสอดรับกบักลยทุธ์ของ
องค์กร 

(2) หลกัสตูรเพื่อพฒันำและเสริมทกัษะกำรท ำงำนในสำยอำชีพนัน้ๆ (Functional Course) โดยใช้กำรเรียนรู้
แบบผสมผสำนทัง้แบบดัง้เดิม (Classroom training) และรูปแบบกำรเรียนออนไลน์ (Online Training) ผำ่น
วิทยำกรที่มีช่ือเสยีงและได้รับกำรยอมรับจำกแวดวงตำ่ง ๆ ทัง้ภำยในและภำยนอกองค์กร   

(3) หลกัสูตรเพื่อพัฒนำศักยภำพและเสริมสร้ำงภำวะผู้น ำ (Leadership Development Course) เพื่อสร้ำง
หวัหน้ำงำนที่เก่งคนและเก่งงำน และเพื่อผลกัดนับุคลำกรกลุ่มนีใ้ห้เป็นผู้สืบทอดต ำแหน่งงำนส ำคัญใน
องค์กรตอ่ไปในอนำคตได้ 

ในปี 2563 จำกภำวะวิกฤต COVID-19 บริษัทมีกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรฝึกอบรมพนกังำนไปสู่กำรเรียนรู้
ผ่ำนช่องทำงออนไลน์มำกยิ่งขึน้ โดยบริษัทเปิดโอกำสให้พนกังำนได้เรียนรู้หลกัสตูรที่ตนเองสนใจผ่ำนกำรเรียนรู้แบบ
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ออนไลน์ด้วยตนเองผ่ำน “UDEMY Learning Online Platform”   ซึ่งกำรเรียนรู้ด้วยตนเองแบบ Anytime Anywhere นัน้
ช่วยให้พนกังำนสำมำรถพฒันำตนเองได้อยำ่งตอ่เนื่อง แม้จะต้องเจอกบัภำวะวิกฤตก็ตำม 

นอกจำกนี ้ตำมที่บริษัทได้จัดให้มีกำรจดัอบรมให้ควำมรู้กบัพนกังำนในองค์กรทัง้ในเร่ืองของศกัยภำพในกำร
ท ำงำน (Competency) และทักษะที่ส ำคญั (Soft Skill)  โดยกำรสรรหำวิทยำกรจำกภำยนอกมำให้ควำมรู้ เพื่อเตรียม
ควำมพร้อมและสง่เสริมกำรด ำเนินธุรกิจขององค์กรตำมแผนพฒันำพนกังำนประจ ำปีมำอยำ่งตอ่เนื่องนัน้ ในปีนีน้อกจำก
กำรจัดอบรมในหลกัสตูรต่ำง ๆ โดยใช้วิทยำกรภำยนอกอย่ำงเช่นที่เคยปฏิบตัิมำ บริษัทยงัเล็งเห็นควำมส ำคญัในกำร
พฒันำพนกังำนที่มีศกัยภำพ มีควำมเช่ียวชำญและช ำนำญในด้ำนต่ำง ๆ มำฝึกฝนเพื่อเติมทกัษะกำรถ่ ำยทอดและกำร
สื่อสำรเพื่อเป็นวิทยำกรภำยในขององค์กรเองอีกด้วย โดยพนกังำนที่เป็นวิทยำกรภำยในทกุท่ำนจะได้รับวฒุิบตัรกำรเป็น
วิทยำกรของบริษัทและสทิธิประโยชน์เป็นคะแนนสะสมใน TC Me Point  

 ส ำหรับแผนพฒันำบคุลำกรเพื่อรองรับกำรสืบทอดต ำแหน่ง  (Succession Plan) บริษัทมีกำรด ำเนินกำรอย่ำง
ต่อเนื่อง  เพื่อเตรียมผู้ที่มีศกัยภำพให้มีภำวะผู้น ำและมีควำมพร้อมที่จะรับผิดชอบงำนในต ำแหน่งที่สงูขึน้  ผ่ำนหลกัสตูร
กำรพฒันำบคุลำกรตำ่งๆ ที่ถกูออกแบบให้มีระยะเวลำกำรเรียนรู้พร้อมกำรฝึกปฏิบตัิต่อเนื่องเป็นระยะเวลำในรอบหนึง่ปี  
เพื่อผสำนเข้ำไปกบักำรท ำงำนในทกุวนัได้   

ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2563 บริษัทมีกำรจดัฝึกอบรมให้กบัพนกังำนรวมทัง้สิน้ 29 ครัง้   

จ าแนกตาม 
ระดับพนักงาน 

จ านวนชั่วโมง/คน 
2562 

จ านวนชั่วโมง/คน 
2563 

ระดบัปฏิบตัิกำร PG 3-9 16.32 19.66 
ผู้จดักำร PG 10-12 16.56 22.37 
ผู้บริหำร PG 13-15 24.19 4.96 
ผู้บริหำรระดบัสงู C Level 3.75 87.5 
ค่าเฉลี่ยการฝึกอบรมของพนักงานทัง้หมด 16.72 20.11 

1.3 การดูแลด้านความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (Employee Well-Being) 

บริษัทให้ควำมส ำคญัต่อสขุภำพอนำมยัและควำมปลอดภยัของพนกังำนทกุคน โดยมีกำรก ำหนดนโยบำยเพื่อ
เป็นแนวทำงในกำรปฏิบตัิและพฒันำในด้ำนบริหำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภยัอำชีวอนำมยัและสภำพแวดล้อมในกำร
ท ำงำนอยำ่งเป็นรูปธรรม   มีกำรเลอืกตัง้คณะกรรมกำรควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยัและสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนที่มี
วำระกำรท ำงำน 2 ปี ประกอบด้วยตวัแทนจำกฝ่ำยบริหำรและพนกังำน จ ำนวน 9 ท่ำน ตำมสดัสว่นของพนกังำนทัง้หมด 
เพื่อให้มัน่ใจว่ำกำรวำงแผนตลอดจนมำตรกำรในกำรปอ้งกนัอนัตรำยตำ่งๆ ที่อำจเกิดขึน้  จะถกูตรวจสอบและควบคมุให้
เป็นไปตำมแผนงำนที่วำงไว้ในกำรดแูลและคุ้มครองควำมปลอดภยัต่อพนกังำนทกุคนทกุระดบัและเป็นไปตำมข้อบงัคบั
ตำมกฎหมำย   

นอกจำกนีย้งัมีโครงกำรและกิจกรรมที่ส่งเสริมกำรมีสขุอนำมยัทัง้กำยและจิตใจที่ดี เพื่อสร้ำงควำมสขุในกำร
ท ำงำนและคณุภำพชีวิตของพนกังำนทกุคน  บริษัทยงัคงใช้กำรสะสมคะแนนเพื่อแลกสิ่งของใน TC Me Point เพื่อจูงใจ
กำรเข้ำร่วมกิจกรรมของพนักงำน ส ำหรับกำรวัดผลส ำเร็จในแต่ละกิจกรรมนัน้ ใช้วิธีสอบถำมควำมพึงพอใจ และรับ 
Feedback จำกพนกังำน  เพื่อน ำไปใช้เป็นข้อมลูส ำหรับกำรจดักิจกรรมในปีถดัๆ ไป   

ส ำหรับปี 2563 บริษัทตัง้เป้ำหมำยวำ่ต้องกำรให้พนกังำนเข้ำร่วมกิจกรรมมำกขึน้ ร้อยละ 5 เมื่อเปรียบเทียบกบั
ปี 2562  แต่เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ที่พนกังำนต้อง Work from Home เป็นเวลำนำนหลำย
เดือน ท ำให้แผนกำรจดักิจกรรมในช่วงต้นปีต้องถกูยกเลกิไป สว่นในช่วงคร่ึงปีหลงั บริษัทก็ยงัคงต้องด ำเนินกิจกรรมตำ่ง ๆ  
แบบ New Normal อยูโ่ดยมีกำรรักษำระยะหำ่งตำมหลกั Social Distancing    
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จ านวนพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม (นับซ า้ทุกกิจกรรม) 

ปี 2562 (คน) ปี 2563 (คน) 
403 2026 

ตัวอย่างผลการด าเนินงานของโครงการและกิจกรรม ปี 2563 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินงาน 
จ านวน
พนักงาน 
ที่เข้าร่วม 

สัดส่วนร้อยละ 
/จ านวน
พนักงาน 

STAFF Meeting แจ้งเร่ืองผลประกอบ กำร/
ข้อมลูส ำคญัของธุรกิจให้
พนกังำนรับทรำบทกุคร่ึงปี 
หรือเมื่อมีเหตกุำรณ์ส ำคญั 

Town Hall Meeting  และ
มีกำรถำ่ยทอดสญัญำ
นภำพไปยงัตำ่งประเทศ
ผำ่น Zoom 

300 84.74% 

Thaicom Internal 
Heath Coach  

พฒันำบคุคลำกรภำยใน
องค์กรให้มีควำมรู้และ
ทกัษะในกำรเป็น Coach 
ส ำหรับกิจกรรม Thaicom 
Young Fit II 

จดัอบรมภำคทฤษฎีใน
รูปแบบออนไลน์และเน้น
จดักิจกรรมภำยในเป็น
กลุม่ยอ่ย 

16 4.68% 

Thaicom Young Fit 
II  

กำรออกก ำลงักำรและดแูล
สขุภำพ โดยพนกังำนเพื่อ
พนกังำน 

จดัอบรมภำคทฤษฎีใน
รูปแบบออนไลน์และเน้น
จดักิจกรรมภำยในเป็น
กลุม่ยอ่ย 

31 9.06% 

กำรปฐมพยำบำล
และกำรดบัเพลงิ 

เพื่อสร้ำงควำมตระหนกั
และควำมรู้ในด้ำนกำร
ปอ้งกนัและระงบัอคัคีภยั
ในสถำนประกอบกำร 

ฝึกอบรมภำคทฤษฎีและ
ภำคปฏิบตัิในทกุ
ส ำนกังำน 

38 11.11% 

Everyday Look สขุภำพใจ 
สร้ำงควำมสขุ 
และเสริมสร้ำงบคุลกิภำพ
ที่ดีให้กบัพนกังำน 

ฝึกอบรมภำคปฏิบตั ิ 24 7.02% 

Electrical Safety in 
the Workplace 

ควำมปลอดภยัในท่ี 
ท ำงำน  และกำรมีสว่น
ร่วมของพนกังำน 
(วิทยำกร) 

ฝึกอบรมภำคปฏิบตั ิ 15 4.39% 

ตลำดนดัไทยคม สร้ำงควำมสขุ และ กำรมี
สว่นร่วมของ    พนกังำน 
และยงัชว่ยพฒันำทกัษะ
ด้ำนกำรเป็น
ผู้ประกอบกำร 
(Entrepreneur) 

รับสมคัรร้ำนค้ำที่
ด ำเนินกำรโดยพนกังำน
เอง เพื่อน ำสนิค้ำมำ
จ ำหนำ่ยและร่วมกบั
โครงกำรลดกำรใช้ถงุเพื่อ
สิง่แวดล้อมทีด่ ี

108 31.58% 

กิจกรรมท ำบญุเนื่อง
ในวนัครบรอบ 29 ปี
ของบริษัท 

สขุภำพใจ กำรมีสว่นร่วม
ของพนกังำน 
กำรจดัเลีย้งอำหำรให้
พนกังำน 

จดักิจกรรมท ำบญุถวำย
ภตัตำหำร เคร่ืองไทยธรรม 
และรับประทำนอำหำร
ร่วมกนั 

290 84.80% 

กิจกรรมประกวด
ตกแตง่สถำนท ำงำน 

สขุภำพใจ สร้ำงควำม สขุ
สนกุ ลดควำม เครียดให้
พนกังำน 

กิจกกรรมกลุม่ยอ่ย 35 10.23% 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินงาน 
จ านวน
พนักงาน 
ที่เข้าร่วม 

สัดส่วนร้อยละ 
/จ านวน
พนักงาน 

Office Decorating 
Contest 
บริจำคโลหิต สขุภำพกำยและใจ Booth รับบริจำคโลหิต

ภำยในบริษัทฯ 
109 31.87% 

Thanks A Million สร้ำงแรงจงูใจให้พนกังำน
และสร้ำงกำรมีสว่นร่วม
ให้กบัพนกังำนท่ีสละเวลำ
ร่วมกิจกรรมพิเศษตลอดปี
ที่ผำ่นมำ 

กิจกรรมมอบ
ประกำศนียบตัรและของที่
ระลกึ พร้อมรับทำนอำหำร
ร่วมกนั 

50 14.62% 

 TC Me Point สร้ำงกำรรับรู้ขำ่วสำรและ
กำรมีสว่นร่วมของ
พนกังำน 

สะสมคะแนนจำกกำรเข้ำ
ร่วมกิจกรรม/รับทรำบ
ขำ่วสำร 

330 96.49% 

Thaicom Club 
Activity 

สง่เสริมด้ำนสขุภำพ กำร
ออกก ำลงักำยโดยมชีมรม
เป็นศนูย์กลำงในกำรท ำ
กิจกรรม 

จดักิจกรรมประชำสมัพนัธ์
ชมรมเพื่อให้พนกังำนได้
เข้ำร่วมกิจกรรมมำกยิ่งขึน้ 
 

31 9.06% 

Internal BU Activity  กำรสร้ำงสมัพนัธภำพท่ีดี
ในสถำนท่ีท ำงำนระหวำ่ง
ผู้บริหำรกบัพนกังำน 
ระหวำ่งหวัหน้ำงำนและ
สมำชิกในทีม 

จดัสรรงบประมำณส ำหรับ
ให้แตล่ะ BU เพื่อน ำไป
บริหำรจดักำร กิจกรรม
ภำยใน BU ของตนตำม
ควำมเหมำะสม 

349 99.71% 

Work from Home 
The Series  

เพื่อให้ควำมรู้และวิธีกำร
จดักำรตนเองแก่พนกังำน
ด้ำนกำรท ำงำนและ
สขุอนำมยั ในช่วง Work 
From Home 

จดัท ำสือ่รูปภำพเพื่อสร้ำง
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจและท ำ
กำรประชำสมัพนัธ์ให้
พนกังำนรับทรำบผำ่นทำง
อีเมล์ และร่วมสนกุกบั
กิจกรรมตำ่งๆผำ่นทำง
ออนไลน์ 

300 87.72% 

ทัง้นี ้ในปี 2563 ไมม่ีพนกังำนบำดเจ็บหรือเสยีชีวิตจำกกำรท ำงำน   

สามารถดูนโยบายด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน  ได้ ที่  
https://www.thaicom.net/wp-content/uploads/2019/07/20160531-thcom-cg-policysafety-2016-th.pdf 

1.4 ความผูกพันของพนักงาน 

บริษัทให้ควำมส ำคญัต่อกำรพฒันำกำรด ำเนินงำนโดยกำรรับฟังควำมคิดเห็นจำกพนกังำน  จึงมีกำรส ำรวจ
ควำมผูกพันของพนักงำนที่มีต่อองค์กร (Employee Engagement Survey) เพื่อจะได้น ำมำวิเครำะห์และก ำหนดเป็น
แผนงำนปรับปรุงและยกระดบักำรบริหำรงำนบคุคลของบริษัทให้ดียิ่งขึน้  ซึ่งที่ผ่ำนมำบริษัทใช้แบบส ำรวจ  “ Q12”  ของ
บริษัทแกลลพั  โดยปี 2562 คะแนนควำมผูกพนัของพนกังำนตำมเกณฑ์กำรประเมินของแกลลพั  คือ  3.57/5  และมี
พนกังำนเข้ำร่วมกำรส ำรวจคิดเป็นร้อยละ 92 จำกจ ำนวนพนกังำนในองค์กรทัง้หมด (ทัง้ในและตำ่งประเทศ) ของปีนัน้   

ส ำหรับปี 2563 หลงัจำกได้ผลกำรส ำรวจควำมผกูพันของพนกังำนมำแล้วนัน้ บริษัทได้ก ำหนดแผนกำรปรับปรุง
พฒันำองค์กรจำกผลลพัธ์ดงักลำ่ว โดยมีกรอบกำรพฒันำในรอบ 1 ปีก่อนท ำกำรส ำรวจในครัง้ถดัไป โดยในปี   2563 นัน้ 
บริษัทเลอืกมิติด้ำน Performance Management มำก ำหนดแผนกำรด ำเนินงำนดงันี ้

https://www.thaicom.net/wp-content/uploads/2019/07/20160531-thcom-cg-policysafety-2016-th.pdf
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(1) ท ำควำมเข้ำใจในเร่ืองกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนกบัพนกังำนในระดบัผู้บริหำรขึน้ไป (Executive )เพื่อให้
มีควำมเข้ำใจที่ถกูต้องและสำมำรถประเมินผลงำนได้อยำ่งถกูต้องเป็นธรรม 

(2) สื่อสำรเร่ืองกรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนและพนกังำนในระดบัผู้บริหำรขึน้ไป  (Executive) จะต้อง
จดัท ำ KPI ในกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำน 

(3) ทบทวนแบบฟอร์มกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำน 
(4) จัดท ำกระบวนกำรพัฒนำผลงำนของพนักงำนที่มีผลกำรปฏิบัติงำนต ่ำกว่ำที่คำดหวัง  (Poor Performa 

Nance Management)  

อนึง่ บริษัทคำดหวงัวำ่พนกังำนจะมีควำมผกูพนัตอ่องค์กรมำกยิ่งขึน้  ในกำรส ำรวจควำมผกูพนัของ 

พนกังำนที่มีต่อองค์กร (Employee Engagement Survey) ในครัง้ถัดไป โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในหวัข้อที่เก่ียวกบัเร่ืองกำร
บริหำรผลงำน 

  นอกจำกนีใ้นปี 2563 บริษัทยงัได้จดัท ำกำรส ำรวจควำมพงึพอใจของพนกังำนในตำ่งประเทศ จ ำนวน 9 ประเทศ 
(ออสเตรเลยี อินเดีย ญ่ีปุ่ น จีน อินโดนีเซีย ฟิลปิปินส์ เมียนมำร์ และเวียดนำม) รวมทัง้สิน้ 73 คน เพื่อสอบถำมและเปิดรับ
ฟังควำมคิดเห็นในเร่ืองตำ่งๆ ของพนกังำน ซึง่ผลกำรส ำรวจพบวำ่ พนกังำนร้อยละ 74 มีควำมพงึพอใจ และมีควำมผกูพนั
ต่อองค์กรเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 82 พร้อมกนันี ้ยงัได้เสนอแนะวิธีกำรปรับปรุงกำรท ำงำนอนัมีประโยชน์ต่อองค์กรส ำหรับกำร
บริหำรจดักำรบคุคลำกรในแตล่ะประเทศอีกด้วย 

สร้างการรับรู้ข่าวสาร  สร้างการมีส่วนร่วมด้วย TC Me Point  

บริษัทเปิดตวักิจกรรม TC Me Point เมื่อตอนต้นปี 2562 โดยมีวตัถปุระสงค์ เพื่อเปลี่ยนรูปแบบกำรสื่อสำรให้มี
ควำมทนัสมยัและเข้ำถึงผู้ รับสำรได้ดียิ่งขึน้  เน้นกำรรับรู้ข้อมลู ขำ่วสำร และดงึดดูควำมสนใจของพนกังำน  กระตุ้นให้เกิด
กำรมีสว่นร่วมในกิจกรรมต่ำงๆ ของบริษัท และเพื่อสร้ำงควำมผกูพนัของพนกังำนที่มีต่อบริษัท  โดยใช้วิธีสะสมคะแนน  
“TC Me Point” พนกังำนที่มีคะแนนสะสม สำมำรถน ำคะแนนมำแลกของรำงวลัต่ำง ๆ จำกทำงบริษัทได้ ผลลพัธ์ของ
กิจกรรมนีช้่วยสร้ำงบรรยำกำศกำรท ำงำนภำยในองค์กรให้มีชีวิตชีวำ  กิจกรรมต่ำงๆ ได้รับกำรตอบรับจำกพนกังำนเป็น
อย่ำงดี บรรยำกำศในสถำนที่ท ำงำนเน้นสร้ำงควำมสุขและกำรมีส่วนร่วมของพนักงำนเป็นส ำคัญ (Happiness 
Organization)  สง่ผลตอ่กำรพฒันำศกัยภำพและควำมผกูพนัระหวำ่งพนกังำนกบัองค์กรให้ยัง่ยืนได้อีกทำงหนึง่ 

ในปี 2653 ที่ผำ่นมำ พนกังำนสะสม TC Me Point รวมกนัทัง้สิน้ 109,696 คะแนน และน ำมำแลกของรำงวลัแล้ว
เป็นจ ำนวน 65,506 บำท 

2. การดูแลลูกค้า 

นอกจำกควำมมุ่งมัน่ในกำรสง่มอบและรักษำระดบัคณุภำพของสินค้ำและกำรให้บริกำรอนัเป็นเลิศ บริษัทยงัมี
วิธีกำรในกำรสร้ำงควำมสมัพนัธ์อนัดีและกำรมีสว่นร่วมของลกูค้ำในกิจกรรมทำงธุรกิจและสนัทนำกำรต่ำงๆ ซึ่งลกูค้ำคือ  
ผู้มีสว่นได้เสยีที่ส ำคญัในหว่งโซค่ณุค่ำของบริษัท  ดงันัน้กำรรับรู้ถึงควำมคำดหวงัและควำมต้องกำรของลกูค้ำเป็นประเดน็
ส ำคญัที่บริษัทต้องเอำใจใสอ่ยำ่งยิ่ง  เพรำะบริษัทสำมำรถน ำมำใช้ในกำรพฒันำปรับปรุงสินค้ำและบริกำรที่จะตอบสนอง
ควำมต้องกำรของลกูค้ำ  ทัง้ลกูค้ำปัจจบุนั  ลกูค้ำใหม ่ รวมทัง้ผู้ที่มีสว่นได้เสยีกลุม่อื่นๆ ด้วย และอำจจะสร้ำงกำรเติบโตที่
ยัง่ยืนให้กบัธุรกิจของลกูค้ำไปพร้อมกบัธุรกิจของบริษัทได้อีกทำงหนึง่ 

อย่ำงไรก็ดี  กำรจะรับรู้ถึงควำมคำดหวัง  ควำมต้องกำร หรือผลกระทบที่มีต่อลูกค้ำนัน้  นอกจำกผ่ำนทำง
หน่วยงำนที่ดแูลสว่นกำรขำยหรือให้บริกำรที่มกัจะได้รับ feedback โดยตรงจำกลกูค้ำ  บริษัทยงัจดัให้มีกำรส ำรวจควำม
พงึพอใจของลกูค้ำเป็นประจ ำทกุปี  โดยมีกำรวิเครำะห์ผลคะแนนควำมพงึพอใจ  เพื่อจะได้น ำมำก ำหนดแผนงำนงำนเพื่อ
แก้ไขปรับปรุงหรือพฒันำตอ่ยอดกำรให้บริกำรแก่ลกูค้ำตอ่ไป   

ปี 2563 บริษัทได้ด ำเนินกำรส ำรวจและประเมินผลควำมพงึพอใจของลกูค้ำไทยคม  ซึง่แบง่ลกูค้ำออกเป็นสีก่ลุม่
หลกั คือ 1) กลุม่ผู้ เช่ำช่องสญัญำณดำวเทียม  2) กลุม่ผู้ ใช้ บริกำรบรอดแคสต์ 3) กลุม่ผู้ ใช้บริกำรบรอดแบนด์  4) กลุม่
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ผู้ ใช้บริกำร Maritime (NAVA)  จำกกำรส ำรวจพบว่ำควำมพึงพอใจของลกูค้ำไทยคม อยู่ที่ร้อยละ 84.89 ซึ่งน้อยกว่ำปี 
2562 เลก็น้อย จ ำนวนร้อยละ 1.01  

เปรียบเทียบผลคะแนนความพึงพอใจของลูกค้า (%) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
83.2 85.9 84.9 

 ผลคะแนนควำมพึงพอใจที่ลดลงเล็กน้อยในปี  2563 คำดว่ำมำจำกกำรที่บริษัทต้องหยุดกำรให้บริกำรบน
ดำวเทียมไทยคม 5 เนื่องจำกถึงเวลำที่ต้องปลดระวำง และมีปัญหำในช่วงก่อนปลดระวำง  ซึ่งอำจสง่ผลให้กบั
ลกูค้ำที่ได้รับผลกระทบเกิดควำมไม่พอใจ  ที่ติดขดัหรือต้องย้ำยกำรใช้งำนไปยงัดำวเทียมไทยคมดวงอื่นก่อน
ระยะเวลำที่วำงแผนไว้  และอำจจะเนื่องด้วยสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัส COVID-19 ที่อำจส่งผล
กระทบตอ่ธุรกิจของลกูค้ำ  

ผลการด าเนินงานปี 2563 

หมายเหตุ บริษัทน าผลส ารวจความพึงพอใจ ปี 2562 มาปรบัปรุงพฒันากิจกรรม ปี 2563 

กลุ่มลุกค้า แนวทางการด าเนินการ ผลการด าเนินงานปี 2563 
1.ก ลุ่ ม ลู ก ค้ า บ ร อ ด
แบนด์  
(Broadband Services) 
 

สง่เจ้ำหน้ำที่ทำงด้ำนเทคนิคและกำรบริกำร 
เข้ำช่วยเหลอืและประสำนงำนกบัลกูค้ำ 
ส ำหรับโปรเจคใหม่ๆ ที่มีกำรใช้งำนดำวเทียม
ในเชิงรุกทัง้ในประเทศและตำ่งประเทศ 
เพื่อให้โครงกำรตำ่งๆส ำเร็จลลุว่ง อีกทัง้ยงั 
สำมำรถสง่เสริมใ ห้ลกูค้ำมองเห็น โอกำส ใน
ธุรกิจ/โครงกำรใหม่ๆ  ท่ีเกิดจำกกำรใช้ 
เทคโนโลยีดำวเทียมให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 
 

• จดัฝึกอบรมลกูค้ำเป็นกลุม่ขนำดเลก็ 
เนื่องด้วยสถำนกำรณ์ COVID-19 

• เข้ำร่วมแก้ปัญหำกบัลกูค้ำ เมื่อลกูค้ำ
ร้องขอควำมร่วมมือ 

• เข้ำเยี่ยมกิจกำรของลกูค้ำ  เพื่อรับฟัง
ปัญหำและ ข้อเสนอแนะโดยตรง 

• ในระหวำ่งกำรฝึกอบรม หรือกำรเยี่ยม
ลกูค้ำ  จะมกีำรแบง่ปันข้อมลูทำง 
เทคโนโลยีใหมใ่ห้ลกูค้ำ 
 

2.ก ลุ่ ม ลู ก ค้ า บ ร อ ด
คาสต์  
(Broadcast Services) 
 
 

สนบัสนนุกำรด ำเนินธุรกิจของลกูค้ำด้วยกำร
สง่เจ้ำหน้ำที่ท่ีมีประสบกำรณ์ทำงด้ำน
เทคโนโลยี Broadcast โดยเฉพำะ  เพื่อให้
ค ำแนะน ำตอ่ลกูค้ำในกำรขยำยธรุกิจ กำร
วำงแผนกำร ใช้งำน Broadcast อยำ่ง 
เหมำะสม  โดยใช้เทคโนโลยีที่สอดรับกบั กำร
เปลีย่นแปลงในยคุดจิิทลั รวมทัง้สนบั         
สนนุข้อมลูทำงเทคนิค และกำรเปิดให้ลกูค้ำ 
เข้ำเยี่ยมชมกิจกำร เพื่อให้เกิดควำมรู้ควำม 
เข้ำใจและ เห็นภำพ กำรเปลีย่นแปลง ของ
เทคโนโลยี ซึง่เป็น ประโยชน์ตอ่กำรด ำเนิน
ธุรกิจของลกูค้ำตอ่ไป 
 

• จดัฝึกอบรมลกูค้ำเป็นกลุม่ขนำดเลก็ 
เนื่องด้วยสถำนกำรณ์ COVID-19 

• เข้ำเยี่ยมกิจกำรของลกูค้ำ  เพื่อรับฟัง
ปัญหำและ ข้อเสนอแนะโดยตรง 

• ในระหวำ่งกำรฝึกอบรม หรือกำรเยี่ยม
ลกูค้ำ  จะมกีำรแบง่ปันข้อมลูทำง 
เทคโนโลยีใหมใ่ห้ลกูค้ำ  

    เช่น เทคโนโลยี 4K 
 

3.กลุ่มลกูค้าใช้บริการ
เช่า ช่องสัญญาณ 
(Transponder Services) 
 

กำรถำ่ยทอดและแบง่ปันเทคโนโลยีให้ กบั
ลกูค้ำ เนื่องจำกปัจจบุนักำรเปลีย่น แปลง
ทำงด้ำนเทคโนโลยีและกำรใช้งำน ดำวเทียม
มีกำรเปลีย่นแปลงไปจำกเดิม ท ำให้ลกูค้ำ
และบริษัทต้องปรับตวั เพื่อให้ธุรกิจสำมำรถ
เจริญเติบโตตอ่ ไปได้อยำ่งยัง่ยืน  บริษัทยงัได้
ถ่ำยทอด เทคโนโลยีใหม่ๆ  ทัง้ที่เก่ียวข้องกบั

• จดัฝึกอบรมลกูค้ำเป็นกลุม่ขนำดเลก็ 
เนื่องด้วยสถำนกำรณ์ COVID-19 

• เข้ำร่วมแก้ปัญหำกบัลกูค้ำ เมื่อลกูค้ำ
ร้องขอควำมร่วมมือ 

• เข้ำเยี่ยมกิจกำรของลกูค้ำ  เพื่อรับฟัง
ปัญหำและ ข้อเสนอ แนะโดยตรง 
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กำร ใช้งำนดำวเทยีมและไมเ่ก่ียวข้อง เพื่อให้
เกิดประโยชน์กบัธุรกิจของลกูค้ำ ผำ่นกำร
ฝึกอบรมที่บริษัทได้จดัขึน้ทกุปี 
 

• ในระหวำ่งกำรฝึกอบรม หรือ กำร
เยี่ยมลกูค้ำ  จะมีกำรแบง่ปัน ข้อมลู
ทำงเทคโนโลยีใหมใ่ห้ ลกูค้ำ 

4.กลุ่มผู้ใช้บริการ 
Maritime: NAVA 

มีกำรปรับปรุงพฒันำสนิค้ำและบริกำรสง่เจ้ำ
หน้ำ ท่ีเทคนิคให้ค ำปรึกษำ และ ตรวจสอบ
กำรใช้งำน อยำ่งสม ่ำเสมอ 
จดักำรแก้ปัญหำอยำ่งเป็นระบบและรวดเร็ว   
น ำเสนอเทคโนโลยีใหมเ่พื่อสนบัสนนุกำรใช้
งำน ให้หลำกหลำยมำกยิ่งขึน้ 
ดแูลตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของคูค้่ำอยำ่ง 
สม ่ำเสมอ เพื่อรักษำคณุภำพของสนิค้ำและ
บริกำร 
 

• จดัประชมุกบัลกูค้ำและคูค้่ำอยำ่ง
สม ่ำเสมอ  รับฟังข้อเสนอแนะ เพือ่
น ำไปพฒันำและปรับปรุงคณุภำพของ
สนิค้ำและบริกำร 

• ขยำยเครือขำ่ยทีมติดตัง้และทีมดแูล
หลงักำรขำยเพื่อช่วยแก้ปัญหำให้กบั
ลกูค้ำให้รวดเร็วขึน้ 

• จดัหำบริกำรเสริมของนำวำ เพื่อ
ตอบสนองควำมต้องกำรและเพิม่
ศกัยภำพในกำรท ำธุรกิจของลกูค้ำ 
 

3. การดูแลชุมชนและสังคม 

 ไทยคมได้ด ำเนินกำรในมิติด้ำนสงัคม เพื่อเสริมสร้ำงสงัคมที่ยัง่ยืนทัง้ภำยในผำ่นกระบวนกำรทำงธุรกิจ  โดยกำร
รับผิดชอบต่อผลิตภณัฑ์และกำรสง่มอบบริกำรที่มีคณุภำพ เพื่อสร้ำงควำมประทบัใจ  มีควำมน่ำเช่ือถือ และสร้ำงคณุคำ่
ตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ (CSR in Process) ตลอดจนกำรด ำเนินกำรด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสงัคมที่อยู่นอกกระบวน กำรทำง
ธุรกิจ (CSR after Process) ซึง่ยงัคงสง่เสริมควำมยัง่ยนืของสงัคม ภำยใต้ 3 แนวคิด คือ มุง่เน้นเร่ืองกำรศกึษำ กำรพฒันำ
คณุภำพชีวิตของคนใน ชุมชน พร้อมไปกบักำรแบ่งปันควำมรู้และประสบกำรณ์  เพื่อที่จะตอบโจทย์กำรท ำให้ธุรกิจมีสว่น
เสริมสร้ำงควำมยั่งยืนให้กับสงัคม บริษัทด ำเนินโครงกำรและกิจกรรมต่ำงๆ โดยประสำนควำมร่วมมือ กับหน่วยงำน
ภำครัฐ และ หน่วยงำนท้องถ่ิน เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กบัผู้มีสว่นเก่ียวข้องในหลำยฝ่ำย  และยงัสง่ เสริมกำรสร้ำงจิต
อำสำและควำมรับผิดชอบตอ่สงัคมให้กบัพนกังำนของบริษัทอยำ่งตอ่เนื่อง   

3.1 โครงการไทยคิด ไทยคม  

เป็นโครงกำรด้ำนกำรศึกษำที่บริษัทด ำเนินโครงกำรติดต่อมำอย่ำงต่อเนื่องยำวนำน  เพรำะบริษัทเล็งเห็นถึง 
ประโยชน์ที่เกิดขึน้  จึงพยำยำมตอ่ยอดและผสำนควำมร่วมมือกบัหน่วยงำนตำ่งๆ เพื่อขยำยผลเพิ่มจ ำนวนผู้ รับประโยชน์
จำกโครงกำรฯ ให้มำกที่สดุ  ด้วยควำมเช่ือว่ำมนษุย์ทกุคนควรได้รับสิทธ์ิอย่ำงเท่ำเทียมกนั  โดยเฉพำะสิทธิในเร่ืองของ 
กกำรศึกษำก และ กกำรเข้ำถึงข้อมูลก  กำรศึกษำยงัเป็นพืน้ฐำนของกำรพัฒนำคนเพื่อสร้ำงสงัคมที่ยั่งยืนส่วนหนึ่งด้วย  
บริษัทจึงมีเป้ำหมำยที่จะมุ่งพฒันำยกระดบัคณุภำพกำรศึกษำ  รวมทัง้กำรสนบัสนนุแนวทำง กกำรศึกษำนอกระบบและ
กำรศึกษำตำมอธัยำศยั (กศน.)” เพื่อลดควำมเหลื่อมล ำ้ทำงสงัคมผ่ำนโครงกำรเรียนรู้เพื่อสร้ำงอำชีพ อำทิ โครงกำรกอง
ทนุกำรศึกษำเพื่อกำรพฒันำอยำ่งยัง่ยืนของไทยคม โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนในโครงกำรไทยคิด ไทยคม ปี 2563 
ดงันี ้

 1.โรงเรียนและสถำนศกึษำทกุสงักดั ในพืน้ท่ีตำ่งๆทัว่ประเทศ 76 แหง่ 

2.โรงเรียนโครงกำรกองทนุกำรศกึษำ วฒุิสภำ 3   แหง่  

3.ศนูย์กำรเรียนชมุชนชำวไทยภเูขำ “แมฟ่ำ้หลวง” ในพืน้ท่ีจงัหวดัตำก   40 แหง่ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม ่5 แหง่  

 4.ชดุจำนรับสญัญำณดำวเทียม “ไทยคิด ไทยคม” ผู้ รับประโยชน์คิดในอตัรำเฉลีย่ 100 คน ตอ่ 1 ชดุ  

 สำมำรถสรุปได้ว่ำในระหว่ำงปี 2554-2562 บริษัทส่งมอบจำนดำวเทียมพร้อมติดตัง้ จ ำนวน 7,861 ชุด มีผู้ รับ
ผลประโยชน์  786,100 คน (โดยประมำณ) และเฉพำะปี 2563 สง่มอบจำนดำวเทียมจ ำนวน 158 ชุด มีผู้ รับผลประโยชน์
เพิ่มขึน้ จ ำนวน 15,800 คน  รวมเป็นจ ำนวนผู้ที่ได้รับผลประโยชน์แล้วทัง้สิน้ 801,900 คน (โดยประมำณ) 
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 5.สนบัสนนุกำรจดักำรเรียนกำรสอนด้วยระบบออนไลน์ส ำหรับนกัเรียนที่บกพร่องทำงกำรได้ยินโรงเรียนเศรษฐ
เสถียรในพระรำชูปถมัภ์ เพื่อเป็นต้นแบบขยำยโอกำสไปยงันกัเรียนท่ีบกพร่องทำงกำรได้ยินให้ได้รับโอกำสทำงกำรศกึษำ
ในท่ีตำ่งๆทัว่ประเทศ แม้วำ่จะเป็นช่วงสถำนกำรณ์ COVID-19 

3.2 โครงการกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยนื 

จำกแนวคิดในกำรพฒันำชุมชนและสงัคมให้เกิดควำมเข้มแข็ง และยัง่ยืนอย่ำงต่อเนื่อง ตัง้แต่กำรสร้ำงโครง  
สร้ำงพืน้ฐำนกำรเรียนรู้ด้วยศกัยภำพของกำรสือ่สำรไปสูก่ระบวนกำร สร้ำงควำมรู้จำกกำรศกึษำทำงไกลผำ่นดำวเทียมจน
เกิดเป็นองค์ควำมรู้  กำรประยกุต์ใช้งำนและน ำไปสูก่ำรประกอบอำชีพ เพื่อให้สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้ไปพฒันำเศรษฐกิจ
และสงัคมจนเกิดคุณภำพชีวิตที่ดีขึน้  ไทยคมจึงประสำนควำมร่วมมือกับ กส ำนกังำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและ
กำรศึกษำตำมอธัยำศยัก  (กศน.) ในกำรต่อยอดกำรเรียนรู้จำกโครงกำร “ไทยคิด ไทยคม” ไปยงัพืน้ที่ห่ำงไกลในพืน้ที่สงู
ตำมแนวชำยแดนของจงัหวดัเชียงใหม่ น่ำน ตำก แม่ฮ่องสอน และศนูย์กำรเรียนชมุชนมอร์แกน จ.พงังำ โดย ริเร่ิมด ำเนิน
โครงกำร “กองทุนทำงสงัคมเพื่อ กำรพฒันำอย่ำงยัง่ยืน” ในปี 2559 มีเป้ำหมำยเพื่อสนบัสนุนให้เกิดกำรน ำควำมรู้จำก
กำรศึกษำทำงไกล ผ่ำนดำวเทียมมำพฒันำคณุภำพชีวิต  ตลอดจนเสริมสร้ำงทกัษะกำรประกอบอำชีพของชมุชน  โดยมี
กำรมอบทนุเพื่อสร้ำงอำชีพให้นกัเรียน กศน. ในรูปแบบ“กองทนุพฒันำสร้ำงอำชีพตำมศกัยภำพชมุชน” เพื่อสนบัสนนุกำร
สร้ำงองค์ควำมรู้  กำรบริหำร จดักำรเงินกองทนุ อย่ำงเป็นระบบ  และน ำแนวคิด ของ “Constructionism” ผสมผสำนกบั 
“กลไกปรัชญำกำรศึกษำตลอดชีวิต” ของ กศน. เป็นตวัขบัเคลื่อน  โดยมุ่งหวงัให้ “กำรเรียนรู้ สูก่ำรสร้ำงอำชีพ” จะท ำให้
ชุมชนตำมพืน้ท่ีชำยขอบของไทยมีรำยได้พอเพียงและมีควำมเป็นอยูท่ี่ดีขึน้  จนเกิดควำมเข้มแข็งและสำมำรถสร้ำงควำม
ยัง่ยืน ให้กบัชมุชนของตนเองในท่ีสดุ 

 จำกกำรติดตำมประเมินผลเงินทนุในโครงกำรกองทนุกำรศกึษำเพื่อกำรพฒันำอยำ่งยัง่ยืน ที่บริษัทมอบทนุทนุละ 
5,000 บำท ให้แก่นกัเรียนของ กศน.เมื่อปลำยปี 2562 รวมเป็นจ ำนวนเงิน 500,000 บำท ตำมตวัชีว้ดัควำมยัง่ ยืนที่บริษัท
จดัท ำร่วมกบั กศน.สว่นกลำง พบว่ำ มีโครงกำรผ่ำนเกณฑ์ควำมยัง่ยืนของบริษัท คิดเป็นร้อยละ 89 และเกิดกำรงอกเงย
ของเงินทุนเพิ่มขึน้จ ำนวน 117,850 บำท หรือคิดเป็นร้อยละ 23.57  นอกจำกนัน้มูลค่ำโครงกำรจะอยู่ในรูปของ
กระบวนกำรในโครงกำร เช่น เป็นสนิทรัพย์  เงินหมนุเวียน และกำรรอผลผลติ  

ผลการด าเนินงานตามเป้าหมายความยั่งยนื ปี 2563 

เป้าหมาย ปีที่ รับ 
ทุน 2566 2565 2564 2563 ปีฐาน 

2562 เงนิทุน 

1) เชิงปริมำณด้ำน
สงัคม   

 10% 7% 5% 3%   

มลูคำ่ที่เพิม่ขึน้จำก 
เงินทนุท่ีได้รับ 

2560     4.82% 315,000 
2561     2.60% 300,000 
2562     n/a 500,000 
2563    23.57%   

2) จ ำนวนโครงกำรของ 
นกัศกึษำที่เข้ำ
หลกัเกณฑ์ของควำม
ยัง่ยืนในโครงกำร 

 75% 70% 65% 60%  จ านวน 
โครงการ 

2560     100% 16 โครงกำร 
2561     100% 17 โครงกำร 
2562    89% n/a 48 โครงกำร 
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สรุปผลการด าเนินงานโครงการเพื่อสังคม ปี 2563 

โครงการ เป้าหมายและแผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปี 2563 
1.ไทยคดิ ไทยคม -  สง่เสริมกำรเรียนรู้และลดช่องวำ่งใน กำร

เข้ำถงึแหลง่ข้อมลูของเยำวชนใน พืน้ท่ี
หำ่งไกล 
 - เพิ่มช่องทำงกำรเรียนกำรสอนส ำหรับ 
สถำบนักำรศกึษำในพืน้ท่ีที่ขำดแคลน 
ครูผู้สอน  

-  มอบ “ชดุอปุกรณ์รับสญัญำณดำวเทียม” 
และด ำเนินกำรตดิตัง้ให้แก่ โรงเรียนที่อยู่
ในพืน้ท่ีหำ่งไกลหรือขำด แคลนครูผู้สอน  

-  สอนกำรติดตัง้วิธีกำรใช้งำนและกำรดแูล
รักษำอปุกรณ์รับสญัญำณ ดำว เทียม
ให้แก่ครู กศน. เพื่อ เพิ่มประสทิธิภำพกำร
ใช้งำน และ ขยำยโอกำสสูก่ำรสร้ำงอำชีพ
เสริม 

-  สนบัสนนุกำรจดักำรเรียนกำรสอนใน
สถำนศกึษำในภำวะวกิฤติ 

- มอบและติดตัง้จำนดำวเทียมเพื่อกำรศกึษำ
แก่โรงเรียนและสถำนศกึษำทกุสงักดั ใน
พืน้ท่ีตำ่งๆทัว่ประเทศ 76 แหง่, โรงเรียน
กองทนุกำรศกึษำ 3 แหง่, ศนูยกำรเรียน
ชมุชนชำวไทยภเูขำ “แมฟ่ำ้หลวง” 45 แหง่ 
รวมชดุจำน 158 ชดุ 

- สอนกำรติดตัง้จำนดำวเทียมแก่ครูดอย ที่ 
กศน.จงัหวดั ตำก  

- สนบัสนนุกำรจดักำรเรียนกำรสอนด้วย
ระบบออนไลน์ส ำหรับนกัเรียนที่บกพร่อง
ทำงกำรได้ยินโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระ
รำชปูถมัภ์ เพื่อเป็นต้นแบบขยำยโอกำสไป
ยงันกัเรียนที่บกพร่องทำงกำรได้ยินให้ได้รับ
โอกำสทำงกำรศกึษำในท่ีตำ่งๆทัว่ประเทศ. 
แม้วำ่จะเป็นช่วงสถำนกำรณ์ COVID-19 

2.กองทุนทางสังคม 
เพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยนื 
 

-  สง่เสริมแนวคิดกำรตัง้กองทนุปัจจยั กำร
ผลติ และกองทนุหมนุเวียน กำร สร้ำง
คณุคำ่ร่วมกนั ระหวำ่งองค์กร และสงัคม 
ตลอดจนควำมสนใจ ในแนวคดิธรุกิจเพื่อ
สงัคมที่ยัง่ยืน 

-  กองทนุพฒันำสร้ำงอำชีพตำม ศกัยภำพ
ชมุชน” สนบัสนนุงบประมำณหรือทนุกำร 
ศกึษำ เพื่อ “กำรเรียนรู้ สูก่ำรสร้ำง อำชีพ” 
ร่วมกบั กศน. 

-  ติดตัง้ชดุจำนดำวเทียมให้กบั กศน. หรือ 
ศศช. เพื่อกำรเรียนกำรสอน และเพื่อให้น ำ
ควำมรู้ด้ำนวิชำชีพไป ประยกุต์ใช้ให้
เหมำะกบัสภำพพืน้ท่ี  

-  สนบัสนนุกำรแสวงหำควำมรู้เพิ่มเติม เช่น 
วิทยำกรผู้ เช่ียวชำญ หรือชว่ย 
ประสำนงำนกบัภำครัฐ  

-  จดัประชมุเสวนำผลส ำเร็จ ถอดบทเรียน
และประสบกำรณ์จำกกำรด ำเนินโครงกำร
ให้กบักลุม่และผู้ รับทนุ   

- งดมอบทนุกำรศกึษำ “กองทนุพฒันำสร้ำง
อำชีพตำมศกัยภำพชมุชน” ส ำหรับกำรตอ่
ยอดหรือกลุม่นกัศกึษำใหม ่เนื่อง จำกกำร
แพร่ระบำด COVID-19 ท ำให้ต้องงด
กิจกรรมไป คำดวำ่ปี 2564 จะสำมำรถ
ด ำเนินกำรได้ 

- ยงัคงติดตำมควำมคืบหน้ำของโครงกำร
ร่วมกบักศ  เพื่อประเมินผลควำม ส ำเร็จของ
โครงกำรในสองเปำ้หมำย คือ เปำ้หมำยเชิง
ปริมำณ ด้ำนสงัคมและจ ำนวนโครงกำร
ของ นกัศกึษำทีเ่ข้ำหลกัเกณฑ์ตำมตวัชีว้ดั
ควำมยัง่ยืนของบริษัท พบวำ่ตลอดปี 2563 
โครงกำรท่ีเข้ำเกณฑ์ควำมยัง่ยืน 89% เกิด
กำรงอกเงยของเงินจำกทนุท่ีมอบ 23.57%  

 
 

3.Space & Satellite 
Pavilion 
 

- เพื่อแบง่ปันควำมรู้และประสบกำรณ์ เร่ือง
อวกำศและดำวเทียม ในฐำนะที่ เป็นผู้
ให้บริกำรดำวเทียมของไทย เพื่อสร้ำงแรง
บนัดำลใจด้ำนเทคโนโลยีอวกำศให้กบัคน
ไทย โดยกำรเยี่ยมชมเป็นหมูค่ณะ 

- ปี 2563 เนื่องจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 
จึงต้องงดกำรเข้ำเยีย่มชมบริษัทส ำหรับ
บคุคลภำยนอก โดยอนญุำตเฉพะบำงกลุม่
เทำ่นัน้ มีคณะผู้เข้ำเยี่ยมชม จ ำนวนทัง้สิน้ 
10 หนว่ยงำน /มหำวิทยำลยั 

4.THAICOM Run for 
School 2020  

- เป็นกิจกรรมสง่เสริมสขุภำพ พร้อมกบักำร
มอบโอกำสทำงกำรศกึษำที่ตอ่ยอดมำจำก
งำนวิง่ THAICOM 10K ของบริษัท และ 
โครงกำรไทยคดิ ไทยคม  โดยกำรรับสมคัร

- ไทยคมจดักิจกรรม Thaicom Run For 
School 2020 เป็นปีที่ 5 โดยมี นกัวิ่ง = 
400 คน จำก 50 ทีม  สง่มอบชดุจำนรับ
สญัญำณดำวเทยีม 34 ชดุ มอบให้ 34 



                                     บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน)  ส่วนท่ี 1 กำรประกอบธุรกิจและผลกำรด ำเนินงำน 

แบบ 56-1 One Report ส่วนท่ี 1 หน้ำท่ี 62 

โครงการ เป้าหมายและแผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปี 2563 
ทีมนกัวิง่จำกทัว่ ประเทศ  เพื่อวิง่สะสม
ระยะทำงให้ครบ  1,000 กม./ ทีม/8 คน 
บริษัทก็จะสง่มอบชดุจำนรับสญัญำณ
ดำวเทียมพร้อมกำรติดตัง้ให้ฟรี  ส ำหรับ
โรงเรียนในพืน้ท่ี หำ่งไกล 

- สโลแกน “เพียงคณุออกมำวิง่ เรำติด   
จำนให้ฟรี” 

- สำมำรถขยำยควำมร่วมมือกบังำน วิ่ง
รำยกำร ตำ่งๆ เพื่อให้มีนกัวิ่งหลำกหลำย
กลุม่มำกยิ่งขึน้ เพื่อให้มีโอกำส มอบจำน
ดำวเทียมให้น้องๆ เพื่อโอกำสทำงกำร 
ศกึษำ 

โรงเรียน ในพืน้ท่ีหำ่งไกลทัว่ประเทศ ตำมที่
แตล่ะทีมต้องกำร 

3.3 พนักงานอาสา 

โครงกำร Thaicom We Share เพื่อสง่เสริมจิตอำสำให้พนกังำน มีกำรด ำเนินกิจกรรมไปจ ำนวน 6 ครัง้ โดยเน้น
กำรมีส่วนร่วมสร้ำงโอกำสให้กับผู้ ด้อยโอกำส  โดยกำรส่งควำมช่วยเหลือไปตำมช่องทำงต่ำงๆ ตำมมำตรกำร Social 
Distancing ของสถำนกำรณ์ COVID-19  

 บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดของการด าเนินงานเพือ่การพฒันาความยัง่ยืนของธุรกิจในรายงานความยัง่ยืน ปี 
2563 ที ่เว็บไซต์ของบริษัท www.thaicom.net/Investors/Publications/Sustainability Report    
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4.  การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  
การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

ในกำรอ่ำนค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจดักำร นกัลงทนุควรศึกษำเอกสำรประกอบ ซึ่งได้แก่ งบกำรเงินรวม 
ข้อมูลทำงกำรเงินที่มีกำรปรับปรุง ตัวเลขกำรด ำเนินงำนโดยสรุปในอดีต และที่มีกำรปรับปรุง ควบคู่ไปกับหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินและข้อมลูที่น ำเสนอไว้ในเอกสำรนี ้

 ภาพรวม 

บริษัทมีรำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำรในปี 2563 ที่ระดบั 3,557 ล้ำนบำท ลดลง 23.7% จำก 4,663 ล้ำน
บำทในปี 2562 เป็นผลมำจำกกำรลดลงของรำยได้จำกกำรให้บริกำรดำวเทียม สำเหตุหลักมำจำกกำรปลดระวำง
ดำวเทียมไทยคม 5 ในเดือนกุมภำพนัธ์ 2563 ซึ่งมีลกูค้ำบำงส่วนที่บริษัทจ ำเป็นต้องยตุิกำรให้บริกำร โดยเฉพำะลกูค้ำ
ตำ่งประเทศ เนื่องจำกไมส่ำมำรถโอนย้ำยไปยงัดำวเทียมที่บริษัทให้บริกำรได้ รวมถึงกำรลดลงของช่องทีวีดิจิทลั ประกอบ
กบักำรลดลงของรำยได้จำกกำรให้บริกำรดำวเทียมบรอดแบนด์แก่ลกูค้ำตำ่งประเทศ รวมทัง้รำยได้จำกบริกำรอินเทอร์เนต็
และสือ่ที่ลดลงเนื่องจำกกำรขำยเงินลงทนุในบริษัท แคมโบเดียน ดีทีวี เน็ตเวิร์ค จ ำกดั (ซีดีเอ็น) 

ทัง้นี ้บริษัทมุง่เน้นกำรบริหำรคำ่ใช้จ่ำยให้สอดคล้องกบัรำยได้ที่ปรับตวัลดลง โดยบริษัทมีผลก ำไรสทุธิในปี 2563 
เป็นจ ำนวน 514 ล้ำนบำท คิดเป็นผลก ำไรต่อหุ้น 0.47 บำท อย่ำงไรก็ตำมหำกไม่รวมรำยได้และค่ำใช้จ่ำยจำกรำยกำร
พิเศษตำ่งๆ บริษัทมีผลก ำไร (ขำดทนุ) จำกกำรด ำเนินงำนปกติเป็นจ ำนวน (135) ล้ำนบำท ซึง่ปรับตวัสงูขึน้จำกผลขำดทนุ
จำกกำรด ำเนินงำนปกติจ ำนวน (304) ล้ำนบำท ในปี 2562     

 ภาพรวมธุรกิจ 

ธุรกิจบริกำรดำวเทียมและธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกบัดำวเทียม 

  บริษัทได้ยตุิกำรใช้งำนดำวเทียม และท ำกำรปลดระวำงดำวเทียมไทยคม 5 เมื่อวนัที่ 26 กุมภำพนัธ์ 2563 ดำวเทียม
ไทยคม 5 ได้เกิดเหตขุดัข้องขึน้เมื่อวนัที่ 17 ธันวำคม 2562 ส่งผลให้มีข้อจ ำกัดทำงเทคนิคในกำรตรวจสอบสถำนะ โดย
บริษัทได้พยำยำมด ำเนินกำรกู้คืนระบบที่ขัดข้องตำมค ำแนะน ำของผู้ ผลิตดำวเทียมและผู้ เช่ียวชำญหลำยครัง้ แต่ไม่
สำมำรถท ำกำรกู้คืนระบบได้ ด้วยเหตผุลดงักลำ่วผู้ผลติจึงแนะน ำให้บริษัทด ำเนินกำรปลดระวำงดำวเทียม ทัง้นี ้ดำวเทียม
ไทยคม 5 มีกำรใช้งำนมำแล้วร่วม 14 ปี โดยสง่ขึน้สูว่งโคจรตัง้แตเ่ดือนพฤษภำคม 2549 

ณ สิน้ปี 2563 อตัรำกำรใช้บริกำรของลกูค้ำเมื่อเทียบกบัควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรของดำวเทียมแบบทัว่ไป
ซึ่งประกอบด้วยดำวเทียมไทยคม 6 ไทยคม 7 และไทยคม 8 อยู่ที่ระดบั 64% เพิ่มขึน้จำก 55% ณ สิน้ปี 2562 ซึ่งเป็นผล
มำจำกกำรปลดระวำงดำวเทียมไทยคม 5 สง่ผลให้จ ำนวนทรำนส์พอนเดอร์หรือช่องสญัญำณโดยรวมที่บริษัทให้บริกำร
ลดลงจำก 111 ทรำนส์พอนเดอร์ เหลือ  71 ทรำนส์พอนเดอร์ ส่งผลให้อัตรำกำรใช้บริกำรของลูกค้ำเมื่อเทียบกับ
ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรของดำวเทียมแบบทัว่ไปเพิ่มขึน้ ทัง้นีล้กูค้ำผู้ ใช้บริกำรทรำนสพอนเดอร์หรือช่องสญัญำณ
ของดำวเทียมไทยคม 5 สว่นใหญ่ได้มีกำรโอนย้ำยไปยงัดำวเทียมอื่นของบริษัท รวมถึงดำวเทียมที่บริษัทด ำเนินกำรเช่ำท
รำนสพอนเดอร์มำเพื่อให้บริกำร แตม่ีลกูค้ำบำงสว่นท่ีไมส่ำมำรถโอนย้ำยได้ ซึ่งได้แก่ ลกูค้ำตำ่งประเทศและลกูค้ำรำยยอ่ย
บำงรำย ส ำหรับดำวเทียมบรอดแบนด์หรือดำวเทียมไทยคม 4 มีอตัรำกำรใช้บริกำรของลกูค้ำเมื่อเทียบกบัควำมสำมำรถ
ในกำรให้บริกำรของดำวเทียมที่ระดบั 19% ลดลงจำก 23% ณ สิน้ปี 2562 เป็นผลมำจำกกำรลดระดบักำรใช้งำนและกำร
ยตุิกำรใช้บริกำรของลกูค้ำตำ่งประเทศบำงรำย  

เมื่อวนัที่ 25 มิถนุำยน 2563 บริษัท กสท โทรคมนำคม จ ำกดั (มหำชน) (กสท) (ปัจจุบนัคือบริษัท โทรคมนำคม
แห่งชำติ จ ำกดั (มหำชน)) และ บริษัท ได้ร่วมกนัจดัตัง้ บริษัท เนชัน่ สเปซ แอนด์ เทคโนโลยี จ ำกดั (เนชัน่ สเปซ) ขึน้เพื่อ
ให้บริกำรธุรกิจที่เก่ียวข้องกบัดำวเทียม โดย บริษัท และ กสท ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 75 และร้อยละ 25 ตำมล ำดบั และ
ในเดือนธันวำคม 2563 เนชัน่ สเปซ เปิดตวับริกำร NAVA by NSAT บริกำรดิจิทลัผ่ำนดำวเทียมเพื่อกำรสื่อสำรทำงทะเล
แก่ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมกำรเดินเรือและอุตสำหกรรมนอกชำยฝ่ัง (Offshore) ในพืน้ที่น่ำนน ำ้ประเทศไทยและ
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ภมูิภำคเอเชียแปซิฟิค เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบตัิงำนและให้บริกำรทำงทะเล รองรับกำรรับ-สง่ข้อมลู และสร้ำง
ควำมมัน่ใจด้ำนควำมปลอดภยั พร้อมอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรสื่อสำรเพื่อกำรบริหำรจดักำรเรือ ช่วยลบข้อจ ำกดั ลด
ช่องวำ่ง และอปุสรรคในกำรติดตอ่สือ่สำร เสริมประสทิธิภำพให้แก่กำรปฏิบตัิงำนในอตุสำหกรรมกำรเดินเรือ 

เมื่อวนัที่ 21 กรกฏำคม 2563 บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จ ำกัด (เออำร์วี) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ 
บริษัท ปตท.ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ ำกดั (มหำชน) และ บริษัท ไทย แอดวำนซ์ อินโนเวชัน่ จ ำกดั (ไทยเอไอ) ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยของบริษัท ได้ร่วมกนัจดัตัง้ บริษัท เอทีไอ เทคโนโลยีส์ (เอทีไอ) จ ำกดั ขึน้เพื่อพฒันำสินค้ำและบริกำรเก่ียวกบั
อำกำศยำนไร้คนขบั หรือ โดรนเพื่อกำรเกษตร โดย เออำร์วี และ ไทยเอไอ ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 50 เท่ำๆกัน และใน
เดือนธันวำคม 2563 เอทีไอ ท ำกำรเปิดตวัโดรนเพื่อกำรเกษตร “เจ้ำเอีย้ง” ซึ่งเป็นโดรนเกษตรสญัชำติไทย ออกแบบและ
พฒันำซอฟต์แวร์โดยคนไทย เน้นกำรใช้นวตักรรมมำประยกุต์ใช้กบัภำคเกษตรกรรมแบบหลำกมิติครอบคลมุทุกด้ำน ชู
จุดเด่นในกำรออกแบบและพฒันำซอฟต์แวร์ของโดรนโดยคนไทย เน้นฟังก์ชัน่กำรใช้งำนที่เหมำะสมกบักำรใช้งำนจริงใน
ประเทศไทย สำมำรถเก็บและน ำข้อมูลมำวิเครำะห์ต่อยอด มุ่งเสริมประสิทธิภำพให้แก่ภำคเกษตรกรรมของไทยอย่ำง
ยัง่ยืนมุ่งเสริมประสิทธิภำพ ยกระดบัผลผลิตด้ำนกำรเกษตร ตลอดจนพฒันำองค์รวมภำคเกษตรกรรมของไทย เพื่อภำค
เกษตรกรรมไทย  

นอกจำกนี ้บริษัทได้ร่วมมือกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ำกัด  ด ำเนินกำรผ่ำนบริษัท ไทยเอไอ เปิดตวัโครงกำร 
“ดิจิทลั ไทยแลนด์ โพสต์” ติดตัง้ Digital Service Kiosk เช่ือมต่อเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตไร้สำย รองรับกำรอ่ำนข้อมลูบตัร
ประชำชน กล้องถ่ำยภำพยืนยนัตวัตน (eKYC) เพื่อกำรท ำธุรกรรมส ำคญั พฒันำสูก่ำรเป็นสมำร์ทโซลชูัน่และแพลตฟอร์ม
บริกำรครบวงจร รองรับกำรเข้ำใช้งำนท่ีหลำกหลำยให้แก่ภำคประชำชน 

วันที่ 6 พฤศจิกำยน 2563 บริษัทได้มีกำรชีแ้จงข้อพิพำทของดำวเทียมไทยคม 5 จำกกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสงัคม ซึง่กระทรวงฯ เรียกร้องให้บริษัทด ำเนินกำรดงันี ้ให้ด ำเนินกำร (1) สร้ำงและสง่มอบดำวเทียมทดแทน
ดำวเทียมไทยคม 5 หำกไม่ส่งมอบดำวเทียมทดแทนดำวเทียมไทยคม 5 ให้ใช้รำคำดำวเทียมเป็นเงิน 7,790 ล้ำนบำท 
พร้อมทัง้ดอกเบีย้ในอตัรำร้อยละ 7.5 ต่อปีตัง้แต่วนัที่ 30 ตลุำคม 2563 เป็นต้นไปจนกว่ำจะช ำระเสร็จ (2) ช ำระค่ำปรับ
เป็นเงิน 4.98 ล้ำนบำท (ค ำนวนจำกวนัท่ี 25 กมุภำพนัธ์ 2563 ถึงวนัท่ี 30 ตลุำคม 2563) พร้อมทัง้ดอกเบีย้ในอตัรำร้อยละ 
7.5 ต่อปี และ (3) ค่ำปรับตัง้แต่วนัที่ 1 พฤศจิกำยน 2563 เป็นต้นไปจนกวำ่จะสง่มอบดำวเทียมทดแทนดำวเทียมไทยคม 
5 หรือช ำระเงินค่ำเสียหำยครบถ้วน ซึ่งข้อพิพำทนีเ้พิ่งเข้ำสูก่ระบวนกำรระงบัข้อพิพำทและยงัอยู่ในระหว่ำงท ำค ำตอบรับ
และท ำค ำคดัค้ำนสง่ไปยงัสถำบนัอนญุำโตตลุำกำร ยงัไมไ่ด้แตง่ตัง้อนญุำโตของแตล่ะฝ่ำยแตอ่ยำ่งใด บริษัทยังไมม่ีหน้ำที่
ใดๆในกำรปฏิบัติตำมที่กระทรวงฯ ได้อ้ำงถึงข้ำงต้นจนกว่ำจะจบสิน้กระบวนกำรพิจำรณำและมีกำรชีข้ำดของคณะ
อนญุำโตตลุำกำรเสียก่อนทัง้นี ้ เนื่องจำกบริษัทได้ด ำเนินกำรตำมสญัญำด ำเนินกิจกำรดำวเทียมสื่อสำรภำยในประเทศ
ครบถ้วนถกูต้องมำโดยตลอดแล้ว  

ธุรกิจบริกำรอินเทอร์เน็ตและสือ่ 

 รำยได้จำกธุรกิจกำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ตและสือ่ เป็นรำยได้จำก ไทยเอไอ ในกำรจดัจ ำหนำ่ยอปุกรณ์ชดุรับสญัญำ
ดำวเทียม (set-top-box) และอุปกรณ์อื่นที่เก่ียวข้อง รวมทัง้ให้บริกำรจ ำหน่ำยและให้เช่ำแพลตฟอร์ม เช่น แพลตฟอร์ม
ส ำหรับช่อง IPTV, video streaming, eSport และ LOOX TV  

ธุรกิจบริกำรโทรศพัท์ในตำ่งประเทศ 

ณ สิน้ปี 2563 บริษัท ลำว เทเลคอมมิวนิเคชัน่ส์ จ ำกดั (แอลทีซี)และ บริษัท ทีพลสัดิจิทลั จ ำกดั (ทีพลสั) มีสว่นแบง่
กำรตลำดโดยรวม (รวมโทรศพัท์เคลื่อนที่ อินเทอร์เน็ตซิม และ Fixed wireless) เป็นอนัดบัหนึ่ง คิดเป็นประมำณ 52.8% 
ของตลำดรวม เพิ่มขึน้จำก ณ สิน้ปี 2562 ที่ 50.7% 
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วนัที่ 22 เมษำยน 2563 แอลทีซี ได้มีกำรจดัตัง้ บริษัท ลำว โมบำยมนันี่ โซล จ ำกดั เพื่อให้บริกำรช ำระเงินและโอน
เงินดิจิทลัในสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว ให้บริกำรทัง้ผู้ประกอบกำรเอกชนและหน่วยงำนภำครัฐ โดยท ำ
กำรตลำดในช่ือ แบรนด์ M-Money   

1. ผลการด าเนินงานส าหรับงวด 12 เดือน สิน้สุด 31 ธันวาคม 2563 เปรียบเทียบงวด 12 เดือนสิน้สุด 31 
ธันวาคม 2562 

สรุปข้อมลูทำงกำรเงินท่ีส ำคญั 

หนว่ย: ล้ำนบำท 
 

จ านวน เปลี่ยนแปลง 

ปี 2563 ปี 2562  YoY (%) 

รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร 3,557 4,663 -23.7% 
ต้นทนุขำยและกำรให้บริกำร  (2,578) (3,671) -29.8% 
คำ่ใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร (1) (927) (974) -4.8% 
ก ำไร (ขำดทนุ) จำกกำรขำยและบริกำร 51 18 178.0% 
รำยได้อื่น 671 136 391.9% 
ก ำไร (ขำดทนุ) จำกกำรจ ำหนำ่ยเงินลงทนุ (2) - (29) n.a. 
ก ำไร (ขำดทนุ) จำกอตัรำแลกเปลีย่น (59) (128) -54.4% 
ขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่และตดัจ ำหนำ่ยของสนิทรัพย์ (3) - (1,623) n.a. 
ก ำไร (ขำดทนุ) จำกกำรด ำเนินงำน  663 (1,625) n.a. 
ก ำไร (ขำดทนุ) จำกกำรด ำเนินงำนก่อนดอกเบีย้จำ่ย ภำษี และ คำ่
เสือ่มรำคำ (4) 1,269 1,766 -28.1% 

รำยได้ทำงกำรเงิน 141 201 -30.0% 
ต้นทนุทำงกำรเงิน (188) (300) -37.2% 
หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู และกำรกลบัรำยกำรขำดทนุจำกกำรด้อย
คำ่ (ขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่) ซึง่เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิน ฉบบัท่ี 9  

9 (66) n.a. 

สว่นแบง่ก ำไรขำดทนุจำกเงินลงทนุในกำรร่วมค้ำ 4 (116) n.a. 
ก ำไร (ขำดทนุ) ก่อนภำษีเงินได้ 661 (1,906) n.a. 
คำ่ใช้จ่ำยภำษีเงินได้ (114) (344) -66.8% 
ก าไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 514 (2,250) n.a. 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) 0.47 (2.05) n.a. 
รำยกำรพิเศษส ำหรับงวด (5) 649 (1,946) n.a. 
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนปกติ (135) (304) -55.6% 

(1)  คำ่ใช้จำ่ยในกำรขำยและบริหำร หมำยถึง คำ่ใช้จำ่ยในกำรขำยและบริหำร และคำ่ตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 

(2)  ผลขำดทนุจำกกำรจ ำหนำ่ยเงินลงทนุในปี 2562 เกิดจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทนุในบริษัท แคมโบเดียน ดีทวีี เน็ตเวิร์ค จ ำกดั 

(3)  ผลขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่และตดัจ ำหน่ำยของสินทรัพย์ในปี 2562 เกิดจำกกำรด้อยคำ่ของดำวเทียม 

(4)  ไมร่วมรำยได้อ่ืน ก ำไร (ขำดทนุ) จำกอตัรำแลกเปลี่ยน กำรด้อยคำ่และตดัจ ำหน่ำยสนิทรัพย์ 

(5)  รำยกำรพิเศษส ำหรับงวด ได้แก่ ก ำไร (ขำดทนุ) จำกอตัรำแลกเปลี่ยน รำยได้จำกเงินชดเชย รำยกำรพิเศษจำกกำรปรับโครงสร้ำง
สญัญำลกูค้ำ กำรจ ำหน่ำยเงินลงทนุ กำรด้อยคำ่ของสินทรัพย์ และรำยกำรอ่ืนๆที่เป็นรำยกำรที่เกิดขึน้ครัง้เดียว  
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รายได้จากการขายและการให้บริการ 

รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำรรวมในปี 2563 มีจ ำนวนทัง้สิน้ 3,557 ล้ำนบำท ลดลง 23.7% จำก 4,663 ล้ำน
บำทในปี 2562 เป็นผลมำจำกกำรลดลงของรำยได้ของธุรกิจกำรให้บริกำรดำวเทียมและบริกำรที่เก่ียวเนื่อง และธุรกิจ
อินเทอร์เน็ตและสือ่ 

รายได้จากการขายและการให้บริการ 
หนว่ย: ล้ำนบำท 

2563 2562 % YoY 

ดำวเทียมและบริกำรท่ีเก่ียวเนื่อง 3,548 4,594 -22.8% 
อินเทอร์เน็ตและสือ่ 32 122 -73.7% 
ตดัรำยกำรระหวำ่งสว่นงำน (24) (53) -54.3% 
รวม 3,557 4,663 -23.7% 

รำยได้จำกกำรให้บริกำรดำวเทียมและธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง 

รำยได้จำกธุรกิจให้บริกำรดำวเทียมและบริกำรที่เก่ียวเนื่องในปี 2563 อยู่ที่ระดบั 3,548 ล้ำนบำท ลดลง 22.8% จำก 
4,594 ล้ำนบำท ในปี 2562 เป็นผลมำจำกกำรลดลงของรำยได้จำกดำวเทียมไทยคมแบบทัว่ไป ประกอบกบักำรยตุิกำรใช้
บริกำรของลกูค้ำบนดำวเทียมไทยคม 5 ที่ไม่สำมำรถย้ำยไปดำวเทียมดวงอื่น และกำรลดลงของกำรให้บริกำรดำวเทียมบ
รอดแบนด์ 

 รายได้จากการให้บริการดาวเทียมและบริการที่
เกี่ยวเน่ือง 
หนว่ย: ล้ำนบำท 

2563 2562 % YoY 

ดำวเทียมไทยคมแบบทัว่ไป* 2,133 2,536 -15.9% 
ดำวเทียมบรอดแบนด์ไทยคม 4 1,415 2,058 -31.2% 

รายไดจ้ากการบริการ 1,377 1,873 -26.4% 
รายไดจ้ากการขาย 38 185 -79.4% 

รวม 3,548 4,594 -22.8% 
* ประกอบด้วยดำวเทียมไทยคม 5 6 7 และ 8 รวมทัง้ดำวเทียมท่ีบริษัทเช่ำมำเพ่ือให้บริกำร โดยท่ีดำวเทียมไทยคม 5 ถูกปลดระวำงในวันท่ี 26  

กมุภำพนัธ์ 2563 

 รำยได้จำกกำรให้บริกำรดำวเทียมแบบทั่วไปและบริกำรที่เก่ียวเนื่องในปี 2563 มีจ ำนวน 2,133 ล้ำนบำท ลดลง 
15.9% จำก 2,536 ล้ำนบำท ในปี 2562 ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรยตุิกำรใช้บริกำรของลกูค้ำบำงสว่นเนื่องจำกดำวเทียม
ไทยคม 5 ปลดระวำง โดยเฉพำะลกูค้ำตำ่งประเทศ ประกอบกบักำรยตุิกำรใช้บริกำรของทีวีดิจิทลัในประเทศบำงช่อง
ในช่วงไตรมำสที่ 3 ปี 2562 และกำรลดลงของลกูค้ำบรอดคำสต์รำยยอ่ย 

 รำยได้จำกดำวเทียมบรอดแบนด์ไทยคม 4 และกำรให้บริกำรที่เก่ียวข้องในปี 2563 มีจ ำนวน 1,415 ล้ำนบำท ลดลง 
31.2% จำก 2,058 ล้ำนบำทในปี 2562 เนื่องจำกกำรสิน้สดุสญัญำกำรใช้บริกำรและกำรลดกำรใช้งำนของลกูค้ำ
ตำ่งประเทศบำงรำย 

รำยได้จำกกำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ตและสือ่ 

รำยได้จำกกำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ตและสื่อส ำหรับปี 2563 มีจ ำนวน 32 ล้ำนบำท ลดลง 73.7% เมื่อเทียบกบั 122 
ล้ำนบำทในปี 2562 ซึง่เป็นผลมำจำกกำรขำยเงินลงทนุในบริษัทซีดีเอ็นในปี 2562 
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ต้นทุนขายและการให้บริการ 

บริษัทมีต้นทนุขำยและกำรให้บริกำรในปี 2563 ทัง้สิน้ 2,578 ล้ำนบำท ลดลง 29.8% จำก 3,671 ล้ำนบำท ในปี 2562 
เป็นผลมำจำกกำรลดลงของรำยได้ และของต้นทนุคำ่เสือ่มรำคำจำกกำรด้อยคำ่ของสนิทรัพย์ในปี 2562 

ต้นทุนขายและการให้บริการ 
หนว่ย: ล้ำนบำท 

2563 2562 % YoY 

บริกำรดำวเทยีมและเก่ียวเนื่อง 2,587 3,613 -28.4% 
บริกำรอินเทอร์เนต็และสือ่ 15 112 -86.4% 
ตดัรำยกำรระหวำ่งสว่นงำน (24) (54) -55.6% 
รวม 2,578 3,671 -29.8% 

ต้นทนุกำรให้บริกำรดำวเทียมและธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง 

ต้นทนุกำรให้บริกำรดำวเทียมและบริกำรที่เก่ียวเนื่องในปี 2563 มีจ ำนวนทัง้สิน้ 2,587 ล้ำนบำท ลดลง 28.4% จำก 
3,613 ล้ำนบำทในปี 2562 เป็นผลมำจำกกำรกำรลดลงของคำ่เสื่อมรำคำและคำ่ตดัจ ำหน่ำยของทรัพย์สินดำวเทียม จำก
กำรตัง้ด้อยคำ่ของดำวเทียมและอปุกรณ์ ทัง้ดำวเทียมแบบทัว่ไปและดำวเทียมบรอดแบนด์ในปี 2562 

ต้นทุนการบริการดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเน่ือง 
หนว่ย: ล้ำนบำท 

2563 2562 % YoY 

ดำวเทียมไทยคมแบบทัว่ไป* 1,371 1,949 -29.6% 
ดำวเทียมบรอดแบนด์ไทยคม 4 1,216 1,664 -26.9% 
รวม 2,587 3,613 -28.4% 

* ประกอบด้วยดำวเทียมไทยคม 5 6 7 และ 8 รวมทัง้ดำวเทียมท่ีบริษัทเช่ำมำเพ่ือให้บริกำร โดยท่ีดำวเทียมไทยคม 5 ถูกปลดระวำงในวันท่ี 26 

กมุภำพนัธ์ 2563 

 ต้นทุนกำรให้บริกำรดำวเทียมไทยคมแบบทัว่ไปและบริกำรที่เก่ียวเนื่องในปี 2563 มีจ ำนวนทัง้สิน้ 1,371 ล้ำนบำท 
ลดลง 29.6% จำก 1,949 ล้ำนบำทในปี 2562 โดยมีสำเหตุจำกกำรลดลงของต้นทุนค่ำธรรมเนียมให้กบัหน่วยงำน
ของรัฐตำมรำยได้ที่ลดลง รวมถึงกำรลดลงของต้นทุนค่ำเสื่อมรำคำจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ หกัลบด้วยกำร
เพิ่มขึน้ของต้นทนุคำ่เช่ำทรำนสพอนเดอร์จำกดำวเทียมตำ่งประเทศเพื่อกำรให้บริกำรลกูค้ำของดำวเทียมไทยคม 5 

 ต้นทุนกำรให้บริกำรดำวเทียมบรอดแบนด์ไทยคม 4 และบริกำรที่เก่ียวเนื่องในปี 2563 มีจ ำนวนทัง้สิน้ 1,216 ล้ำน
บำท ลดลง 26.9% จำก 1,664 ล้ำนบำท ในปี 2562 มีสำเหตุหลกัมำจำกกำรลดลงของรำยได้และต้นทุนค่ำเสื่อม
รำคำจำกกำรด้อยคำ่ของดำวเทียมและอปุกรณ์ในปี 2562 

 ทัง้นี ้ต้นทนุกำรบริกำรดำวเทียมและบริกำรท่ีเก่ียวเนื่องโดยรวมในปี 2563 ถกูปรับปรุงด้วยรำยกำรพิเศษจำกกำรปรับ
โครงสร้ำงสญัญำลกูค้ำและอื่นๆ โดยต้นทุนจำกกำรด ำเนินงำนปกติ อยู่ที่ประมำณ 2,763 ล้ำนบำท ลดลง 23.5% 
จำกปี 2562 

ต้นทนุกำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ตและสือ่ 

ต้นทนุกำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ตและสือ่ส ำหรับปี 2563 มีจ ำนวนทัง้สิน้ 15 ล้ำนบำท ลดลง 86.4% จำก 112 ล้ำนบำท
ในปี 2562 จำกกำรจ ำหนำ่ยเงินลงทนุในซีดเีอ็น 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

บริษัทมีคำ่ใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร รวมค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร ในปี 2563 รวมทัง้สิน้ 927 ล้ำน
บำท ลดลง 4.8% จำก 974 ล้ำนบำท ในปี 2562 โดยมีสำเหตหุลกัมำจำกกำรลดลงของค่ำใช้จ่ำยทำงกำรตลำดและค่ำ
เดินทำง สทุธิกบักำรเพิ่มขึน้ของคำ่ใช้จ่ำยทำงกฎหมำย 
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ต้นทุนทางการเงนิ 

ในปี 2563 บริษัทมีต้นทนุทำงกำรเงินทัง้สิน้ 188 ล้ำนบำท ลดลง 37.2% จำก 300 ล้ำนบำทในปี 2562 เนื่องจำกกำร
ช ำระคืนหุ้นกู้ ในช่วงไตรมำสที่ 4/2562 จ ำนวน 2,275 ล้ำนบำท รวมทัง้กำรช ำระคืนเงินกู้ยืมระยะยำวตำมก ำหนด 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในการร่วมค้า 

ในปี 2563 บริษัทมีสว่นแบ่งก ำไร (ขำดทนุ) จำกเงินลงทนุใน แอลทีซี รวมทัง้สิน้ 4 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำก (116) ล้ำน
บำทในปี 2562 โดยสว่นแบ่งก ำไรรวมที่เพิ่มขึน้เป็นผลเนื่องมำจำกกำรเพิ่มขึน้ของสว่นแบ่งกำรตลำดของ แอลทีซี และผล
จำกกำรผ่อนคลำยกำรแข่งขนัด้ำนรำคำ สทุธิกับกำรขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลี่ยนที่เกิดจำกกำรแข็งค่ำของเงินดอลลำ่ร์
สหรัฐเมื่อเทียบกบัเงินกีบลำวจำกรำยกำรเงินปันผลค้ำงจ่ำย  

นอกจำกนี ้ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ ยงัประกอบด้วย ส่วนแบ่งผลก ำไร (ขำดทุน) ในบริษัท เนชั่น 
สเปซ และ เอทีไอ เป็นจ ำนวน (0.01) ล้ำนบำท และ (0.1) ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึง่ทัง้สองบริษัทมีผลกำรด ำเนินงำนขำดทนุ 
เนื่องจำกอยูช่่วงเร่ิมต้นกำรประกอบธุรกิจ   

ก าไรสุทธิ 

บริษัทมีผลก ำไรสทุธิในปี 2563 เป็นจ ำนวน 514 ล้ำนบำท ก ำไรสว่นใหญ่เป็นผลมำจำกรำยกำรพิเศษ ซึง่ประกอบด้วย
รำยได้จำกเงินชดเชย รำยกำรพิเศษจำกกำรปรับโครงสร้ำงสญัญำลกูค้ำและรำยกำรอื่นๆ สทุธิกับผลขำดทุนจำกอตัรำ
แลกเปลี่ยน โดยบริษัทมีผลก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรด ำเนินงำนปกติส ำหรับปี 2563 และปี 2562 เป็นจ ำนวน (135) ล้ำน
บำท และ (304) ล้ำนบำท ตำมล ำดบั  

2. ฐานะการเงนิ 

สินทรัพย์ 

ส่วนประกอบของสินทรัพย์และคุณภาพของสินทรัพย์ 

ณ สิน้ปี 2563 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 16,676 ล้ำนบำท ลดลง 1.9% จำก 16,999 ล้ำนบำท ณ สิน้ปี 2562 มีสำเหตุ
หลกัมำจำกคำ่เสือ่มรำคำและตดัจ ำหนำ่ยอำคำรและอปุกรณ์และสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนภำยใต้สญัญำอนญุำตให้ด ำเนินกำร  

สว่นประกอบหลกัของสนิทรัพย์ 

 
สินทรัพย์ 
หน่วย: ล้านบาท 
  

31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 

จ านวน 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ 
สินทรัพย์รวม 

จ านวน 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ 
สินทรัพย์รวม 

สนิทรัพย์หมนุเวียน 9,473 56.8% 8,460 49.8% 
ที่ดิน อำคำรและอปุกรณ์ 3,091 18.5% 3,313 19.5% 
สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนภำยใต้สญัญำอนญุำตให้
ด ำเนินกำร 

560 3.4% 1,366 8.0% 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ื่น 

ณ สิน้ปี 2563 บริษัทมียอดลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีห้มนุเวียนอื่นเป็นจ ำนวน 1,832 ล้ำนบำท ลดลง 3.1% จำก 1,890 
ล้ำนบำท ณ สิน้ปี 2562 โดยมีสำเหตหุลกัจำกกำรช ำระหนีค้ืนของลกูค้ำ  โดยระยะเวลำเก็บหนีเ้ฉลีย่ส ำหรับปี 2563 เทำ่กบั 
154 วนั เพิ่มขึน้จำก 119 วนั ส ำหรับปี 2562 ทัง้นี ้ในปี 2563 บริษัทมีหนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2562 
ซึง่มจี ำนวน 66 ล้ำนบำท เนื่องจำกกำรบริกำรจดักำรลกูหนีท้ี่ดีขึน้ โดยหำกพจิำรณำลกูหนีก้ำรค้ำของกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั
และกิจกำรอื่นจ ำนวนรวม 2,179 ล้ำนบำท ประกอบด้วย ลกูหนีก้ำรค้ำกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนัจ ำนวน 4 ล้ำนบำท และ ลกูหนี ้
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กำรค้ำกิจกำรอื่นจ ำนวน 2,175 ล้ำนบำท  คิดเป็นสดัสว่น 0.2% และ 99.8% ของลกูหนีก้ำรค้ำของกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนัและ
กิจกำรอื่น ตำมล ำดบั โดยกำรวเิครำะห์อำยลุกูหนีก้ำรค้ำ แสดงรำยละเอียดตอ่ไปนี ้

กำรวเิครำะห์อำยลุกูหนีก้ำรค้ำ 

 
รายละเอียดลูกหนีก้ารค้า 
หน่วย: ล้านบาท 
  

31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 

จ านวน 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ 
สินทรัพย์
รวม 

จ านวน 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ 
สินทรัพย์
รวม 

ลกูหนีก้ำรค้ำยงัไมค่รบก ำหนดช ำระ 158 0.9% 98 0.6% 
เกินก ำหนดช ำระ:     
   น้อยกวำ่ 3 เดือน 98 0.6% 150 0.9% 
   3 - 6 เดือน 240 1.4% 188 1.1% 
   6 - 12 เดือน 496 3.0% 526 3.1% 
   มำกกวำ่ 12 เดือน 1,187 7.1% 957 5.6% 
หกั   คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (873) (5.2)% (812) (4.8)% 
รวมลูกหนีก้ารค้าสุทธิ 1,306 7.8% 1,108 6.5% 

โดยปกติระยะเวลำกำรให้สินเช่ือแก่ลกูค้ำของกลุม่บริษัทส ำหรับลกูค้ำทัว่ไป มีระยะเวลำตัง้แต่ 15 วนั ถึง 120 
วนั บริษัทมีระยะเวลำเก็บหนีเ้ฉลีย่ส ำหรับปี 2563 เทำ่กบั 154 วนั  เนื่องจำกลกูหนีก้ำรค้ำที่มีอำยมุำกกวำ่ 12 เดือน ณ สิน้
ปี  2563 จ ำนวน 1,187 ล้ำนบำท สว่นใหญ่เป็นลกูค้ำภำครำชกำร ซึ่งบริษัทมองว่ำควำมเสี่ยงในกำรไม่ช ำระเงินคืนของ
ลกูค้ำรำชกำรอยูใ่นระดบัต ่ำ 

บริษัทมีกำรสอบทำนควำมสำมำรถในกำรเก็บเงินของฝ่ำยติดตำมหนีอ้ยำ่งสม ่ำเสมอ บริษัทเช่ือมัน่วำ่คำ่เผ่ือหนี ้
สงสยัจะสญูของบริษัท ซึ่งบนัทึกจำกกำรวิเครำะห์ลกูหนีแ้ต่ละรำยนัน้เพียงพอตอ่หนีส้งสยัจะสญู ภำยหลงัจำกกำรตัง้คำ่
เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูแล้ว ฝ่ำยกฎหมำยของบริษัทจะเร่ิมกระบวนกำรทำงกฎหมำยในกำรติดตำมทวงหนีใ้ห้จนถึงที่สดุก่อน
จะพิจำรณำตดัจ ำหนำ่ยลกูหนีก้ำรค้ำและคำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูที่เรียกเก็บไมไ่ด้ 

สินค้าคงเหลือ 

ณ สิน้ปี 2563 บริษัทมีสนิค้ำคงเหลอืสทุธิทัง้สิน้ 55 ล้ำนบำท ลดลง 55.3% จำกจ ำนวน 124 ล้ำนบำท ณ สิน้ปี 2562 
ระยะเวลำขำยสนิค้ำเฉลีย่ของบริษัทคิดเป็น 71 วนั ในปี 2562 ลดลงจำก 84 วนั ในปี 2562 โดยบริษัทได้ท ำกำรตรวจสอบ
คณุภำพของสนิทรัพย์อยำ่งสม ่ำเสมอ โดย ณ สิน้ปี 2563 บริษัทมีคำ่เผ่ือสนิค้ำล้ำสมยั เป็นจ ำนวน 81 ล้ำนบำท ลดลงจำก 
87 ล้ำนบำท ณ สิน้ปี 2562 

เงนิให้กู้ยมืแก่การร่วมค้าและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

ณ สิน้ปี 2563 บริษัทมีกำรให้เงินกู้ยมืแก่กำรร่วมค้ำและกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนัเป็นจ ำนวนทัง้สิน้ 1,752 ล้ำนบำท ลดลง 
0.4% เมื่อเทียบกบั 1,758 ล้ำนบำท ณ สิน้ปี 2562 โดยเงินกู้ยืมดงักลำ่วสว่นใหญ่เป็นเงินกู้ยืมแก่ บริษัท เชนนิงตนั อินเวส
เม้นท์ส พีทีอี ลมิิเต็ด 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

บริษัทมีที่ดิน อำคำรและอปุกรณ์สทุธิ ณ สิน้ปี 2563 ทัง้สิน้ 3,091 ล้ำนบำท ลดลง 6.7% จำก 3,313 ล้ำนบำท ณ สิน้
ปี 2562 มีสำเหตหุลกัจำกคำ่เสือ่มรำคำและคำ่ตดัจ ำหนำ่ยอำคำรและอปุกรณ์ในปี 2563 
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สินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาอนุญาตให้ด าเนินการ 

สินทรัพย์ไม่มีตวัตนภำยใต้สญัญำอนุญำตให้ด ำเนินกำร ได้แก่ สินทรัพย์ของดำวเทียมที่ด ำเนินกำรภำยใต้สญัญำ
สมัปทำน คือ ดำวเทียมไทยคม 4 และดำวเทียมไทยคม 6 โดย ณ สิน้ปี 2563 บริษัทมีสินทรัพย์ไม่มีตวัตนภำยใต้สญัญำ
อนญุำตให้ด ำเนินกำรจ ำนวน 560 ล้ำนบำท ลดลง 59% เมื่อเทียบกบั 1,366  ล้ำนบำท ณ สิน้ปี 2562 โดยมีสำเหตหุลกั
จำกกำรตดัจ ำหนำ่ยสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนในปี 2563  

3. สภาพคล่องและความเพียงพอของเงนิทุนของบริษัท 

แหล่งที่มาและใช้ไปของเงนิทุน 

บริษัทมีเงินสดสทุธิได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน ในปี 2563 จ ำนวน 1,769 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 6.7% จำก 1,658 ล้ำน
บำท ในปี 2562 โดยมีสำเหตหุลกัจำกก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนท่ีเพิ่มขึน้ 

เงินกู้ ยืมสทุธิของบริษัท ณ สิน้ปี 2563 มีจ ำนวนทัง้สิน้ 3,908 ล้ำนบำท ลดลง 6.8% จำก 4,191 ล้ำนบำท ณ สิน้ปี 
2562 มีสำเหตหุลกัจำกกำรช ำระคืนเงินกู้ยืมระยะยำวส ำหรับโครงกำรดำวเทียมตำมก ำหนด 

สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท ณ สิน้ปี 2563 มีจ ำนวนทัง้สิน้ 11,247 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 2.3% จำก 10,995  ล้ำนบำท ณ 
สิน้ปี 2562 มีสำเหตหุลกัจำกผลก ำไรสทุธิที่เพิ่มขึน้ 

ณ สิน้ปี 2563 บริษัทมีอตัรำสว่นเงินกู้ยืมสทุธิตอ่สว่นทนุ 0.35 เทำ่ ลดลงจำก 0.38 เทำ่ ณ สิน้ปี 2562  

รายจ่ายลงทุน 

เงินสดสทุธิได้มำ (ใช้ไป) จำกกิจกรรมลงทนุ ในปี 2563 มีจ ำนวน (1,164) ล้ำนบำท สว่นใหญ่เนื่องมำกจำกกำรน ำเงิน
สดในกิจกำรไปลงทนุทำงกำรเงินตำ่งๆเพื่อสร้ำงผลตอบแทน 

ความเพียงพอของสภาพคล่อง 

ณ สิน้ปี 2563 บริษัทมีอตัรำสว่นสนิทรัพย์หมนุเวียนตอ่หนีส้นิหมนุเวียน 2.73 เทำ่ ลดลงจำก 5.54 เทำ่ ณ สิน้ปี 2562 
โดยมีสำเหตหุลกัจำกกำรลดลงของเงินกู้ยืมระยะยำวที่ถึงก ำหนดช ำระใน 1 ปีจำกกำรช ำระคืนหุ้นกู้  

บริษัทมีกำรควบคมุควำมเสีย่งจำกกำรขำดสภำพคลอ่งโดยกำรรักษำระดบัของเงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสดให้
เพียงพอต่อกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษัท รวมทัง้จดัหำวงเงินสินเช่ือระยะสัน้จำกธนำคำรต่ำง  ๆ เพื่อส ำรองในกรณีที่มี
ควำมจ ำเป็นและเพื่อลดผลกระทบจำกควำมผนัผวนของกระแสเงินสด 

ความสามารถในการจัดหาแหล่งเงนิทุน 

ณ สิน้ปี 2563 บริษัทมีหนีส้นิท่ีมีภำระดอกเบีย้ทัง้สิน้ 3,098 ล้ำนบำท ประกอบด้วย หุ้นกู้ที่มีอตัรำดอกเบีย้คงที่ทัง้สิน้ 
2,275 ล้ำนบำท อตัรำดอกเบีย้ 4.68% ต่อปี และเงินกู้ ยืมระยะยำวที่มีอตัรำดอกเบีย้ลอยตวั ซึ่งใช้ส ำหรับกำรลงทุนใน
โครงกำรดำวเทียม เป็นจ ำนวน 823 ล้ำนบำท ที่อตัรำดอกเบีย้ ณ สิน้ปี 2563 เท่ำกับ 2.5% ต่อปี ทัง้นีอ้ตัรำดอกเบีย้ถวั
เฉลีย่ถ่วงน ำ้หนกัหุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะยำวมีอตัรำดอกเบีย้ลอยตวั เทำ่กับ 3.57% ตอ่ปี   

นอกจำกนี ้ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 กลุม่บริษัทมีวงเงินกู้ยืมที่ยงัไม่ได้ใช้จำกธนำคำรในประเทศและต่ำงประเทศ
เป็นจ ำนวนรวม 601 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ  

4. ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่จะมีผลต่อการด าเนินงานหรือฐานะการเงนิในอนาคต 

อัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ 

บริษัทให้บริกำรสื่อสำรผ่ำนดำวเทียมทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ และมีกำรด ำเนินธุรกิจให้บริกำรโทรศัพท์ใน
ตำ่งประเทศ บริษัทจึงมีควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่น เนื่องจำกกำรมีรำยรับ รำยจ่ำย รวมถึงกำรกู้ยืมเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ 
กำรเปลีย่นแปลงอตัรำแลกเปลีย่นสง่ผลกระทบต่องบกำรเงินและกระแสเงินสดของบริษัท 
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ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงอตัรำแลกเปลี่ยนเกิดจำกกำรที่บริษัทท ำธุรกรรมเก่ียวกบัสกุลเงินตรำต่ำงประเทศที่อำจ
ก่อให้เกิดผลก ำไรหรือขำดทนุจำกอตัรำแลกเปลี่ยน ซึ่งรวมถึงกำรใช้อนพุนัธ์ทำงกำรเงินที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ โดยปัจจยัที่
สง่ผลกระทบตอ่กำรเคลื่อนไหวของอตัรำแลกเปลี่ยนที่ส ำคญัได้แก่ 

1. กำรเปลีย่นแปลงภำวะเศรษฐกิจโลก  

2. กำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรเงินกำรคลงัทัง้ของประเทศไทยและตำ่งประเทศ 

ทัง้นี ้บริษัทมีนโยบำยในกำรบริหำรและป้องกันควำมเสี่ยง โดยจะพิจำรณำจำกฐำนะสุทธิของรำยกำรท่ีเป็นเงินตรำ
ตำ่งประเทศ กลำ่วคือบริหำรโครงสร้ำงรำยได้และคำ่ใช้จ่ำยให้มีควำมสมดลุกนั ในกรณีที่เกิดควำมไมส่มดลุ บริษัทอำจใช้วิธีกำร
ปอ้งกนัควำมเสีย่งด้วยวิธีกำรตำ่ง ๆ เช่น กำรท ำสญัญำซือ้ขำยเงินตรำตำ่งประเทศลว่งหน้ำ (Foreign Exchange Forward หรือ 
Forward Contract) กำรท ำสญัญำสิทธิในกำรซือ้หรือขำยเงินตรำต่ำงประเทศในอนำคต (Options)  กำรท ำสญัญำแลกเปลี่ยน
สกุลเงินและอตัรำดอกเบีย้ลว่งหน้ำ (Cross Currency and Interest rate Swap) และกำรบญัชีเพื่อป้องกนัควำมเสี่ยงจำกอตัรำ
แลกเปลี่ยน (Hedge Accounting) รวมถึงกำรช ำระคืนเงินกู้ยืมที่เป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศในกรณีที่บริษัทมีสภำพคล่องที่
เพียงพอ เป็นต้น 

สถานการณ์โควิด-19 

เมื่อพิจำรณำผลกระทบต่อบริษัท ควำมเสี่ยงสถำนกำรณ์โควิด-19 ยงัคงมิได้มีผลกระทบต่อผลประกอบกำรของบริษัทปี 
2563 โดยจ ำนวนช่องสญัญำณดำวเทียมที่ขำยให้กบัผู้ประกอบกำรช่องโทรทศัน์และอินเทอร์เน็ตไม่ได้ลดลงจำกเหตกุำรณ์นี ้
อยำ่งไรก็ตำม ในอนำคตบริษัทอำจได้รับผลกระทบทำงอ้อมหำกสถำนกำรณ์ยืดเยือ้จนสง่ผลตอ่ธุรกิจของลกูค้ำของบริษัท  

ข้อมูลส าคัญทางการเงนิ 

รายงานการตรวจสอบงบการเงนิโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  

นำยชวำลำ  เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุำต เลขที่ 4301 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี 
จ ำกดั ได้ตรวจสอบงบกำรเงินรวมของบริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทยอ่ย (“กลุม่บริษัท”) และงบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำรของ บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”) ซึง่ประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2563 และงบก ำไรขำดทนุรวมและเฉพำะกิจกำร งบก ำไรขำดทนุและก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จอื่นรวมและเฉพำะ
กิจกำร งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของ ผู้ ถือหุ้นรวมและเฉพำะกิจกำร และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพำะกิจกำร
ส ำหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนัและหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและเฉพำะกิจกำร รวมถึงสรุปนโยบำยกำรบญัชีที่ส ำคญั 

โดยผู้ สอบบัญชีเห็นว่ำ งบกำรเงินรวมและเฉพำะกิจกำรข้ำงต้นนีแ้สดงฐำนะกำรเงินของบริษัท ไทยคม จ ำกัด 
(มหำชน) และบริษัทย่อย และของบริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 และผลกำรด ำเนินงำนและ
กระแสเงินสดส ำหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนัโดยถกูต้องตำมที่ควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
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ตารางสรุปงบการเงนิ 
บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 

งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

     (หน่วย : พนับำท) 

งบแสดงฐานะการเงินรวม 
2563 2562 2561 

จ านวนเงนิ % จ านวนเงนิ % จ านวนเงนิ % 
สินทรัพย์       
สินทรัพย์หมุนเวียน  

 
    

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด 2,298,895 13.79 2,621,710 15.42 2,830,235 12.75 
เงินลงทนุชัว่ครำว - - 3,080,846 18.12 4,227,210 19.04 
ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีห้มนุเวียนอื่น 1,832,295 10.99 1,889,980 11.12 1,851,433 8.34 
ลกูหนีกิ้จกำรที่เก่ียวข้องกนั 34,800 0.21 5,850 0.03 42,699 0.19 
สว่นของเงินกู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรที่เก่ียวข้อง
กนัที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 853,013 5.12 630,635 3.71 485,725 2.19 
สินค้ำคงเหลือ 55,434 0.33 124,028 0.73 122,484 0.55 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้ของงวดปัจจบุนั 40,553 0.24 78,805 0.46 96,385 0.43 
สินทรัพย์ทำงกำรเงินหมนุเวียนอื่น 4,320,271 25.91 - - - - 
สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น 37,512 0.22 28,189 0.17 22,520 0.10 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 9,472,774 56.80 8,460,042 49.77 9,678,690 43.59 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       
เงินลงทนุในกำรร่วมค้ำ 1,392,677 8.35 1,408,769 8.29 1,444,283 6.51 
เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรที่เก่ียวข้องกนั 898,710 5.39 1,127,499 6.63 1,457,174 6.56 
ที่ดิน อำคำรและอปุกรณ์ 3,091,012 18.54 3,312,616 19.49 4,814,703 21.69 
สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 151,005 0.91 - - - - 
สินทรัพย์ไมมี่ตวัตนภำยใต้สญัญำอนญุำตให้
ด ำเนินกำร 559,685 3.36 1,365,689 8.03 3,007,340 13.55 
สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน 88,085 0.53 228,076 1.34 325,028 1.46 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัช ี 727,995 4.37 797,296 4.69 1,117,018 5.03 
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 294,336 1.76 299,196 1.76 344,228 1.55 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 7,203,504 43.20 8,539,140 50.23 12,523,390 56.41 
รวมสินทรัพย์ 16,676,277 100.00 16,999,182 100.00 22,202,079 100.00 
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น   

  
  

หนีสิ้นหมุนเวียน    
 

  
เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีห้มนุเวียนอื่น 424,128 2.54 554,717 3.26 712,892 3.21 
เจ้ำหนีกิ้จกำรที่เก่ียวข้องกนั - - 1,029 0.01 169 0.00 
สว่นของเงินกู้ยืมระยะยำวที่ถึงก ำหนดช ำระ
ภำยในหนึ่งปี 2,704,233 16.22 392,002 2.31 2,673,841 12.04 
เงินรับลว่งหน้ำคำ่บริกำรจำกลกูค้ำ 191,056 1.15 349,788 2.06 275,480 1.24 
ผลประโยชน์ตอบแทนค้ำงจำ่ย 117,411 0.70 171,655 1.01 258,340 1.16 
ภำษีเงินได้ค้ำงจำ่ย 4,193 0.03 140 0.00 34,032 0.15 
หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 61,128 0.37 56,578  0.33 91,314 0.41 
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 3,502,150 21.00 1,525,909  8.98 4,046,069 18.22 
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     (หน่วย : พนับำท) 

งบแสดงฐานะการเงินรวม 
2563 2562 2561 

จ านวนเงนิ % จ านวนเงนิ % จ านวนเงนิ % 

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน       
เงินกู้ยืมระยะยำว 1,203,909 7.22 3,799,127  22.35 4,349,011 19.59 
เจ้ำหนี ้- อำคำรและอปุกรณ์ระยะยำว 208,427 1.25 209,286  1.23 225,042 1.01 
ประมำณกำรหนีส้ินไมห่มนุเวียนส ำหรับ
ผลประโยชน์พนกังำน 283,241 1.70 231,766 1.36 160,747 0.72 
หนีส้ินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัช ี 6,358 0.04 - - - - 
หนีส้ินไมห่มนุเวียนอื่น 225,114 1.35 238,135 1.40 284,153 1.28 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 1,927,049 11.56 4,478,313 26.34 5,018,953 22.61 
รวมหนีสิ้น 5,429,199 32.56 6,004,222 35.32 9,065,022 40.83 

ส่วนของผู้ถือหุ้น       
ทนุเรือนหุ้น       
 ทนุจดทะเบียน 5,499,884  32.98 5,499,884  32.35 5,499,884 24.77 
 ทนุที่ออกและช ำระแล้ว 5,480,510  32.86 5,480,510  32.24 5,480,510 24.68 
สว่นเกินมลูคำ่หุ้นสำมญั 4,325,271  25.94 4,325,271  25.44 4,325,271 19.48 
ก ำไรสะสม       
   จดัสรรแล้ว       
       ทนุส ำรองตำมกฎหมำย 549,988  3.30 549,988  3.24 549,988 2.48 
   ยงัไมไ่ด้จดัสรร 1,127,223 6.76 873,555  5.14 2,936,698 13.23 
องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือหุ้น (235,913) (1.41) (234,365) (1.38) (155,410) (0.70) 

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 11,247,079 67.44 10,994,960  64.68 13,137,058 59.17 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 11,247,079 67.44 10,994,960  64.68 13,137,058 59.17 
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 16,676,277 100.00 16,999,182 100.00 22,202,079 100.00 
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บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน)  
งบก ำไรขำดทนุรวมส ำหรับปี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

                    (หน่วย : พนับำท)  

งบก าไรขาดทุนรวม 
2563 2562 2561 

จ านวนเงนิ % จ านวนเงนิ % จ านวนเงนิ % 
รายได้ 

      

รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร 3,556,796 84.13 4,663,285  97.16 6,008,201 73.51 
รำยได้คำ่ก่อสร้ำงภำยใต้สญัญำอนญุำตให้
ด ำเนินกำร 

- - - - 17,981 0.22 
ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลี่ยนสทุธิ - -                 -    - 5,516 0.07 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย* - - - - 1,949,516 23.85 
รำยได้อ่ืน 671,025 15.87 136,408  2.84 192,303 2.35 
รวมรายได้ 4,227,821 100.00 4,799,694  100.00 8,173,517 100.0

0 ค่าใช้จ่าย       
ต้นทนุขำยและต้นทนุกำรให้บริกำร 2,072,533 49.02 2,968,072  61.84 3,301,556 40.39 
ต้นทนุคำ่ก่อสร้ำงภำยใต้สญัญำอนญุำตให้
ด ำเนินกำร 

- - - - 17,981 0.22 
ต้นทนุคำ่อนญุำตให้ด ำเนินกำร 505,839 11.96 702,809  14.64 917,473 11.22 
คำ่ใช้จำ่ยในกำรขำย 20,068 0.47 42,335  0.88 97,843 1.20 
คำ่ใช้จำ่ยในกำรบริหำร 838,740 19.84 871,796  18.16 1,362,032 16.66 
ขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่สินทรัพย์ - - 1,622,700  33.81 2,253,000 27.56 
คำ่ตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 66,688 1.62 59,951  1.25 56,958 0.70 
ขำดทนุจำกอตัรำแลกเปลี่ยนสทุธิ 58,559 1.39 128,327  2.67 - - 
ขำดทนุจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย - - 28,543  0.59 - - 
รวมค่าใช้จ่าย 3,564,428 84.31 6,424,533  133.85 8,006,842 97.96 
ก าไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมด าเนินงาน 663,393 15.69 (1,624,840) (33.85) 166,675 2.04 
รำยได้ทำงกำรเงิน 140,515  3.32 200,658 4.18 - - 
ต้นทนุทำงกำรเงิน (188,229) (4.45) (299,742) (6.25) (338,243)  (4.14) 
หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู 
 

- - (65,867) (1.37) - - 
กลบัรำยกำรขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่ (ขำดทนุจำก
กำรด้อยคำ่) 
 
 
 
 
ด้อยคำ่) 

      
 ซึง่เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัที่ 9 

8,565 0.20 - - - - 
สว่นแบง่ก ำไรจำกเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยและกำร
ร่วมค้ำ 

3,743 0.09 (116,448) (2.43) 119,388 1.46 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้ 627,987 14,.85 (1,906,239) (39.72) (52,180) (0.64) 
คำ่ใช้จำ่ยภำษีเงินได้ (114,204) (2.70) (343,710) (7.16) 269,217 3.29 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี จากการด าเนินงาน
ต่อเน่ือง 

513,782 12.15 (2,249,949) (46.88) 217,037 2.66 
กำรแบง่ปันก ำไร (ขำดทนุ)       
 สว่นที่เป็นของบริษัทใหญ่ 513,782  12.15 (2,249,949) (46.88) 246,686 2.81 
 สว่นที่เป็นของสว่นได้เสียที่ไมมี่อ ำนำจควบคมุ
ของ 

                      
-    

                        
   กำรด ำเนินงำนที่ยกเลิก - - - - 17,140 0.21 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 513,782  12.15 (2,249,949) (46.88) 246,686 3.02 
ก ำไรตอ่หุ้น (บำท) 0.47  (2.05)  0.21  

หมำยเหต ุ *ในปี 2560 เงินลงทนุใน บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ ำกัด (มหำชน) (ซีเอสแอล) ซึง่จำกเดิมเคยถูกบนัทกึเป็นเงินลงทนุในบริษัทย่อยทำงอ้อม                                  
ได้ถูกเปลี่ยนรูปแบบกำรน ำเสนอเป็นกลุ่มสินทรัพย์ท่ียกเลิกที่ถือไว้เพ่ือขำย เน่ืองจำกเง่ือนไขในกำรท ำค ำเสนอซือ้แบบมีเง่ือนไข (Conditional Voluntary 
Tender Offer) ตำมสญัญำ Shares Tender Agreement ท่ีลงนำมระหว่ำง บริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จ ำกัด กับ บริษัท แอดวำนซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ำกัด ได้
เสร็จสิน้สมบรูณ์แล้วเม่ือวนัท่ี 1 ธนัวำคม 2560 และบนัทกึเป็น ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทนุในบริษัทย่อย จ ำนวน 1,949,515,538 บำท ในปี 2561 
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บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน)  
งบกระแสเงินสดรวม ส ำหรับปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

       (หน่วย : พนับำท)  

งบกระแสเงนิสดรวม 
2563 2562 2561 

จ านวนเงนิ จ านวนเงนิ จ านวนเงนิ 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 

  
 

ก ำไร (ขำดทนุ) ส ำหรับปี           513,782  (2,249,949) 246,686 
รำยกำรปรับปรุง :    
คำ่เสื่อมรำคำอำคำรและอปุกรณ์           281,940  500,283 719,412 
คำ่ตดัจ ำหนำ่ยสินทรัพย์สิทธิกำรใช้             89,414   - - 
คำ่ตดัจ ำหนำ่ยสินทรัพย์ไมมี่ตวัตนภำยใต้สญัญำอนญุำตให้ด ำเนินกำร           806,004  1,213,975 1,150,330 
คำ่ตดัจ ำหนำ่ยสินทรัพย์ไมมี่ตวัตน             94,888  97,795 103,921 
ขำดทนุ (กลบัรำยกำร) จำกกำรด้อยคำ่ของสินทรัพย์ - 1,613,407 2,253,000 
ขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่ของสินทรัพย์ไมมี่ตวัตน                    -    9,293 - 
รำยได้จำกดอกเบีย้รับ         (140,515) (200,658) - 
รำยได้จำกกำรลงทนุ             (7,715) (2,678) (181,558) 
ต้นทนุบริกำรในอดตีและปัจจบุนัของพนกังำน             15,607  68,414 - 
กำรจำ่ยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์                  806  2,226 3,774 
ต้นทนุทำงกำรเงิน           188,229  299,742 338,243 
ขำดทนุจำกอตัรำแลกเปลี่ยน             80,740  248,539 12,420 
คำ่ตดัจ ำหนำ่ยคำ่ใช้จำ่ยในกำรจดัหำเงินกู้ยืม               2,462  2,929 1,066 
ผลขำดทนุด้ำนเครดิตที่คำดวำ่จะเกิดขึน้             (8,565) 65,867 - 
กลบัรำยกำรคำ่เผ่ือสินค้ำเสื่อมสภำพ             (5,890)  (5,570) 9,996 
(ก ำไร) ขำดทนุจำกกำรจ ำหน่ำยอำคำรและอปุกรณ์             (5,508) (5,161) 4,585 
กำรตดัจ ำหน่ำยสินค้ำคงเหลือ               8,030 - - 
กำรตดัจ ำหน่ำยอำคำรและอปุกรณ์                  114  1,394 148 
กำรตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย์ไมมี่ตวัตน             54,751  - 7 
กำรตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย์             98,415  - - 
ขำดทนุจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย                    -         28,543     (1,949,516) 
สว่นแบง่ (ก ำไร) ขำดทนุจำกเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยและกำรร่วมค้ำ             (3,743) 116,448 (119,388) 
คำ่ใช้จำ่ยภำษีเงินได้           114,204  343,710 (260,629) 
กำรเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนีส้ินด ำเนินงำน :    

ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีห้มนุเวียนอื่น (30,457) (212,410) (549,956) 
ลกูหนีกิ้จกำรที่เก่ียวข้องกนั (28,398) 36,341 48,054 
สินค้ำคงเหลือ 69,400  (5,495) (25,011) 
สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น (5,830) 7,889 25,283 
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น (578) 5,616 (43,119) 
เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น (127,670) (141,091) (212,108) 
เจ้ำหนีกิ้จกำรที่เก่ียวข้องกนั (1,300) 1,184 (681) 
เงินรับลว่งหน้ำจำกลกูค้ำ (158,732) 74,308 57,088 
ผลประโยชน์ตอบแทนตำมสญัญำอนญุำตให้ด ำเนินกำรค้ำงจำ่ย (54,243) (86,686) (5,004) 
หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 3,746  (32,488) (5,607) 
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       (หน่วย : พนับำท)  

งบกระแสเงนิสดรวม 
2563 2562 2561 

จ านวนเงนิ จ านวนเงนิ จ านวนเงนิ 
หนีส้ินไมห่มนุเวียนอื่น (11,083) (24,659) (18,773) 
ประมำณกำรหนีส้ินไมห่มนุเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน (39,956) (30,402) (27,643) 
จำ่ยภำษีเงินได้ (23,058) (83,018) (66,474) 
กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 1,769,292 1,657,639 1,868,955 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน    
รับดอกเบีย้ 145,147  208,956 169,093 
สินทรัพย์ทำงกำรเงินหมนุเวียนอื่น (เพ่ิมขึน้) ลดลง (1,227,276) 1,170,086 (818,477) 
เงินสดจำ่ยเพ่ือซือ้อำคำรและอปุกรณ์ (70,783) (224,126) (81,964) 
เงินสดรับจำกกำรขำยอำคำรและอปุกรณ์ 9,239  25,290 5,989 
เงินสดรับจำกเงินให้กู้ยืมแก่กำรร่วมค้ำ                    -    46,858 - 
เงินสดจำ่ยส ำหรับซือ้สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน (7,230) (1,658) (1,409) 
เงินสดรับจำกกำรจ ำหนำ่ยเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย                    -    18,100 1,950,780 
เงินสดจำ่ยเพ่ือลงทนุในกำรร่วมค้ำ (13,500) - - 
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (1,164,402) 1,243,506 1,224,012 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    
จำ่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท         (219,217) - (1,490,585) 
ช ำระคืนเงินกู้ยืม (494,358) (2,790,945) (414,483) 
ซือ้หุ้นกู้คืน (29,000) - - 
จำ่ยต้นทนุทำงกำรเงิน         (185,105) (318,736) (318,270) 
เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงนิ        (927,680) (3,109,681) (2,223,338) 
เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง)-สทุธิ (322,790) (208,535) 869,629 
เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด ณ วนัที่ 1 มกรำคม  2,621,710 2,830,235 1,960,771 
ผลกระทบจำกอตัรำแลกเปลี่ยนของเงินตรำตำ่งประเทศคงเหลือสิน้งวด (25) 11 (165) 
เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2,298,895 2,621,710 2,830,235 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                     บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน)  ส่วนท่ี 1 กำรประกอบธุรกิจและผลกำรด ำเนินงำน 

แบบ 56-1 One Report ส่วนท่ี 1 หน้ำท่ี 77 

บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน)  
อตัรำสว่นทำงกำรเงิน 

งบการเงนิรวม 2563 2562 2561* 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)    
อตัรำสว่นสภำพคลอ่ง (เทำ่) 2.70 5.54 2.39 
อตัรำสว่นสภำพคลอ่งหมนุเร็ว (เทำ่) 2.33 4.75 2.13 
อตัรำสว่นสภำพคลอ่งกระแสเงินสด (เทำ่) 0.70 0.59 0.54 
อตัรำสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ำรค้ำ (เทำ่) 2.33 3.03 4.05 
ระยะเวลำเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั)  154 119 89 
อตัรำสว่นหมนุเวียนสนิค้ำคงเหลือ (เทำ่) 5.06 4.31 5.33 
ระยะเวลำขำยสินค้ำเฉลี่ย (วนั) 71 84 68 
อตัรำสว่นหมนุเวียนเจ้ำหนี ้(เทำ่) 11.32 11.55 9.35 
ระยะเวลำช ำระหนี ้(วนั) 32 31 38 
Cash Cycle (วนั) 194 171 118 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratio)    
อตัรำก ำไรขัน้ต้น (%) 27.51 21.28 29.78 
อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน (%) (0.21) (37.77) (33.27) 
อตัรำก ำไรอ่ืน (%) 18.65 4.52 27.39 
อตัรำสว่นเงินสดตอ่กำรท ำก ำไร (%) 266.70 (102.02) (104.51) 
อตัรำก ำไรสทุธิ (%) 14.45 (48.25) 3.82 
อตัรำผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) 4.62 (18.65) 1.64 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio)    
อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ (%) 3.05 (11.48) 0.95 
อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวร (%) 40.61 (6.71) 21.60 
อตัรำกำรหมนุเวียนของสินทรัพย์ (เทำ่) 0.26 0.25 0.26 
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial Policy Ratio)    
อตัรำสว่นหนีส้ินที่มีภำระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทำ่) 0.35 0.38 0.53 
อตัรำสว่นหนีส้ินรวมตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทำ่) 0.48 0.55 0.69 
อตัรำสว่นควำมสำมำรถช ำระดอกเบีย้ (เทำ่) 11.01 7.68 5.75 
อตัรำสว่นควำมสำมำรถช ำระภำระผกูพนั (เทำ่) (Cash Basis) 2.26 0.55 0.94 
อตัรำกำรจำ่ยเงินปันผล (%) 43.00 0.00 649.41 
ข้อมูลต่อหุ้น    
มลูคำ่ตำมบญัชตีอ่หุ้น (บำท) 10.26 10.03 11.99 
ก ำไร (ขำดทนุ) สทุธิตอ่หุ้น (บำท) 0.47 (2.05) 0.21 
เงินปันผลตอ่หุ้น (บำท) 0.20 0.20 1.36 

หมำยเหต ุ *ในปี 2560 เงินลงทนุใน บริษัท ซีเอส ลอ็กซอินโฟ จ ำกดั (มหำชน) (ซีเอสแอล) ซึง่จำกเดมิเคยถกูบนัทกึเป็นเงินลงทนุในบริษัทย่อยทำงอ้อม ได้
ถูกเปลี่ยนรูปแบบกำรน ำเสนอเป็นกลุ่มสินทรัพย์ท่ียกเลิกท่ีถือไว้เพ่ือขำย เน่ืองจำกเง่ือนไขในกำรท ำค ำเสนอซือ้แบบมีเง่ือนไข (Conditional Voluntary 
Tender Offer) ตำมสญัญำ Shares Tender Agreement ท่ีลงนำมระหว่ำง บริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จ ำกัด กับ บริษัท แอดวำนซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ำกัด ได้
เสร็จสิน้สมบรูณ์แล้วเม่ือวนัท่ี 1 ธนัวำคม 2560 และบนัทกึเป็น ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทนุในบริษัทย่อย จ ำนวน 1,949,515,538 บำท ในปี 2561 
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5.  ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอ่ืน 
5.1 ข้อมูลท่ัวไป  

ข้อมูลของบุคคลอ้างอิง 
นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 

  

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

นายทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนช าระเงนิ : ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ จ ำกดั (มหำชน) 

  

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

ผู้สอบบัญช ี : นำยชวำลำ เทียนประเสริฐกิจ 
  ผู้สอบบญัชีรับอนญุำต เลขทะเบยีน 4301 

  

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

ข้อมูลส าหรับนักลงทุน 

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

ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย THCOM 
Reuters THCOM.BK 
Bloomberg THCOM TB 

 
ข้อจ ำกดัในกำรโอนหุ้นตำ่งด้ำว : 40% 
สิน้สดุรอบระยะเวลำบญัชี  : 31 ธนัวำคม 
ผู้ตรวจสอบบญัชีอิสระ  : บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ำกดั 
 
ผู้ลงทนุสำมำรถศกึษำข้อมลูของบริษัทเพิ่มเติมได้จำกแบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1 One Report) ของ
บริษัทท่ีแสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ของบริษัท 
 
5.2 ข้อมูลส าคัญอ่ืน  

- ไมม่ี – 

 

5.3 ข้อพพิาททางกฎหมาย  

1. การประเมินภาษีเงนิได้ที่ประเทศอินเดีย 

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

เจ้ำพนกังำนประเมินภำษีของประเทศอินเดียได้ท ำกำรประเมินภำษีเงินได้ เงินเพิ่ม ภำษีเพื่อกำรศึกษำ  และดอกเบีย้
จำกรำยได้ที่บริษัทได้รับจำกผู้ ใช้บริกำรของบริษัทในแต่ละปีภำษีตัง้แต่ปีประเมิน 2541 - 2542 ถึง 2555 - 2556 (วนัที่ 1 
เมษำยน 2540 ถึงวนัที่ 30 มีนำคม 2555) เป็นจ ำนวนเงินรวม 859.4 ล้ำนรูปี (ประมำณ 351.6 ล้ำนบำท) และเบีย้ปรับ
และดอกเบีย้ที่เก่ียวข้องกบัเบีย้ปรับเป็นจ ำนวนเงินรวม 566.1 ล้ำนรูปี (ประมำณ 231.6 ล้ำนบำท) 

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

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

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

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

เมื่อวนัที่ 4 มีนำคม 2554 ITAT ได้ตดัสินว่ำรำยได้ของบริษัทจำกกำรให้บริกำรช่องสญัญำณดำวเทียมในประเทศ
อินเดียไม่ถือว่ำเป็นค่ำสิทธิ (Royalty) และเมื่อบริษัทไม่มีสถำนประกอบกำรถำวร (Permanent Establishment) ใน
ประเทศอินเดีย รำยได้ดงักลำ่วจึงไมต้่องเสยีภำษีในประเทศอินเดีย ส ำหรับดอกเบีย้และเบีย้ปรับท่ีกรมสรรพำกรอินเดียได้
เรียกเก็บจำกบริษัทให้ถือว่ำไม่มีผล และ ITAT ได้มีค ำสัง่ให้ยกเลิกกำรเรียกเก็บเบีย้ปรับส ำหรับปีประเมินภำษี 2541-
2542, 2542-2543, 2543-2544, 2544-2545 และ 2545-2546 ที่กรมสรรพำกรของประเทศอินเดียเรียกเก็บจำกบริษัท 
และกรมสรรพำกรของประเทศอินเดียไม่ได้ยื่นอุทธรณ์ค ำตดัสินในเร่ืองเบีย้ปรับส ำหรับปีประเมินภำษีดงักล่ำวต่อศำล 
High Court ที่กรุงเดลลี ค ำตดัสินของ ITAT ในเร่ืองเบีย้ปรับถือเป็นที่สดุ และเมื่อวนัที่ 30 ธันวำคม 2554 กรมสรรพำกร
ของประเทศอินเดียได้คืนหลกัประกนักำรช ำระเงินค่ำเบีย้ปรับที่บริษัทได้วำงไว้ส ำหรับปีประเมิน 2541-2542 ถึง 2544-
2545 จ ำนวน 162.4 ล้ำนรูปี (ประมำณ 66.5 ล้ำนบำท) ให้บริษัทแล้ว  

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

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

สถำนกำรณ์ปัจจบุนัขณะนีเ้ร่ืองอยูใ่นระหวำ่งกำรพิจำรณำของ Supreme Court of India 

2. คดีที่บริษัทถูกศาลปกครองมีค าสั่ งเรียกให้เข้าเป็นผู้ถูกฟ้องคดีร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  

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



                                     บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน)  ส่วนท่ี 1 กำรประกอบธุรกิจและผลกำรด ำเนินงำน 

แบบ 56-1 One Report ส่วนท่ี 1 หน้ำท่ี 81 

ศำลปกครองกลำงได้มีค ำสัง่ลงวนัท่ี 28 เมษำยน 2552 เรียกให้บริษัทเข้ำมำเป็นผู้ถกูฟอ้งคดีร่วมโดยก ำหนดให้บริษัทเป็น
ผู้ ถูกฟ้องคดีที่ 4 และบริษัทได้ยื่นค ำให้กำรแก้ค ำฟ้องรวมทัง้พยำนหลกัฐำน ต่อศำลปกครองกลำงไปแล้วเมื่อเดือน
กรกฎำคม 2552  

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

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

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

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

ทัง้นี ้เมื่อวนัที่ 16 กุมภำพนัธ์ 2561 ศำลอุทธรณ์ ได้มีค ำสัง่ให้ยกอุทธรณ์ของไอพีเอ ท ำให้คดีถึงที่สดุตำมกระบวน
พิจำรณำของประเทศออสเตรเลียแล้ว ขณะนี ้กำรช ำระคำ่ใช้จ่ำยต่ำงๆในคดีได้ด ำเนินกำรเสร็จสิน้แล้ว คดีจึงเสร็จสิน้โดย
ผลของกฎหมำยแล้ว 

4 คดีระหว่างบริษัท และบริษัท เอเชีย แซทเทลไลท์ เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จ ากดั 

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

อนญุำโตตลุำกำรได้มีค ำตดัสนิแล้วเมื่อวนัท่ี 11 ตลุำคม 2560 วำ่กำรตีควำมข้อสญัญำของบริษัทถกูต้อง ท ำให้บริษัท
ยงัคงมีสทิธิตำมสญัญำได้เช่นเดิม 

อยำ่งไรก็ตำม หลงัจำกอนญุำโตตลุำกำรมีค ำตดัสนิดงักลำ่วในวรรคก่อน แล้วยงัคงมีข้อขดัแย้งในเร่ืองกำรปฏิบตัิตำม
สญัญำอยู่ บริษัท จึงได้ยื่นเร่ืองให้อนุญำโตตุลำกำรพิจำรณำอีกครัง้หนึ่ง ขณะนี ้อยู่ในระหว่ำงกำรพิจำรณำของคณะ
อนญุำโตตลุำกำร ขณะนี ้มีกำรก ำหนดวนันดัสบืพยำนไว้ในวนัท่ี 21 – 23 มกรำคม 2564 
5 คดีระหว่างบริษัท และกระทรวงดิจทิัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เร่ืองสถานะของดาวเทียมไทยคม 7 และ 8 

เมื่อวนัท่ี 5 ตลุำคม 2560 บริษัทได้รับหนงัสอืจำกกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม (“กระทรวงดิจิทลัฯ”) ที่แจ้ง
วำ่ ดำวเทียมไทยคม 7 และดำวเทียมไทยคม 8 เป็นดำวเทียมภำยใต้สญัญำด ำเนินกิจกำรดำวเทียมสือ่สำรภำยในประเทศ 
ลงนำมเมื่อวนัที่ 11 กนัยำยน 2534 ระหว่ำง บริษัท อินทชั โฮลดิง้ส์ จ ำกดั (มหำชน) (“อินทชั”) (ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ
บริษัทฯ ในสดัส่วนร้อยละ 41.14) และกระทรวงดิจิทลัฯ (กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเดิม) (“สญัญำ
ด ำเนินกิจกำรดำวเทียมสื่อสำรฯ”) โดยอินทชัได้จดัตัง้บริษัทขึน้มำเพื่อด ำเนินงำนตำมสญัญำดงักลำ่ว ทัง้นี ้หนงัสือจำก
กระทรวงดิจิทลัฯ ระบใุห้ปฏิบตัิตำมสญัญำด ำเนินกิจกำรดำวเทียมสื่อสำรฯ ให้ครบถ้วนโดยด่วน อำทิ กำรโอนกรรมสิทธ์ิ
และสง่มอบทรัพย์สนิ กำรจดัสร้ำงดำวเทียมส ำรอง กำรช ำระเงินผลประโยชน์ตอบแทน และกำรประกนัภยัทรัพย์สนิ 

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

ขณะนีข้้อพิพำทอยูใ่นกระบวนกำรพิจำรณำของอนญุำโตตลุำกำร ในระหวำ่งกระบวนกำรอนญุำโตตลุำกำร กระทรวง
ดิจิทลัฯได้ยื่นขอให้ศำลปกครองกลำงวินิจฉยัว่ำคณะอนญุำโตตลุำกำรมีขอบอ ำนำจที่จะพิจำรณำคดีนีห้รือไม่ ซึ่งขณะนี ้
อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลปกครองกลำง โดยในส่วนของกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำรนัน้ ขณะนี ้อยู่ระหว่ำง
กระบวนกำรพิจำรณำของอนุญำโตตุลำกำร บริษัทยังไม่มีหน้ำที่ใด ๆ ในกำรปฏิบัติตำมที่กระทรวงดิจิทัลฯ ได้อ้ำงถึง
ข้ำงต้นจนกวำ่จะมีกำรชีข้ำดของอนญุำโตตลุำกำร ตำมข้อ 45.6 ของสญัญำด ำเนินกิจกำรดำวเทียมสือ่สำรฯ 

6.  คดีระหว่างบริษัท และกระทรวงดิจทิัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เร่ืองเกี่ยวกับดาวเทียมไทยคม 5 

       เมื่อวนัที่ 6 พฤศจิกำยน 2563 บริษัทได้รับหนงัสือแจ้งเข้ำกระบวนกำรระงบัข้อพิพำทโดยอนญุำโตตลุำกำรและค ำ
เสนอข้อพิพำทของดำวเทียมไทยคม 5 จำกกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม (“กระทรวง”) ซึ่งกระทรวงเรียกร้องให้
บริษัทด ำเนินกำร (1) สร้ำงและสง่มอบดำวเทียมทดแทนดำวเทียมไทยคม 5 หรือให้ใช้รำคำดำวเทียมจ ำนวน 7.79 พนัล้ำน
บำท พร้อมดอกเบีย้ในอตัรำร้อยละ 7.5 ต่อปี ตัง้แต่วนัที่ 30 ตลุำคม 2563 จนถึงวนัที่ช ำระเสร็จ (2) ช ำระค่ำปรับจ ำนวน 
4.98 ล้ำนบำท (ส ำหรับระยะเวลำตัง้แต่วนัที่ 25 กุมภำพนัธ์ 2563 ถึงวนัที่ 30 ตุลำคม 2563) พร้อมทัง้ดอกเบีย้ในอตัรำ
ร้อยละ 7.5 ต่อปี และ (3) ค่ำปรับตัง้แต่วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2563 จนถึงวันที่ส่งมอบดำวเทียมทดแทนหรือช ำระเงิน
คำ่เสยีหำยครบถ้วน  
เนื่องจำกบริษัทฯได้ได้ด ำเนินกำรตำมสญัญำสมัปทำนครบถ้วนถูกต้องแล้ว บริษัทฯจึงไม่เห็นด้วยกับข้อเรียกร้องของ
กระทรวงฯและได้แตง่ตัง้ทนำยควำมเพื่อเป็นตวัแทนของบริษัทฯในกำรแก้ข้อพิพำทตำมกระบวนกำรกฎหมำยตอ่ไป 

ขณะนี ้ข้อพิพำทดงักลำ่วยงัอยูใ่นกระบวนกำรขัน้ต้นของอนญุำโตตลุำกำร  

7.  คดีระหว่างบริษัท และ Forever Group Company Limited 

บริษัทมียอดคงค้ำงจำกลูกหนีร้ำยหนึ่งเป็นจ ำนวน 4.4 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ บริษัทได้ยื่นเสนอข้อพิพำทต่อ
อนญุำโตตลุำกำรที่ประเทศสิงคโปร์ตำมข้อตกลงในสญัญำเนื่องจำกลกูหนีร้ำยนีผิ้ดนดัช ำระหนีแ้ละลกูหนีด้งักลำ่วได้ยื่น
ค ำคดัค้ำนพร้อมทัง้ฟ้องแย้งเข้ำมำในคดีแล้ว ขณะนีค้ดียงัอยู่ในกระบวนกำรพิจำรณำของอนุญำโตตุลำกำรที่ประเทศ
สงิคโปร์ ฝ่ำยบริหำรเช่ือวำ่จะไมม่ีผลกระทบตอ่งบกำรเงินของบริษัท 

 
_______________________________ 
หมำยเหต ุ
(1) ปัจจบุนัเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท อินทชั โฮลดิง้ส์ จ ำกดั (มหำชน) 
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6.  นโยบายการก ากับดูแลกจิการ 
คณะกรรมกำรบริษัทตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี ว่ำเป็นรำกฐำนส ำคญัในกำรด ำเนิน

ธุรกิจให้เจริญเติบโตอยำ่งยัง่ยืน มีควำมเป็นมืออำชีพ โปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ อนัจะสร้ำงควำมเช่ือมัน่ให้กบัผู้
ถือหุ้ น และผู้ มีส่วนได้เสีย ทุกภำคส่วน และสำมำรถสร้ำงคุณค่ำให้กับสังคม ประเทศชำติต่อไปได้ ดังนัน้
คณะกรรมกำรบริษัทจึงถือเป็นภำรกิจส ำคญัในกำรมุ่งมัน่ที่จะรักษำไว้ซึ่งกำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดีและกำรด ำเนิน
ธุรกิจอยำ่งมีจริยธรรม คณะกรรมกำรบริษัทจึงได้จดัท ำและน ำนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรมำถือปฎิบตัิเพื่อช่วยให้
สำมำรถปฎิบตัิตำมได้อยำ่งเหมำะสม ตลอดจนได้ทบทวนและปรับปรุงนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัทตำม
หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี  หรือ Corporate Governance Code (CG Code) ฉบับปี 2560 ของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ (“กลต.”) โดยได้มีกำรปรับปรุงนโยบำยก ำกบัดแูลกิจกำรลำ่สดุ
เมื่อวนัที่ 4 พฤศจิกำยน 2563 อีกทัง้ ยงัได้ให้ควำมส ำคญัในเร่ืองของจรรยำบรรณธุรกิจ โดยคณะกรรมกำรบริษัทได้
ให้มีกำรจัดท ำคู่มือจรรยำบรรณของบริษัท ตัง้แต่ปี 2558 เพื่อใช้เป็นเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินธุรกิจ และได้มีกำร
ทบทวนคู่มือจรรยำบรรณของบริษัทอย่ำงสม ่ำเสมอ โดยได้มีกำรปรับปรุงลำ่สดุเมื่อวนัที่ 4 พฤศจิกำยน 2563 ทัง้นี ้
บริษัทได้เปิดเผย “นโยบำยก ำกับดูแลกิจกำร” และ “คู่มือจรรยำบรรณ” บนเว็ปไซด์ของบริษัท www.thaicom.net 
ภำยใต้หวัข้อ “นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร”  

นอกเหนือจำกกำรก ำหนดให้มนีโยบำยก ำกบัดแูลกิจกำร และคูม่ือจรรยำบรรณแล้ว คณะกรรมกำรบริษัทยงัคอย
สอดสอ่งดแูลเพื่อให้มัน่ใจวำ่ ฝ่ำยจดักำรได้มีกำรน ำแนวปฏิบตัิตำมนโยบำยที่ก ำหนดไปปฏิบตัิจริง ผำ่นกำรดแูลของ
คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ โดยก ำหนดให้มีกำรรำยงำนให้คณะกรรมกำรทรำบถึงผลกำรปฏิบตัิเป็น
ประจ ำทุกปี นอกจำกนีย้ังก ำหนดเร่ืองกำรรักษำมำตรฐำนกำรด ำรงไว้ซึ่งกำรเป็นองค์กรที่มีธรรมภิบำลที่ดี เป็น
เปำ้หมำยผลกำรด ำเนินงำน หรือตวัชีว้ดั หรือ KPI ของบริษัทอีกด้วย 

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการก ากับดูแลกิจการ 

นโยบำยก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัท ประกอบด้วยหลกักำร 5 หมวด ดงันี ้

หมวดที่ 1  คณะกรรมกำรบริษัท 

หมวดที่ 2  สทิธิและควำมเทำ่เทียมกนัของผู้ ถือหุ้น 

หมวดที่ 3  บทบำทของผู้มีสว่นได้เสยี 

หมวดที่ 4  กำรเปิดเผยข้อมลูและควำมโปร่งใส 

หมวดที่ 5  กำรบริหำรควำมเสีย่งและกำรควบคมุภำยใน 

6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ  

บริษัทได้ก ำหนดนโยบำยและกำรปฎิบตัิที่เก่ียวข้องกับคณะกรรมกำร และผู้บริหำรไว้ ในนโยบำยก ำกับดูแล
กิจกำร ภำยใต้หมวดคณะกรรมกำรบริษัท โดยสรุปรำยละเอียด ดงันี ้ 

การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการ 

1. คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ ท ำหน้ำที่ในกำรสรรหำ คดัเลอืก บคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมำะสม และ
เสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำแต่งตัง้ หรือเสนอขออนมุตัิแต่งตัง้ตอ่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นตำมข้อบงัคบั
บริษัท 

2. คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ จะพิจำรณำทบทวนทักษะและคุณลกัษณะของกรรมกำร และ
องค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมกำรบริษัทเทียบกบัทิศทำงในกำรด ำเนินธุรกิจและกลยุทธ์ในปัจจุบนั

http://www.thaicom.net/
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และอนำคต โดยจดัท ำ Board Skill Matrix เพื่อก ำหนดเกณฑ์ในกำรสรรหำกรรมกำรที่ต้องกำรเป็นประจ ำ
ทกุปี ในกำรทบทวนดงักลำ่ว คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ ยงัได้พิจำรณำถึงควำมหลำกหลำย 
ทัง้ในด้ำนของทกัษะ ประสบกำรณ์ ควำมรู้ ควำมเช่ียวชำญ ควำมเป็นอิสระ สญัชำติ อำยุ และเพศ ของ
กรรมกำร 

3. ในกำรพิจำรณำเสนอแต่งตัง้กรรมกำรเดิมเป็นกรรมกำรต่ออีกวำระ คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและ  
สรรหำจะพิจำรณำปัจจยัต่ำงๆ ซึ่งรวมถึง ผลกำรปฏิบตัิงำน ประวตัิกำรเข้ำร่วมและกำรมีส่วนร่วมในกำร
ประชมุ และกำรสนบัสนนุในกิจกรรมของคณะกรรมกำรบริษัท 

4. ในกำรสรรหำบุคคลเพื่อมำด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำใช้วิธีกำร
ดงันีใ้นกำรคดัเลอืกรำยช่ือผู้ที่มีคณุสมบตัิเหมำะสม 

(1) เปิดโอกำสให้คณะกรรมกำรแตล่ะทำ่นเสนอช่ือ 

(2) ที่ปรึกษำภำยนอก 

(3) รำยช่ือที่ปรำกฏอยู่ในระบบรำยช่ือกรรมกำรของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์ และท ำเนียบกรรมกำรของสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 

(4) ผู้ ถือหุ้นรำยย่อยเสนอช่ือบุคคลที่เห็นสมควรได้รับกำรพิจำรณำมำยงับริษัทล่วงหน้ำก่อนวนัประชุม
สำมญัผู้ ถือหุ้น โดยเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรท่ีบริษัทได้ก ำหนดไว้ 

5. กำรแตง่ตัง้กรรมกำรให้เป็นไปตำมข้อบงัคบัของบริษัท และข้อก ำหนดของกฎหมำยที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้จะต้อง
มีควำมโปร่งใสและชดัเจน 

การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

1. คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดและอนุมตัิกรอบและนโยบำยค่ำตอบแทนของกรรมกำรและผู้บริหำรของ
บริษัทไว้อยำ่งชดัเจน 

2. ค่ำตอบแทนของกรรมกำรบริษัทจะสอดคล้องกับหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  และเมื่อเปรียบเทียบกับ
บริษัทในอุตสำหกรรมเดียวกันและบริษัทที่มีขนำดใกล้เคียงกันแล้ว ค่ำตอบแทนดังกล่ำวอยู่ในระดบัที่
เหมำะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษำกรรมกำรที่มีคณุภำพไว้ และยงัจดัให้มีคำ่ตอบแทนเพิ่มเติมเมื่อ
กรรมกำรต้องรับภำระหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในคณะกรรมกำรชดุยอ่ย 

3. ค่ำตอบแทนกรรมกำรตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อบงัคบับริษัทประกอบด้วย เงินเดือน เบีย้ประชุม เบีย้เลีย้ง และ
โบนัส ทัง้นี  ้คณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนจะเป็นผู้ พิจำรณำกลั่นกรองและเสนองบประมำณ
คำ่ตอบแทนของกรรมกำรในแตล่ะปี เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทและผู้ ถือหุ้นพิจำรณำอนมุตัิ 

4. กรรมกำรบริษัทที่เป็นพนกังำน หรือผู้บริหำรของบริษัท หรือของผู้ ถือหุ้น จะไม่มีสิทธิได้รับค่ำตอบแทนใน
ฐำนะกรรมกำรบริษัทหรือกรรมกำรชดุยอ่ย 

5. กรอบคำ่ตอบแทนของผู้บริหำรได้พฒันำขึน้บนหลกักำรพืน้ฐำน ดงันี ้

 เพื่อให้มัน่ใจวำ่ผลประโยชน์ของผู้บริหำรและผู้ ถือหุ้นของบริษัทมคีวำมสอดคล้องกนั 

 เสริมสร้ำงวฒันธรรมที่องิกบัผลกำรปฏิบตัิงำน 

 เพียงพอท่ีจะดงึดดู รักษำไว้ และจงูใจบคุลำกรที่มีศกัยภำพของบริษัท 

 สะท้อนถึงวงจรธุรกิจ และล ำดบัควำมส ำคญัเชิงยทุธศำสตร์ของบริษัท 
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6. ค่ำตอบแทนของผู้บริหำร ประกอบด้วยเงินเดือน โบนสั กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ และผลตอบแทนอื่นๆ ซึ่ง
ค่ำตอบแทนดงักล่ำวจะเช่ือมโยงกบัผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท และผลกำรปฏิบตัิงำนของผู้บริหำรเป็น
เกณฑ์ 

7. คณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนมีหน้ำที่ในกำรทบทวนกรอบและนโยบำยค่ำตอบแทนเป็นประจ ำ 
ทกุปี 

ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ 

บริษัทมีนโยบำยในกำรแบ่งแยกหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของประธำนคณะกรรมกำรบริษัท (Chairman of the 
Board of Directors) ประธำนกรรมกำรบริหำร (Chairman of the Executive Committee) และประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำร (Chief Executive Officer) โดยจะต้องเป็นผู้ ที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีประสบกำรณ์และคุณสมบัติที่
เหมำะสม และต้องไม่เป็นบคุคลเดียวกนั เพื่อให้มีกำรถ่วงดลุอ ำนำจและโปร่งใส โดยแยกหน้ำที่กำรก ำกบัดแูลและ
กำรบริหำรงำนออกจำกกนั ดงันี ้ 

1. ประธานคณะกรรมการบริษัท (Chairman of the Board of Directors):เป็นกรรมกำรอิสระ รับผิดชอบ
ในฐำนะผู้น ำของคณะกรรมกำร ซึง่มีหน้ำที่ติดตำมดแูลกำรบริหำรงำนของคณะกรรมกำรบริหำรให้บรรลผุล
ส ำเร็จตำมแผนงำนที่ได้ก ำหนดไว้ นอกจำกนี ้ยงัมีหน้ำที่ในฐำนะเป็นประธำนกำรประชุมคณะกรรมกำร 
และกำรประชมุผู้ ถือหุ้น 

2. ประธานคณะกรรมการบริหาร (Chairman of the Executive Committee):รับผิดชอบในฐำนะผู้น ำของ
คณะกรรมกำรบริหำร มีหน้ำที่ ในกำรดูแลให้คณะกรรมกำรบริหำรสำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่
คณะกรรมกำรบริษัทได้มอบหมำย รวมถึงพิจำรณำกลั่นกรองเร่ืองต่ำงๆ ก่ อนน ำเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมกำร และ/ หรือพิจำรณำอนมุตัิกำรด ำเนินงำนท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจปกติของบริษัท  

3. ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร (Chief Executive Officer):เป็นหัวหน้ำของฝ่ำยบริหำรรับผิดชอบต่อ
คณะกรรมกำรบริษัทในกำรบริหำรจดักำรงำนของบริษัทตำมทิศทำง กลยทุธ์ และงบประมำณที่ได้รับกำร
อนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อให้บรรลตุำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ และรำยงำนผลกำรบริหำรงำนตอ่คณะ
กรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรบริษัท แล้วแตก่รณี 

การพัฒนากรรมการ 

กรรมกำรและผู้บริหำรที่ได้รับต ำแหนง่ใหม่ทกุทำ่นต้องเข้ำร่วมกำรปฐมนิเทศของบริษัท เพื่อให้ได้รับทรำบข้อมลู
ของบริษัท กฎระเบียบ คู่มือจรรยำบรรณ นโยบำยต่ำงๆ และข้อมูลธุรกิจของบริษัทที่เก่ียวข้องอย่ำงเพียงพอก่อน
ปฏิบตัิหน้ำที่  

อีกทัง้ บริษัทยงัมีนโยบำยสนบัสนุนให้กรรมกำรและผู้ บริหำรได้รับกำรอบรมและพฒันำควำมรู้อย่ำงต่อเนื่อง 
โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งกำรอบรมในหลกัสตูรตำ่งๆ ที่จดัโดยตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และสมำคมสง่เสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษัทไทย เพื่อช่วยให้กรรมกำรสำมำรถท ำหน้ำที่ และก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัทอยำ่งมีประสทิธิภำพ 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

1. คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของตนเองของคณะกรรมกำรบริษัททัง้คณะ และ
กรรมกำรเป็นรำยบคุคลเป็นประจ ำทกุปี เพื่อน ำผลกำรประเมินมำใช้ปรับปรุงกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำร
บริษัทให้มีประสิทธิผลยิ่งขึน้และใช้ในกำรพัฒนำกรรมกำรของบริษัท ทัง้นี ้ก ำหนดให้มีกำรประเมินโดยมีที่
ปรึกษำภำยนอกมำช่วยในกำรก ำหนดแนวทำงและเสนอแนะประเด็นในกำรประเมินอยำ่งน้อยทกุๆ 3 ปี เพื่อให้
กำรประเมินเป็นไปอยำ่งมีประสทิธิภำพและโปร่งใส 
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2. โดยมีกระบวนกำรเร่ิมจำก คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำมอบหมำยให้ส ำนกัเลขำนุกำรบริษัทเป็น
ตวัแทนจดัสง่แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment) เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อยได้
ใช้ในกำรประเมินตนเองและเป็นกรอบในกำรพิจำรณำทบทวนกำรปฏิบตัิหน้ำที่ในประเด็นตำ่งๆ ระหวำ่งปีที่ผำ่น
มำ ซึง่แบบประเมินนี ้เป็นไปตำมแนวทำงของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

ภำยหลงัจำกได้รับแบบประเมินจำกคณะกรรมกำรแล้ว ส ำนกัเลขำนกุำรบริษัทจะท ำกำรสรุปผลคะแนน พร้อม
เปิดเผยกระบวนกำร และหลักเกณฑ์ในกำรประเมิน เพื่อเสนอให้คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ
พิจำรณำน ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัทเพื่อรับทรำบตอ่ไป  

 6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้ถอืหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย  

บริษัทได้ก ำหนดนโยบำยและกำรปฎิบตัิที่เก่ียวกับผู้ ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียไว้ในนโยบำยก ำกับดูแลกิจกำร 
ภำยใต้หมวดกำรปฎิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยำ่งเทำ่เทียม และบทบำทของผู้มีสว่นได้เสยี สรุปรำยละเอียด ดงันี ้

การปฎิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมและส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

ผู้ ถือหุ้นย่อมมีสิทธิในฐำนะเจ้ำของบริษัท โดยควบคมุบริษัทผ่ำนคณะกรรมกำรบริษัทที่ผู้ ถือหุ้นได้แต่งตัง้ให้ท ำ
หน้ำที่แทนตน และมีสทิธิในกำรตดัสนิใจเก่ียวกบักำรเปลีย่นแปลงที่ส ำคญัของบริษัท ดงันัน้ บริษัทจึงสง่เสริมให้ผู้ ถือ
หุ้นได้ใช้สทิธิของตน โดยบริษัทเคำรพในสทิธิตำ่งๆ ที่ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุสถำบนัมีอยูต่ำมกฎหมำย และ/ หรือ ตำม
ข้อบงัคบัของบริษัท โดยบริษัทจะปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรำยอยำ่งเทำ่เทียมกนั ไมว่ำ่ผู้ ถือหุ้นนัน้จะเป็นผู้ ถือหุ้นรำยย่อย 
หรือชำวตำ่งชำติ หรือนกัลงทนุสถำบนั หรือผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ และไม่ค ำนึงถึงเพศ อำย ุควำมพิกำร เชือ้ชำติ สญัชำติ 
ศำสนำ ควำมเช่ือ หรือควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง ซึง่ผู้ ถือหุ้นทกุรำยมีสทิธิที่จะได้รับกำรปฏิบตัิอยำ่งเท่ำเทียมและเป็น
ธรรม 

1. สนบัสนนุ สง่เสริม และอ ำนวยควำมสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สทิธิขัน้พืน้ฐำนของผู้ ถือหุ้น อนัได้แก่  

1.1. สทิธิในกำรซือ้ขำยหรือโอนหุ้นของบริษัทตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

1.2. สิทธิในกำรได้รับข้อมลูสำรสนเทศ ที่ถกูต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทนัเวลำ ในรูปแบบที่เหมำะสมตอ่กำร
ตดัสินใจ เพื่อติดตำมกำรด ำเนินงำน รวมถึงบริษัทไมม่ีนโยบำยในกำรที่จะกีดกนัหรือสร้ำงอปุสรรคใน
กำรสือ่สำรระหวำ่งกนัของผู้ ถือหุ้นทกุๆ รำย 

1.3. สิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น แสดงควำมคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ กำรซักถำมในกำรประชุม  
ผู้ ถือหุ้น และร่วมพิจำรณำตดัสนิใจในเร่ืองที่ส ำคญัตำ่งๆ ของบริษัท  

1.4. สทิธิในกำรแตง่ตัง้ ถอดถอนกรรมกำร 

1.5. สทิธิในกำรแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก ำหนดคำ่ตอบแทนผู้สอบบญัชี 

1.6. สทิธิในกำรได้รับสว่นแบง่ผลก ำไรของบริษัทในรูปแบบของเงินปันผลอยำ่งเทำ่เทียมกนั 

1.7. สทิธิในกำรได้รับใบหุ้น โอนหุ้น กำรรับซือ้หุ้นคืนอยำ่งเทำ่เทียมกนัในนำมบริษัท 

1.8. สทิธิในกำรก ำหนดหรือแก้ไขวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั และหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัท 

1.9. สิทธิอื่นๆ ตำมบทบญัญัติที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำย กฎระเบียบอื่นใดที่เก่ียวข้อง รวมถึงข้อบงัคบัของ
บริษัท 

2. สนบัสนนุ สง่เสริม และอ ำนวยควำมสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นทกุรำยมีโอกำสอยำ่งเต็มที่และเทำ่เทียมกนัในกำรเข้ำ
ร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นและออกเสยีงลงมติ ดงันี ้
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2.1. ด ำเนินกำรประชุมผู้ ถือหุ้ นให้เป็นไปตำมกฎหมำยและแนวทำงกำรประชุมผู้ ถือหุ้ นที่ก ำหนดโดย
หนว่ยงำนก ำกบัดแูล 

2.2. เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยสำมำรถเสนอวำระกำรประชุมเพื่อพิจำรณำบรรจุเป็นวำระกำรประชมุ 
และเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำรบริษัท ในกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นเป็นกำร
ลว่งหน้ำไม่น้อยกวำ่ 3 เดือน โดยก ำหนดหลกัเกณฑ์กำรเสนอวำระกำรประชุมและกำรเสนอช่ือบคุคล
ไว้อยำ่งชดัเจนและเผยแพร่หลกัเกณฑ์ดงักลำ่วไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท 

2.3. ดูแลให้มีกำรให้ข้อมลู วนั เวลำ สถำนที่ และวำระกำรประชุมผู้ ถือหุ้น โดยมีวตัถปุระสงค์และเหตผุล 
รวมถึงควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัทประกอบในแตล่ะวำระ ตลอดจนข้อมลูทัง้หมดที่เก่ียวข้องกบั
เร่ืองที่จะต้องตดัสินใจในกำรประชุมครำวนัน้ๆ ไว้ในหนงัสือเชิญผู้ ถือหุ้นอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน และ
เพียงพอตอ่กำรใช้สทิธิของผู้ ถือหุ้น  

2.4. สง่เสริมและสนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นทกุรำย รวมทัง้นกัลงทนุสถำบนัได้ใช้สิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ ถือ
หุ้นและออกเสยีงอยำ่งเต็มที่  

2.5. ก ำหนดวนั เวลำ และสถำนที่ ส ำหรับกำรประชมุผู้ ถือหุ้นที่ค ำนึงถึงควำมสะดวกในกำรเข้ำร่วมประชมุ
ของผู้ ถือหุ้น 

2.6. จดัท ำและเผยแพร่หนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นทัง้ในรูปแบบภำษำไทยและภำษำองักฤษ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้น
ทกุรำยสำมำรถเข้ำถึงข้อมลูอยำ่งเทำ่เทียมกนั 

2.7. จัดส่งหนงัสือเชิญประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นพร้อมเอกสำรที่เก่ียวข้องให้แก่ผู้ ถือหุ้นทุกรำยทำงไปรษณีย์
ลว่งหน้ำอยำ่งน้อย 21 วนัก่อนวนัประชมุ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทลว่งหน้ำอยำ่งน้อย 30 วนั
ก่อนวนัประชมุ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้มีระยะเวลำเพียงพอในกำรศกึษำข้อมลูลว่งหน้ำก่อนวนัประชมุ 

2.8. ดแูลไมใ่ห้มีกำรกระท ำใดๆ ที่เป็นกำรจ ำกดัโอกำสกำรเข้ำประชมุของผู้ ถือหุ้น หรือสร้ำงภำระให้ผู้ ถือหุ้น
จนเกินสมควร 

2.9. เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นสำมำรถส่งค ำถำมเก่ียวกับกำรประชุมผู้ ถือหุ้นล่วงหน้ำก่อนวันประชุม โดย
ก ำหนดหลกัเกณฑ์กำรสง่ค ำถำมลว่งหน้ำไว้อยำ่งชดัเจนและเผยแพร่หลกัเกณฑ์ดงักลำ่วไว้บนเว็บไซต์
ของบริษัท 

2.10. สนบัสนุนให้ผู้ ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง สำมำรถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้ำร่วม
ประชมุและออกเสยีงแทนตนได้ โดยใช้หนงัสอืมอบฉนัทะรูปแบบที่ผู้ ถือหุ้นสำมำรถก ำหนดทิศทำงกำร
ลงคะแนนเสยีงได้ ซึง่บริษัทได้แนบไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้ในกำรประชมุผู้ ถือหุ้น
ทกุครัง้บริษัทจะเสนอช่ือกรรมกำรอิสระอยำ่งน้อย 1 ท่ำน เป็นทำงเลือกในกำรมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น
ด้วย 

2.11. สนับสนุนให้น ำเทคโนโลยีมำใช้กับกำรประชุมผู้ ถือหุ้น ทัง้กำรลงทะเบียน กำรนับคะแนน และกำร
แสดงผลคะแนน เพื่อให้กำรด ำเนินกำรประชมุสำมำรถกระท ำได้รวดเร็ว ถกูต้อง และแมน่ย ำ 

2.12. สนบัสนนุให้มีกำรใช้บตัรลงคะแนนเสียงในทกุวำระ ในกรณีที่วำระใดมีหลำยรำยกำรควรจดัให้มีกำร  
ลงมติแยกในแตล่ะรำยกำร และเปิดเผยผลกำรลงคะแนนท่ีเห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสยีงในแต่
ละวำระให้ที่ประชุมทรำบ พร้อมทัง้บันทึกไว้ในรำยงำนกำรประชุม ทัง้นี ้เพื่อควำมโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ 
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2.13. สนับสนุนให้กรรมกำรทุกท่ำนและผู้บริหำรระดับสูงเข้ำร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น เพื่อตอบข้อซักถำมใน
ประเด็นตำ่งๆ ของผู้ ถือหุ้น พร้อมทัง้เชิญผู้สอบบญัชีของบริษัทเข้ำร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อตอบค ำถำม
ที่เก่ียวข้องกบังบกำรเงินของบริษัท 

2.14. จดัให้มีบคุคลที่เป็นอิสระเพื่อท ำหน้ำที่เป็นผู้ตรวจนบัหรือตรวจสอบคะแนนเสยีงในกำรประชมุผู้ ถือหุ้น 
และเปิดเผยให้ที่ประชมุทรำบ พร้อมบนัทกึไว้ในรำยงำนกำรประชมุ 

2.15. ก่อนเร่ิมกำรประชุมผู้ ถือหุ้น ให้มีกำรชีแ้จงให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทรำบเก่ียวกบัจ ำนวนและสัดสว่นของผู้ ถือ
หุ้นที่เข้ำร่วมประชุมด้วยตนเองและของผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะ วิธีกำรประชุม กำรลงคะแนนเสียง และ
กำรนบัคะแนนเสยีง 

2.16. ผู้ ถือหุ้นทุกรำยมีสิทธิและควำมเท่ำเทียมกนัในกำรรับทรำบสำรสนเทศ กำรแสดงควำมคิดเห็น และ  
ตัง้ค ำถำมใดๆ ตอ่ที่ประชมุตำมระเบียบวำระกำรประชมุและเร่ืองที่เสนอ โดยประธำนท่ีประชมุมีหน้ำที่
จดัสรรเวลำให้อยำ่งเหมำะสมและสง่เสริมให้มีกำรแสดงควำมเห็นและซกัถำมในท่ีประชมุ 

2.17. เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในกำรแต่งตัง้กรรมกำรเป็นรำยคน โดยใช้บัตรลงคะแนนเสียงเป็น
รำยบคุคล เพื่อเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิเลอืกกรรมกำรท่ีต้องกำรได้อยำ่งแท้จริง 

2.18. ไม่เพิ่มวำระกำรประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส ำคัญที่ไม่ได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทรำบล่วงหน้ำโดยไม่
จ ำเป็น เพื่อควำมเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้นท่ีไมไ่ด้เข้ำร่วมประชมุ 

2.19. ดแูลให้บริษัทเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น พร้อมผลกำรลงคะแนนเสียงในแตล่ะวำระภำยในวนัท ำกำร
ถดัไป ผำ่นระบบขำ่วของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัท 

2.20. จดัท ำและจดัสง่รำยงำนกำรประชมุผู้ ถือหุ้นให้ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยภำยใน 14 วนันบัจำก
วนัประชุมผู้ ถือหุ้น และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท โดยรำยงำนกำรประชุมผู้ ถือหุ้นได้บนัทึกข้อมูล
อยำ่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้

(1) รำยช่ือกรรมกำรและผู้บริหำรที่เข้ำประชมุ และสดัสว่นกรรมกำรที่เข้ำร่วมกำรประชุมและไมเ่ข้ำ
ร่วมกำรประชมุ 

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

(3) ประเด็นค ำถำมและค ำตอบในท่ีประชมุ รวมทัง้ช่ือ- นำมสกลุของผู้ถำมและผู้ตอบ 

3. กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนทกุคนของบริษัท ต้องไมใ่ช้ข้อมลูภำยในของกลุม่บริษัทท่ียงัมิได้มีกำรเปิดเผย
ต่อประชำชนเป็นกำรทัว่ไปซึ่งเป็นสำระส ำคญัต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำหรือมลูค่ำหลกัทรัพย์ของกลุม่บริษัท 
เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น 

4. กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนท่ีมีควำมประสงค์จะซือ้หรือขำยหลกัทรัพย์ของกลุม่บริษัท จะต้องปฏิบตัิตำม
นโยบำยกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของบริษัทอยำ่งเคร่งครัด 

5. กรรมกำรและผู้บริหำรต้องรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เก่ียวข้องต่อบริษัท ตำมหลกัเกณฑ์
และวิธีกำรรำยงำนสว่นได้เสียที่คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนด เพื่อป้องกนัควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ที่อำจ
เกิดขึน้ ทัง้นี ้หำกกรรมกำรหรือผู้ บริหำรท่ำนใดมีส่วนได้เสียในเร่ืองที่บริษัทจะเข้ำท ำรำยกำร ห้ำมมิให้
กรรมกำรหรือผู้บริหำรทำ่นนัน้มีสว่นร่วมในกำรพิจำรณำและอนมุตัิในเร่ืองนัน้ ทัง้นี ้ให้เป็นไปตำมขัน้ตอน หรือ
มำตรกำรอนมุตัิกำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนัของบริษัท 
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6. ในกำรพิจำรณำอนมุตัิกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั คณะกรรมกำรจะพิจำรณำรำยกำรระหวำ่งกนัภำยในกลุม่
บริษัท โดยปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และขัน้ตอนที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำย เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็น
ส ำคญั 

การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน  

บริษัทก ำหนดนโยบำยปอ้งกนักำรใช้ข้อมลูภำยในเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท โดยมุง่เน้นควำมโปรงใส ่เป็นธรรม
กบัผู้มีสว่นได้เสียทกุภำคสว่น บริษัทได้ก ำหนดแนวทำงปฎิบัติในเร่ืองนีไ้ว้ในสว่นหนึ่งของนโยบำยซือ้ขำยหลกัทรัพย์
ของบริษัท โดยกรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนทกุคนต้องปฎิบตัิตำมข้อห้ำมกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์โดยกำรใช้ข้อมลู
ภำยใน ตำมที่ก ำหนดไว้ในพระรำชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 มำตรำ 241 ซึง่บริษัทได้มีกำร
จดัท ำรำยช่ือบคุคลที่บริษัทก ำหนด โดยมีหนว่ยงำนก ำกบัดแูลเป็นหนว่ยงำนในกำรดแูลทะเบียนรำยช่ือ รวมถึงมีกำร
ระเบียบล ำดบัชัน้ข้อมลู นอกจำกนี ้บริษัทยงัได้ก ำหนดขัน้ตอนกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของกรรมกำร และผู้บริหำรให้
ต้องมีกำรรำยงำนก่อนกำรซือ้ขำย 1 วนัท ำกำร รวมถึงกำรงดกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลำ  1 
เดือน ก่อนกำรเปิดเผยงบกำรเงินให้แก่สำธำรณชน 

ในกำรด ำเนินกำรให้เกิดกำรปฎิบตัินัน้ บริษัทเน้นกำรสื่อสำรเพื่อสร้ำงควำมตระหนกัให้กบักรรมกำร ผู้บริหำร 
และพนักงำนเป็นระยะ ผ่ำนกำรสื่อสำรทำงอีเมล์ ทัง้นี ้สำมำรถศึกษำข้อมูล “นโยบำยซือ้ขำยหลกัทรัพย์” ได้ที่ 
www.thaicom.net ภำยใต้หวัข้อ “กำรก ำกบัดแูลกิจกำร” > “นโยบำยอื่นๆ” > “นโยบำยซือ้ขำยหลกัทรัพย์” 

ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทและคณะกรรมกำรบริษัทได้ตระหนักถึงสิทธิของผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยบริษัทได้ปฏิบัติตำม
แนวนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรและจรรยำบรรณ รวมถึงนโยบำยอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง เพื่อให้กิจกำรของบริษัทด ำเนิน
ไปด้วยดี มีควำมมัน่คง สร้ำงควำมเช่ือมัน่ และสง่เสริมให้มีกำรร่วมมือกนัระหวำ่งผู้มีสว่นได้เสยีในกลุม่ตำ่งๆ ทัง้ผู้ ถือ
หุ้น พนกังำน ลกูค้ำ คู่ค้ำ เจ้ำหนี ้คู่แข่ง ตลอดจนชุมชน สงัคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวมอย่ำงเหมำะสม ตำมบทบำท
หน้ำที่ และตอบสนองผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทกุฝ่ำย อีกทัง้ ยงัได้ค ำนงึถึงสทิธิมนษุยชนและกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริต 
ซึ่งบริษัทได้ให้ควำมส ำคญัและตระหนกัดีวำ่ควำมรับผิดชอบดงักลำ่วถือเป็นหวัใจของกำรพฒันำที่ยัง่ยืน  จึงได้มีกำร
ก ำหนดนโยบำยและแนวปฎิบตัิตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีทกุภำคสว่น ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้น  

บริษัทปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทกุรำยอย่ำงเสมอภำค เป็นไปตำมนโยบำยก ำกบัดแูลและคู่มือจรรยำบรรณของบริษัท 
โดยมุง่มัน่ในกำรด ำเนินธุรกิจเพื่อสร้ำงควำมพงึพอใจสงูสดุให้กบัผู้ ถือหุ้น และค ำนงึถึงควำมเจริญเตบิโตในมลูคำ่ของ
บริษัทอยำ่งตอ่เนื่องด้วยผลตอบแทนที่ดี  

2. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้า  

บริษัทมีนโยบำยคณุภำพและระบบจดักำรคณุภำพ ISO 9001 : 2008 ที่มุ่งด ำเนินธุรกิจเพื่อสร้ำงควำมพงึพอใจ
สงูสดุให้แก่ลกูค้ำ โดยค ำนึงถึงคณุภำพผลิตภณัฑ์สินค้ำและบริกำรที่มีคณุภำพ เช่ือถือได้ ในระดบัรำคำที่เหมำะสม 
ปลอดภยั และมุ่งมัน่ที่จะรักษำควำมสัมพนัธ์ที่ดีและยัง่ยืนระหวำ่งลกูค้ำและบริษัท รวมถึงกำรไม่เปิดเผยข้อมลูของ
ลูกค้ำโดยไม่ได้รับอนุญำต ซึ่งเป็นไปตำมนโยบำยกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ยืนและคู่มือจรรยำบรรณในส่วนของควำม
รับผิดชอบตอ่ลกูค้ำ  

3. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่ ค้าและเจ้าหนี ้ 

บริษัทปฏิบตัิตำมนโยบำยที่เป็นธรรมตอ่คู่ค้ำและ/หรือเจ้ำหนี ้ในกำรปฏิบตัิต่อคู่ค้ำและพนัธมิตรธุรกิจ ซึ่งมีกำร
ก ำหนดแนวทำงปฏิบตัิไว้อย่ำงเป็นธรรม ทัง้ในสว่นของกำรคดัเลือกคู่ค้ำให้เป็นไปตำมแนวทำงปฏิบตัิของคู่ค้ำ และ
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คงไว้ซึ่งควำมสมัพนัธ์อนัยัง่ยืน โดยค ำนึงถึงกำรสร้ำงประโยชน์และกำรเติบโตร่วมกนัของธุรกิจ  อีกทัง้ บริษัทยงัยึด
มัน่ในสญัญำและถือปฏิบตัิตำมเง่ือนไขที่มีตอ่เจ้ำหนีเ้ป็นส ำคญั เพื่อรักษำควำมน่ำเช่ือถือของบริษัทและเป็นไปตำม
คู่มือจรรยำบรรณของกลุม่บริษัท ขณะเดียวกนัเพื่อหลีกเลี่ยงสถำนกำรณ์ที่ท ำให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์
หรือน ำมำซึง่ควำมเสือ่มเสยีตอ่ช่ือเสยีงของบริษัทหรือขดัตอ่กฎหมำยใดๆ  ดงันี ้

 บริษัทจะปฏิบตัิตำมสญัญำ ข้อตกลง หรือเง่ือนไขตำ่งๆ ที่มีตอ่คูค้่ำและ/หรือเจ้ำหนีอ้ยำ่งเต็มที่ ในกรณีที่ไม่
สำมำรถปฏิบตัิตำมเง่ือนไขได้ บริษัทจะแจ้งให้คู่ค้ำและ/หรือเจ้ำหนีท้รำบในเวลำที่เหมำะสม เพื่อร่วมกนั
พิจำรณำหำแนวทำงแก้ไขโดยใช้หลกัควำมสมเหตสุมผล 

 บริษัทต้องให้ข้อมลูอย่ำงเพียงพอ ไม่รำยงำนหรือให้ข้อมลูที่เป็นเท็จ บิดเบือน หรือไม่ครบถ้วนแก่คูค้่ำและ/
หรือเจ้ำหนี ้ซึง่อำจมีผลท ำให้เกิดควำมเข้ำใจผิดและอำจมีผลกระทบตอ่กำรตดัสนิใจ 

 บริษัทต้องบริหำรเงินทนุเพื่อให้คูค้่ำและ/หรือเจ้ำหนี ้มีควำมเช่ือมัน่ในสถำนะทำงกำรเงินและควำมสำมำรถ
ในกำรช ำระหนีข้องบริษัท 

 บริษัทต้องไม่เรียก รับ หรือจ่ำยผลประโยชน์ใดๆ ทำงกำรค้ำกับคู่ค้ำและ/หรือเจ้ำหนีโ้ดยไม่สจุริต หำกมี
เหตุกำรณ์ดงักล่ำวเกิดขึน้ บริษัทต้องท ำกำรแจ้งรำยละเอียดต่อคู่ค้ำและ/หรือเจ้ำหนี ้เพื่อร่วมมือแก้ไข
ปัญหำโดยรวดเร็ว และหำมำตรกำรปอ้งกนัเพื่อมิให้เกิดเหตกุำรณ์ดงักลำ่วอีก 

 กำรด ำเนินธุรกิจกบัคูค้่ำและ/หรือเจ้ำหนีใ้ดๆ ต้องไมน่ ำมำซึง่ควำมเสือ่มเสยีตอ่ช่ือเสยีงของบริษัทหรือขดัตอ่
กฎหมำยใดๆ รวมทัง้ค ำนงึถึงควำมเสมอภำค ควำมเป็นธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกนั 

4. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อชุมชนและสังคม  

บริษัทเช่ือมัน่และน ำแนวคิดในกำรสร้ำงคณุคำ่ร่วมกนัระหว่ำงภำคธุรกิจกบัสงัคมมำเป็นแนวทำงในกำรด ำเนิน
ธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจ ชุมชน และสงัคมเจริญเติบโตไปพร้อมกันอย่ำงยัง่ยืน โดยมุ่งเ น้นสนบัสนุนกำรศึกษำ กำรเปิด
โอกำสในกำรเข้ำถึงเทคโนโลยีและกำรเรียนรู้ สร้ำงเสริมอำชีพและกำรพฒันำทกัษะ สง่เสริมกำรลงทนุเพื่อสงัคม โดย
ค ำนึงถึงกำรมีส่วนร่วมและลักษณะเฉพำะของแต่ละชุมชน ภำยใต้กำรมีจิตสำธำรณะ กำรลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนกำรยกระดบัคณุภำพชีวิตและสงัคมในระยะยำว โดยเฉพำะในด้ำนกำรสื่อสำรโทรคมนำคม 
บริษัทมีบทบำทส ำคญัในกำรสร้ำงควำมร่วมมือในกำรพฒันำและรักษำคุณภำพกำรสื่อสำร ทัง้ในภำวะปกติและ
ภำวะภยัพิบตัิ เพื่อให้ผู้ใช้บริกำรในชมุชน ผู้ ด้อยโอกำส และผู้ประสบภยั สำมำรถได้รับควำมช่วยเหลอืในโอกำสแรกที่
ท ำได้และเป็นไปอย่ำงทัว่ถึงและทนัต่อเหตุกำรณ์ ทัง้นี ้ตำมที่ระบุไว้ในนโยบำยกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ยืน และคู่มือ
จรรยำบรรณของบริษัท  

5. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อม 

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

6. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อพนักงาน  

คณะกรรมกำรเล็งเห็นว่ำพนกังำนเป็นทรัพยำกรที่ส ำคญัของบริษัท จึงมีนโยบำยส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำของ
พนกังำน และมีกระบวนกำรในกำรพฒันำบคุลำกรในด้ำนต่ำงๆ โดยสง่เสริมให้มีกำรฝึกอบรมควำมรู้ทัง้เฉพำะทำง
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และทั่วไปเป็นประจ ำอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อเพิ่มศกัยภำพในกำรท ำงำน รวมถึงยงัให้ควำมส ำคญักับกำรปฏิบตัิต่อ
พนกังำนอย่ำงเท่ำเทียม และเป็นธรรม นอกจำกนี ้บริษัทมีนโยบำยในกำรก ำหนดค่ำตอบแทนและสวสัดิกำรอย่ำง
เหมำะสมและสอดคล้องกบัผลกำรด ำเนินงำนของบริษัททัง้ในระยะสัน้และระยะยำว และเพื่อเสริมสร้ำงบรรยำกำศ
กำรท ำงำนที่ดี บริษัทมีควำมรับผิดชอบในกำรดูแลสขุภำพอนำมยัและรักษำสภำพแวดล้อมกำรท ำงำนให้มีควำม
ปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนกังำนอยู่เสมอ และยึดมัน่ปฏิบตัิตำมกฎหมำยว่ำด้วยแรงงำนอย่ำงเคร่งครัด 
และเป็นไปตำมนโยบำยกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยืน นโยบำยด้ำนควำมปลอดภยัและอำชีวอนำมยั และคู่มือจรรยำบรรณ
ของบริษัท 

7. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อสิทธิมนุษยชน  

บริษัทสนบัสนุนและเคำรพในสิทธิมนุษยชน ซึ่งมีกำรปฏิบตัิต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำยด้วยควำมเป็นธรรม บน
พืน้ฐำนของศกัดิ์ศรีควำมเป็นมนษุย์ โดยมีนโยบำยตำมแนวทำงกำรปฏิบตัิด้ำนสิทธิมนษุยชนท่ีประกำศใช้ในนำนำ
ประเทศซึง่รวมถึงปฏิญญำ และอนสุญัญำตำ่งๆ ของสหประชำชำติวำ่ด้วยสทิธิมนษุยชน รวมถึงมีมำตรกำรชดเชยใน
กรณีที่ผู้มีสว่นได้เสียได้รับควำมเสียหำยจำกกำรที่บริษัทละเมิดสิทธิตำมกฎหมำยของผู้มีสว่นได้เสีย ไว้ในนโยบำย
กำรพฒันำอยำ่งยัง่ยืน และคูม่ือจรรยำบรรณของบริษัท  

8. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่ง  

บริษัทสนบัสนนุ และสง่เสริมนโยบำยกำรแขง่ขนัทำงกำรค้ำอยำ่งเสรี เป็นธรรมไมผ่กูขำด และไมข่ดัตอ่กฎหมำย
และจริยธรรม ตำมคูม่ือจรรยำบรรณของบริษัท  

9. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อการต่อต้านการทุจริต  

บริษัทมุ่งเน้นที่จะด ำเนินธุรกิจด้วยควำมโปรงใส มีจริยธรรม และถกูกฎหมำย รวมถึง กำรต่อต้ำนกำรทจุริตทกุ
รูปแบบ  และถือปฏิบตัิตำมกฎหมำยที่เก่ียวข้องกบักำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตในประเทศไทย รวมถึงบริษัทในกลุม่ที่ด ำเนนิ
ธุรกิจในต่ำงประเทศ โดยบริษัทได้จดัท ำนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริต ซึ่งมีวิธีปฏิบตัิและค ำแนะน ำเก่ียวกับกำรก ำกบั
ดแูลเพื่อป้องกนัและติดตำมควำมเสี่ยงจำกกำรทจุริตในเร่ืองตำ่งๆ อำทิ เช่น กำรสนบัสนนุทำงกำรเมือง กำรบริจำค
เพื่อกำรกุศลและกำรเป็นผู้ ให้กำรสนบัสนนุ ค่ำอ ำนวยควำมสะดวก ของขวญั และค่ำใช้จ่ำยเลีย้งรับรองบริษัทและ
บคุคลที่มีควำมเก่ียวข้องทำงธุรกิจ เป็นต้น เพื่อเป็นแนวทำงให้กบัของกรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนของบริษัททกุ
คนปฏิบตัิตำมอย่ำงเคร่งครัด  รวมทัง้ บริษัทมีกำรสนบัสนนุกิจกรรมที่เป็นกำรสง่เสริมให้พนกังำนทกุคนของบริษัท
ปฏิบัติตำมนโยบำยดังกล่ำวผ่ำนทำง E-Learning และมีกำรทดสอบอย่ำงสม ่ำเสมอ ทัง้นี  ้บริษัทได้เปิดเผย
รำยละเอียดนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทจุริตบนเว็ปไซด์ของบริษัทที่ www.thaicom.net ภำยใต้หวัข้อ “กำรก ำกบัดแูล
กิจกำร” > “นโยบำยกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริต” 

10. นโยบายและแนวปฏิบัติในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ  

บริษัทมีกำรก ำหนดนโยบำยกำรเคำรพกฎหมำยและหลกัสิทธิมนุษยชน ซึ่งก ำหนดให้กรรมกำร ผู้บริหำร และ
พนกังำน ต้องด ำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ และข้อบงัคบัที่เก่ียวข้อง ตลอดจนไม่มีสว่นรู้
เห็น ช่วยเหลอื หรือกระท ำกำรใดๆ อนัเป็นกำรละเมิด ฝ่ำฝืนกฎหมำย หรือระเบียบข้อบงัคบั 

11. นโยบายและแนวปฏิบัติในการปฏิบัติในเร่ืองกิจกรรมทางการเมือง  

บริษัทมีนโยบำยเป็นกลำงทำงกำรเมือง โดยให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนทกุคนของกลุม่บริษัทปฏิบตัิตำม
นโยบำยกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตในสว่นของกำรช่วยเหลอืทำงกำรเมือง และคูม่ือจรรยำบรรณของบริษัท 

 

 



                                       บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน)                                                      ส่วนท่ี 2 กำรก ำกบัดแูลกิจกำร 

แบบ 56-1 One Report ส่วนท่ี 2 หน้ำท่ี 10 

 

12. นโยบายและแนวปฏิบัติในเร่ืองความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interests)  

 คณะกรรมกำรตระหนกัถึงกำรด ำเนินธุรกิจที่อำจจะท ำให้กรรมกำร ผู้บริหำร หรือพนกังำน เข้ำไปมีสว่นเก่ียวข้อง
กบัควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ และอำจเป็นผลให้ขำดควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ จงึได้ก ำหนดแนวทำง
ปฏิบตัิไว้ในคูม่ือจรรยำบรรณของบริษัท 

13. นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท  

คณะกรรมกำรสง่เสริมและสนบัสนนุให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนทกุระดบัมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบใน
กำรดแูลรักษำกำรใช้ทรัพย์สนิของกลุม่บริษัทเพื่อประโยชน์สงูสดุของกลุม่บริษัท รวมถึงกำรเก็บรักษำควำมลบัท่ีได้รับ
รู้มำจำกหน้ำที่ในกำรท ำงำน และยงัมิได้เปิดเผยสูส่ำธำรณชน ตลอดจนกำรจดัเก็บเอกสำรข้อมลูที่เป็นควำมลบัตำม
นโยบำยด้ำนควำมรับผิดชอบตอ่ทรัพย์สนิของบริษัท และคูม่ือจรรยำบรรณของบริษัท 

14. นโยบายและแนวปฏิบัติในการปฏิบัติต่อทรัพย์สินทางปัญญา  

บริษัทให้ควำมส ำคญักับกำรเคำรพสิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำของบุคคลอื่น และหลีกเลี่ยงกำรละเมิดสิทธิ
ดงักลำ่ว โดยได้ก ำหนดนโยบำยและแนวปฏิบตัิเร่ืองทรัพย์สนิทำงปัญญำไว้ในนโยบำยทรัพย์สนิทำงปัญญำ และคูม่ือ
จรรยำบรรณของบริษัท  

15. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อสื่อมวลชนหรือต่อสาธารณชน  

กำรให้ข้อมลูใดๆ เก่ียวกบับริษัท ต้องอยูบ่นพืน้ฐำนข้อมลูที่เป็นจริง ถกูต้อง และปฏิบตัิด้วยควำมระมดัระวงัตำม
คู่มือจรรยำบรรณของบริษัท โดยผู้ที่ไม่มีหน้ำที่เก่ียวข้องหรือไม่ได้รับมอบหมำย ไม่สำมำรถให้ข้อมลูข่ำวสำรหรือให้
สมัภำษณ์ตอ่สื่อมวลชนหรือต่อสำธำรณชนใดๆ เก่ียวกบัหรือพำดพิงกลุม่บริษัทไมว่ำ่ในด้ำนใด อนัอำจสง่ผลกระทบ
ตอ่ช่ือเสยีงและกำรด ำเนินธุรกิจของกลุม่บริษัท 

ในปี 2563 บริษัทได้จดัให้มีกำรให้มีกำรพบสือ่มวลชนและกิจกรรมส ำหรับผู้ ถือหุ้นดงัตอ่ไปนี ้ 

งานพบผู้ถอืหุ้นและนักวิเคราะห์ จ านวนครัง้ / ปี 

กำรจดัประชมุนกัวิเครำะห์หลกัทรัพย์ (Analyst Meeting) 1 
งำนบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทนุ (Opportunity Day)  3 

16. นโยบายและแนวปฏิบัติการรับเร่ืองร้องเรียนและเบาะแสการกระท าผิดและการทุจริต  

บริษัทยึดมั่นในกำรด ำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบ ถูกต้อง และโปร่งใส บริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะปกป้องกำร
ด ำเนินงำนและทรัพย์สนิตำ่งๆ จำกควำมเสีย่งที่เกิดขึน้จำกกำรประพฤติที่ขดัตอ่คูม่ือจรรยำบรรณและกำรทจุริตตำ่งๆ 
ที่อำจเกิดขึน้ ซึ่งมีผลกระทบต่อช่ือเสียงหรือมูลค่ำของผู้ ถือหุ้นของบริษัท ดงันัน้ บริษัทจึงได้จัดท ำนโยบำยรับเร่ือง
ร้องเรียนและเบำะแสกำรกระท ำผิดและกำรทจุริตขึน้ เพื่อก ำหนดช่องทำงในกำรรำยงำนและสนบัสนนุให้กรรมกำร 
ผู้บริหำร พนกังำน และผู้มีสว่นได้เสยีให้ข้อมลูและรำยงำนเบำะแสกำรกระท ำผิดหรือกำรทจุริตใดๆ ที่เกิดขึน้ในบริษัท 
รวมถึงได้ก ำหนดกระบวนกำรขัน้ตอนในกำรจดักำรกบัเร่ืองที่ได้รับร้องเรียน กำรคุ้มครองผู้ ร้องเรียนหรือผู้ ให้ข้อมลู 
และกำรรักษำควำมลบั  

 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษัทให้ควำมส ำคญัต่อกำรเปิดเผยข้อมูลและข่ำวสำรส ำคญัที่เก่ียวข้องกับบริษัท  ทัง้ข้อมูลทำงกำรเงินและ
ข้อมลูที่มิใช่ข้อมลูทำงกำรเงินอยำ่งถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลำ และโปร่งใส ผ่ำนช่องทำงที่เข้ำถึงข้อมลูได้ง่ำย มีควำม
เทำ่เทียมกนัและนำ่เช่ือถือ 
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1. บริษัทได้ก ำหนดนโยบำยกำรเปิดเผยสำรสนเทศ (Market Disclosure Policy) ไว้เป็นลำยลกัษณ์อักษร
อย่ำงชดัเจน และสอดคล้องกบักฎระเบียบและข้อบงัคบัของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และ
ตลำดหลกัทรัพย์ และตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เพื่อให้ผู้มีสว่นได้เสยีทกุรำยสำมำรถเข้ำถึงข้อมลูได้
ง่ำย และเทำ่เทียมกนั 

2. บริษัทได้จัดตัง้หน่วยงำนนกัลงทุนสมัพนัธ์ (Investor Relations) เพื่อเป็นตัวแทนบริษัทในกำรท ำหน้ำที่
สื่อสำรประชำสมัพนัธ์ข้อมลูที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ นกัวิเครำะห์หลกัทรัพย์ และผู้ที่เก่ียวข้อง
เพื่อให้ได้รับทรำบข้อมลูของบริษัท 

3. ดแูลให้มีกำรเปิดเผยข้อมลูงบกำรเงิน รำยงำนประจ ำปี และแบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) 
สำมำรถสะท้อนฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนอยำ่งเพียงพอ รวมทัง้สนับสนนุให้จดัท ำค ำอธิบำยและ
กำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบกำร
เปิดเผยงบกำรเงินทกุไตรมำส  

4. จดัให้มีรำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตอ่รำยงำนทำงกำรเงินแสดงควบคูก่บัรำยงำนของผู้สอบ
บญัชีในรำยงำนประจ ำปี 

5. เปิดเผยค่ำสอบบญัชีและค่ำบริกำรอื่นที่ผู้สอบบญัชีให้บริกำรในรำยกำรข้อมูลประจ ำปี (แบบ 56-1) และ
รำยงำนประจ ำปี 

6. เปิดเผยบทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อย จ ำนวนครัง้ของกำรประชมุและ
จ ำนวนครัง้ที่กรรมกำรแต่ละท่ำนเข้ำประชุม รวมถึงกำรฝึกอบรมและพัฒนำควำมรู้ด้ำนวิชำชีพอย่ำง
ตอ่เนื่องของคณะกรรมกำร ซึง่ได้แสดงไว้ในรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ ำปี 

7. เปิดเผยนโยบำยกำรจ่ำยคำ่ตอบแทนของกรรมกำรและผู้บริหำรระดบัสงูที่สะท้อนถึงภำระหน้ำที่และควำม
รับผิดชอบของแตล่ะคน รวมทัง้รูปแบบหรือลกัษณะของคำ่ตอบแทนในรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) 
และรำยงำนประจ ำปี 

8. บริษัทมีนโยบำยให้กรรมกำรและผู้บริหำรต้องรำยงำนกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์หรือกำรถือครองหลกัทรัพย์ของ
บริษัทให้คณะกรรมกำรทรำบทกุครัง้ 

9. นอกจำกกำรเผยแพร่ข้อมูลตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดผ่ำนช่องทำงของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว 
บริษัทยงัมีกำรเปิดเผยข้อมลูสำรสนเทศที่ส ำคญัของบริษัท ทัง้ภำษำไทยและภำษำองัฤษ ผ่ำนทำงเว็บไซต์
ของบริษัท และมีกำรปรับปรุงข้อมลูให้เป็นปัจจบุนัอยำ่งสม ่ำเสมอ ดงันี ้

(1) วิสยัทศัน์และพนัธกิจ 

(2) ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ 

(3) รำยช่ือคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรชดุยอ่ย และผู้บริหำรของบริษัท 

(4) งบกำรเงินและค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจดักำรรำยไตรมำส (MD&A) ทัง้ฉบบัปัจจบุนัและของปี
ก่อนหน้ำ 

(5) แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-2) ที่สำมำรถดำวน์
โหลดได้ 

(6) โครงสร้ำงกำรถือหุ้นและโครงสร้ำงองค์กร 

(7) รำยช่ือผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ 
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(8) หนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น และเอกสำรอื่นใดที่เก่ียวข้อง รวมทัง้รำยงำนกำรประชมุผู้ ถือหุ้น 

(9) ข้อบงัคบับริษัทและหนงัสอืรับรองบริษัท 

(10) นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัท จรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ นโยบำยต่อต้ำนกำรทจุริต 
นโยบำยด้ำนกำรบริหำรควำมเสีย่งระดบัองค์กร และนโยบำยด้ำนอื่นๆ ของบริษัท 

(11) กฎบตัรของคณะกรรมกำรชดุยอ่ยตำ่งๆ 

(12) ข้อมลูติดตอ่นกัลงทนุสมัพนัธ์  

(13) ข้อมลูหรือเอกสำรอื่นใดที่บริษัทน ำเสนอตอ่นกัวิเครำะห์ ผู้จดักำรกองทนุ หรือสือ่ตำ่งๆ 

6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ  

เพื่อให้กำรด ำเนินงำนของบริษัท และกำรปฏิบตัิงำนของกรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำน เป็นไปอย่ำงถกูต้อง
ตำมกฎหมำย และมีจริยธรรมในกำรประกอบธุรกิจ บริษัทจึงได้จดัท ำจรรยำบรรณเพื่อให้ทกุคนใช้เป็นแนวทำง หรือ
เป็นกรอบในกำรปฏิบตัิงำน หรือเพื่อใช้ตอบค ำถำมของแต่ละคนว่ำสิ่งที่ก ำลงัท ำอยู่นัน้ถูกต้อง และสมควรกระท ำ
หรือไม่ จรรยำบรรณที่จัดท ำขึน้อยู่บนพืน้ฐำน และสอดคล้องกับค่ำนิยมของบริษัท ถือเป็นรำกฐำนส ำคญัในกำร
ด ำเนินธุรกิจอยำ่งยัง่ยืน โดยยดึหลกัธรรมำภิบำลเป็นหลกัชีน้ ำกำรกระท ำของพนกังำนทัง้องค์กร และวิถีทำงที่บริษัท
ด ำเนินธุรกิจ   

แนวทางการปฎิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณของบริษัท 

หำกกรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน ประสบปัญหำในกำรตัดสินใจหรือปฏิบัติงำนเก่ียวกับจรรยำบรรณที่มิได้
ก ำหนดไว้ในประมวลจรรยำบรรณของบริษัท ให้ใช้กระบวนปฏิบตัิงำนดงันีเ้พื่อเป็นแนวทำงกำรตดัสินใจ  หรือกำร
ปฏิบตัิงำน 
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โดยบริษัทก ำหนดแนวทำงปฎิบตัิตำมจรรยำบรรณตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีทกุภำคสว่น ดงันี ้ 

1. ความรับผิดชอบต่อผู้ถอืหุ้น 

บริษัทมุ่งมัน่เป็นตวัแทนที่ดีของผู้ ถือหุ้นในกำรด ำเนินธุรกิจเพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจสงูสดุให้กบัผู้ ถือหุ้น โดย
ค ำนึงถึงกำรเจริญเติบโตของมูลค่ำบริษัทในระยะยำวด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่องอย่ำงยัง่ยื น รวมทัง้กำร
ด ำเนินกำรเปิดเผยข้อมลูอยำ่งโปร่งใสและเช่ือถือได้ตอ่ผู้ ถือหุ้น   

2. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า    

บริษัทมีควำมมุง่มัน่ในกำรสร้ำงควำมพงึพอใจและควำมมัน่ใจให้กบัลกูค้ำที่จะได้รับผลติภณัฑ์และบริกำรที่ดี
มีคณุภำพ ในระดบัรำคำที่เหมำะสม รวมทัง้รักษำสมัพนัธภำพที่ดี จึงได้ก ำหนดแนวทำงปฏิบตัิไว้ดงัตอ่ไปนี ้

 ผลิตสินค้ำและบริกำรที่มีคณุภำพ โดยมุ่งมัน่ที่จะยกระดบัมำตรฐำนให้สงูขึน้อย่ำงต่อเนื่องและจริงจงั 
เปิดเผยขำ่วสำรข้อมลูเก่ียวกบัสนิค้ำและบริกำรอยำ่งครบถ้วน ถกูต้อง และไมบ่ิดเบือนข้อเท็จจริง 

 กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกระดบัจะรักษำควำมลบัไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้ำ โดยไม่ได้รับ
อนุญำตจำกลูกค้ำหรือจำกผู้ มีอ ำนำจของกลุ่มบริษัทก่อน เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ ต้องเปิดเผยต่อ
บคุคลภำยนอกที่เก่ียวข้องตำมบทบงัคบัของกฎหมำย  
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3. ความรับผิดชอบต่อคู่ ค้าและเจ้าหนี ้ 

บริษัทถือว่ำคู่ค้ำเป็นปัจจยัส ำคญัในกำรร่วมสร้ำงมลูคำ่ให้กบัลกูค้ำ  กำรด ำเนินธุรกิจจึงต้องปฏิบตัิตำมสญัญำ 
ข้อตกลง หรือเง่ือนไขที่มีต่อคู่ค้ำรวมถึงจ่ำยช ำระเงินให้คู่ค้ำตรงตำมเวลำและเง่ือนไขที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้ำ กำร
คัดเลือกคู่ค้ำต้องท ำอย่ำงยุติธรรม ไม่เรียกรับ หรือไม่ให้ผลประโยชน์ไม่สุจริตกับคู่ค้ำ กำรจัดซือ้จัดหำจะต้อง
ด ำเนินกำรอยำ่งโปร่งใส ให้ข้อมลูอยำ่งเทำ่เทียมและถกูต้อง ไมเ่ลอืกปฏิบตัิ  

บริษัทมีแนวปฏิบตัิที่จะยึดมัน่ในสญัญำและถือปฏิบตัิตำมเง่ือนไขที่มีต่อเจ้ำหนีเ้ป็นส ำคญั ในกำรช ำระคืนเงิน
ต้น ดอกเบีย้ และกำรดูแลหลกัประกันต่ำงๆ  กรณีที่ไม่สำมำรถปฏิบตัิได้ต้องรีบเจรจำกับเจ้ำหนีล้่วงหน้ำ เพื่อหำ
ข้อตกลงร่วมกนั มีกำรเปิดเผยข้อมลูทำงกำรเงินที่ถกูต้อง ครบถ้วนอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อให้เจ้ำหนีม้ัน่ใจในฐำนะทำง
กำรเงินและควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี ้

4. ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม 

 บริษัทในฐำนะเป็นบริษัทไทย  ตระหนกัและมีจิตส ำนึกในบญุคณุของประเทศและเป็นสว่นหนึ่งของสงัคม  ซึ่ง
ต้องรับผิดชอบช่วยเหลอืสงัคม ให้ควำมร่วมมือสนบัสนนุกิจกรรมของชมุชนท้องถ่ินท่ีบริษัทมีกำรด ำเนินธุรกิจ   

 บริษัทมีนโยบำยด ำเนินธุรกิจ โดยให้ควำมส ำคญักบัสิ่งแวดล้อม และกำรอนรัุกษ์ทรัพยำกรต่ำงๆ อีกทัง้เน้นกำร
สร้ำงวฒันธรรมองค์กร และสง่เสริมพฤติกรรมกำรดแูลรักษำสิง่แวดล้อมทัง้ภำยในและภำยนอกบริษัทให้แก่บคุลำกร 
บริษัทสง่เสริมกำรใช้ทรัพยำกรอยำ่งมีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สงูสดุ เช่น กำรใช้อปุกรณ์ทำงด้ำนควำมถ่ีวิทยุ
อยำ่งปลอดภยัตอ่บคุลำกรของบริษัทและชมุชนโดยรอบบริษัท รวมถึงปอ้งกนัและควบคมุไมใ่ห้กำรด ำเนินธุรกิจสง่ผล
กระทบตอ่สิง่แวดล้อมและระบบนิเวศน์   

5. ความรับผิดชอบต่อพนักงาน 

 พนกังำนเป็นทรัพย์สนิอนัมีคำ่สงูสดุและเป็นปัจจยัส ำคญัสูค่วำมส ำเร็จของบริษัท บริษัทจึงได้มุง่พฒันำพนกังำน
ให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถเสริมสร้ำงวัฒนธรรมและบรรยำกำศกำรท ำงำนที่ดี รวมทัง้ส่งเสริมกำรท ำงำนเป็นทีม 
ปฏิบตัิตอ่พนกังำนด้วยควำมสภุำพ และให้ควำมเคำรพตอ่ควำมเป็นปัจเจกชน  

5.1. โอกาสที่เท่าเทียมกัน 

บริษัทมีนโยบำยในกำรให้โอกำสที่เท่ำเทียมกันในกำรว่ำจ้ำง  แต่งตัง้และโยกย้ำยพนักงำน   โดยจะ
พิจำรณำบนพืน้ฐำนของคุณธรรม และกำรใช้ทรัพยำกรบุคคลให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่บริษัท   โดยไม่
เลือกปฏิบตัิต่อบคุคลหนึ่งบคุคลใดเนื่องจำกเชือ้ชำติ สญัชำติ ศำสนำ เพศ อำย ุสถำนภำพทำงกำรสมรส  
ควำมทพุพลภำพ  

5.2. อาชีวอนามัยและความปลอดภยัสภาพแวดล้อมในการท างาน 

บริษัทจะจดัสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนให้มีควำมปลอดภยัและถกูสขุอนำมยัแก่พนกังำน  เพื่อป้องกนั
อนัตรำยและเพื่อเสริมสร้ำงสขุภำพท่ีดีแก่พนกังำน  

5.3. การปกป้องความเป็นส่วนตัวของพนักงาน 

บริษัทเคำรพในควำมเป็นสว่นตวัของพนกังำน ไมน่ ำข้อมลูสว่นตวั เช่น เงินเดือน ประวตัิกำรรักษำพยำบำล 
ครอบครัว ไปเปิดเผยให้กับบุคคลภำยนอกหรือผู้ ที่ไม่เก่ียวข้อง  เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อ
บคุคลภำยนอกที่เก่ียวข้องตำมบทบงัคบัของกฎหมำย  
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5.4. ค่าตอบแทน  

บริษัท มีนโยบำยกำรให้ค่ำตอบแทนแก่พนกังำนตำมผลงำน  เป็นธรรม  และปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดด้ำน
คำ่จ้ำงแรงงำนขัน้ต ่ำที่กฎหมำยก ำหนด 

บริษัทจะบริหำรจดักำรคำ่จ้ำง เงินเดือน และผลประโยชน์ให้สำมำรถจงูใจและรักษำบคุคลำกรที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถไว้กบับริษัทและเพื่อให้บริษัทคงอยูใ่นระดบัท่ีแขง่ขนัได้ในตลำด 

5.5. ชั่วโมงการท างาน 

บริษัทจะก ำหนดชั่วโมงกำรท ำงำนต่อสปัดำห์ไม่เกินกว่ำที่กฎหมำยก ำหนด และจัดให้มีวนัหยุดประจ ำ
สปัดำห์และประจ ำปี ให้ไมน้่อยกวำ่ที่กฎหมำยก ำหนด 

5.6. เสรีภาพในการสมาคมและสิทธิในการร่วมเจรจาต่อรอง 

บริษัทเคำรพในสิทธิและเสรีภำพของพนกังำนในกำรเข้ำร่วมกบัสหภำพแรงงำนและองค์กำรลกูจ้ำงอื่นๆ 
ตำมกรอบที่กฎหมำย กฎระเบียบ รวมถึงแนวปฏิบตัิด้ำนแรงงำนสมัพนัธ์เพื่อรวมกลุม่เจรจำต่อรอง  และ
จะไมปิ่ดกัน้โอกำสของพนกังำนท่ีเป็นตวัแทนแรงงำน   

5.7. การไม่ใช้แรงงานบังคับ 

บริษัทจะด ำเนินกำรวำ่จ้ำงบคุคลท่ีจะท ำงำนให้ด้วยควำมสมคัรใจเทำ่นัน้  จะไมใ่ช้แรงงำนบงัคบัในรูปแบบ
ใดก็ตำม เช่น กำรลงโทษทำงกำย กำรกกัขงั กำรขู่ว่ำจะใช้ควำมรุนแรง หรือรูปแบบกำรคกุคำม หรือลว่ง
ละเมิดอื่นๆ เพื่อท ำงำนให้แก่บริษัท 

5.8. การไม่ใช้แรงงานเด็ก 

บริษัทจะไมว่ำ่จ้ำงแรงงำนเด็กในกำรด ำเนินธุรกิจ  ค ำวำ่ เด็ก หมำยถึง บคุคลที่มีอำยตุ ่ำกวำ่ 15 ปี หรือต ่ำ
กว่ำอำยทุี่อยู่ในเกณฑ์ต้องเรียนให้จบกำรศึกษำภำคบงัคบั หรือตำมที่กฎหมำยก ำหนดอำยขุัน้ต ่ำในกำร
ว่ำจ้ำงงำนไว้  แล้วแต่ว่ำเกณฑ์ใดก ำหนดอำยุที่มำกกว่ำ   และจะไม่ให้พนักงำนที่มีอำยุต ่ำกว่ำ 18 ปี 
ปฏิบตัิงำนท่ีเป็นอนัตรำย 

5.9. ข้อพึงปฏิบัติต่อพนักงานด้วยกัน 

กำรให้และกำรรับของขวญั แม้จะมีประเพณีกำรให้ของขวญัซึง่กนัและกนัในโอกำสตำ่งๆ แต่พนกังำนของ
กลุม่ฯ พงึหลกีเลีย่งกำรให้ของขวญัแก่ผู้บงัคบับญัชำ หรือรับของขวญัจำกผู้ใต้บงัคบับญัชำ 

6. สิทธิมนุษยชน 

 บริษัทสนบัสนุนและเคำรพในสิทธิมนุษยชน  และจะด ำเนินธุรกิจตำมหลกักำรและเจตนำรมณ์ที่ประกำศใน
ปฏิญญำสำกลว่ำด้วยสิทธิมนษุยชนของสหประชำชำติ(Universal Declaration of Human Rights) ภำยใต้ขอบเขต
อ ำนำจของบริษัท และจะไมม่ีสว่นร่วมกบักำรกระท ำใดๆที่ขดัตอ่หลกัสทิธิมนษุยชน 

7. การแข่งขันทางการค้ากับคู่แข่งขัน 

บริษัทมีนโยบำยสนบัสนนุและสง่เสริมกำรแข่งขนัทำงกำรค้ำอย่ำงเสรีและเป็นธรรม บริษัทไม่มีนโยบำยในกำร
แขง่ขนัทำงกำรค้ำโดยใช้วิธีกำรใดๆ ให้ได้มำซึง่ข้อมลูของคูแ่ขง่ขนัอยำ่งผิดกฎหมำย และขดัตอ่จริยธรรม 

8. การต่อต้านการทุจริต 

บริษัทต่อต้ำนกำรทุจริตทุกรูปแบบ  โดยไม่มีนโยบำยเสนอเงิน  สิ่งจูงใจ ของก ำนลั  สิทธิประโยชน์พิเศษ ใน
รูปแบบใดๆ ไม่ว่ำทำงตรงหรือผ่ำนบคุคลที่สำมแก่ลกูค้ำ คู่ค้ำของบริษัท  หน่วยงำนภำยนอกหรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 
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เพื่อให้ได้มำหรือคงไว้ซึ่งประโยชน์หรือควำมได้เปรียบทำงธุรกิจ  รวมทัง้ไม่มีนโยบำยจ่ำยเงินรำงวลัหรือกำรจ่ ำยเงิน
อื่นใดเพื่อเร่งกำรด ำเนินกำรหรืออ ำนวยควำมสะดวก   ยกเว้นกำรให้กำรเลีย้งรับรองทำงธุรกิจตำมประเพณีนิยม 
สว่นลดกำรค้ำ และโครงกำรสง่เสริมกำรขำยของบริษัท 

9. การฟอกเงนิ 

บริษัท ได้ตระหนกัถึงควำมส ำคญั และยดึมัน่ในกำรปอ้งกนัไมใ่ห้ กรรมกำร, ผู้บริหำร และพนกังำน ประพฤติผิด
เก่ียวกบักำรปฏิบตัิตำมกฎหมำย และข้อก ำหนดด้ำนกฎระเบียบเก่ียวกบั พระรำชบญัญตัิปอ้งกนัและปรำบปรำมกำร
ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

10. การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ  

กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำน ต้องด ำเนินธุรกิจของบริษัท ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบและข้อบงัคับที่
เก่ียวข้อง รวมถึงในกรณีที่ต้องไปปฏิบตัิงำนในต่ำงประเทศ พนกังำนควรศึกษำกฎหมำย ขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรมของประเทศนัน้ๆ ก่อนด ำเนินกำรใดๆ ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทเพื่อไม่ให้ขัดต่อกฎหมำย 
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมของประเทศนัน้ๆตลอดจนไม่มีสว่นรู้เห็นช่วยเหลือ หรือกระท ำกำรใดๆ อนั
เป็นกำรละเมิด ฝ่ำฝืนกฎหมำย  ระเบียบ ข้อบงัคบั 

11. กิจกรรมทางการเมือง  

 กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน มีสิทธิเสรีภำพในกำรใช้สิทธิและเข้ำร่วมกิจกรรมทำงกำรเมืองภำยใต้
บทบญัญัติแห่งรัฐธรรมนญู เช่น กำรลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ หรือเป็นสมำชิกพรรคกำรเมือง แต่จะต้องไม่แอบอ้ำง
ควำมเป็นพนกังำน หรือน ำทรัพย์สิน อุปกรณ์ เคร่ืองมือใดๆ ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ในกำรด ำเนินกำรและ
ต้องพึงระมดัระวงักำรด ำเนินกำรใดๆ ที่อำจส่งผลท ำให้เกิดควำมเข้ำใจได้ว่ำกลุ่มบริษัทฯมีส่วนเก่ียวข้อง ให้กำร
สนบัสนนุ หรือฝักใฝ่ในพรรคกำรเมืองนัน้ได้ ซึ่งบริษัทมีนโยบำยเป็นกลำงทำงกำรเมือง โดยจะไม่ให้กำรสนบัสนนุ 
หรือกระท ำกำรอนัเป็นกำรฝักใฝ่พรรคกำรเมอืงใดพรรคกำรเมอืงหนึง่ หรือนกักำรเมืองคนใดคนหนึง่ ดงันัน้พนกังำน
ควรหลกีเลีย่งกำรสนบัสนนุกิจกรรมทำงกำรเมอืงทัง้ที่เป็นตวัเงินหรือในรูปแบบอื่นใดแก่พรรคกำรเมือง นกักำรเมือง
หรือผู้ลงสมคัรรับเลอืกตัง้ทำงกำรเมือง รวมถึงกำรให้ยืมหรือบริจำคอปุกรณ์ กำรให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยีโดยไมค่ิด
คำ่บริกำร รวมทัง้กำรสละเวลำท ำงำนของพนกังำน 

 ทัง้นี ้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำน ต้องลำออกและพ้นสภำพจำกกำรเป็นกรรมกำร ผู้บริหำรและพนกังำน
บริษัทก่อนตำมล ำดบั หำกประสงค์จะด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง หรือลงสมคัรรับเลือกตัง้ในระดบัท้องถ่ินหรือ
ระดบัประเทศ 

12. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interests) 

ในกำรท ำงำนให้กบับริษัทอำจเกิดสถำนกำรณ์ที่ผลประโยชน์สว่นตนของกรรมกำร ผู้บริหำร หรือพนกังำนอำจ
ขดัแย้งกบัผลประโยชน์ของบริษัท ควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์นัน้อำจเกิดขึน้ได้ในหลำยรูปแบบ ดงันัน้บริษัทจึง
ได้ก ำหนดแนวทำงที่ทกุคนพงึถือปฏิบตัิ ดงันี ้

12.1.  การรับเงนิหรือประโยชน์ตอบแทน 

กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำน ต้องไมรั่บเงินหรือประโยชน์ตอบแทนใดๆ เป็นกำรสว่นตวัจำกลกูค้ำ  
คูค้่ำ ของบริษัท หรือจำกบคุคลใดอนัเนื่องจำกกำรท ำงำนในนำมบริษัท 

กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำน จะต้องไมใ่ห้กู้หรือกู้ยืมเงิน หรือเร่ียไรเงิน สิง่ของจำกลกูค้ำหรือผู้ท ำ
ธุรกิจกับบริษัท เว้นแต่เป็นกำรกู้ ยืมเงินจำกธนำคำรหรือสถำบันกำรเงินในฐำนะของลูกค้ำของ
ธนำคำรหรือสถำบนักำรเงินดงักลำ่ว 
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12.2.  การประกอบธุรกิจอื่นนอกบริษัท  

กำรท ำธุรกิจสว่นตวัใดๆ ของกรรมกำร   ผู้บริหำร และพนกังำน ต้องไม่กระทบตอ่กำรปฏิบตัิหน้ำที่และ
เวลำท ำงำนของบริษัท และห้ำมประกอบธุรกิจหรือมีสว่นร่วมในธุรกิจใดอนัเป็นกำรแขง่ขนักบัธุรกิจของ
กลุ่มบริษัท ไม่ว่ำกรรมกำร ผู้บริหำร หรือพนกังำนดงักล่ำวจะได้รับประโยชน์โดยตรงหรือโดยทำงอ้อมก็
ตำม 

12.3.  การท าธุรกิจใดๆ กับกลุ่มบริษัท 

กำรท ำธุรกิจใดๆ กบับริษัททัง้ในนำมสว่นตวั ครอบครัว หรือในนำมนิติบคุคลใดๆ ที่กรรมกำร ผู้บริหำร 
และพนกังำน นัน้มีสว่นได้เสยี จะต้องเปิดเผยสว่นได้เสยีตอ่บริษัทก่อนเข้ำท ำรำยกำร 

หำกมีกรณีรำยกำรที่เก่ียวข้องกับกรรมกำร ผู้ บริหำรและพนักงำน ก็จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตำม
หลักเกณฑ์ รำยกำรเก่ียวโยงของตลำดหลักทรัพย์และกลต. และบุคคลเหล่ำนัน้จะต้องไม่มีส่วน
เก่ียวข้องในกระบวนกำรพิจำรณำและตดัสนิใจไมว่ำ่โดยทำงตรงหรือทำงอ้อม 

ผู้ ท ำรำยกำรในนำมบริษัทมีหน้ำที่ต้องตรวจสอบควำมสัมพันธ์ของคู่ค้ำว่ำเก่ียวข้องกับกรรมกำร 
ผู้บริหำร และพนกังำน หรือไม่ ก่อนท ำรำยกำรเพื่อป้องกันควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ใดๆ ที่อำจ
เกิดขึน้  

12.4.  การด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท ภายนอกกลุ่มบริษัท 

บริษัทไม่มีนโยบำยที่จะสง่ผู้บริหำร เข้ำไปเป็นกรรมกำรในบริษัทอื่นนอกกลุม่บริษัท ในกรณีที่ผู้บริหำร
ของบริษัทระดบัตัง้แต่ PG 13 ขึน้ไป จะเข้ำด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรในบริษัทอื่น ต้องได้รับกำรอนมุตัิจำก
ผู้มีอ ำนำจของบริษัท  

ทัง้นี ้กำรด ำรงต ำแหน่งดงักล่ำวจะต้องไม่ขดัต่อบทบญัญัติของกฎหมำย หรือข้อบงัคบัที่เก่ียวข้องกบั
กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท และต้องไม่ใช้ต ำแหน่งงำนในบริษัทไปใช้อ้ำงอิงเพื่อสง่เสริมธุรกิจภำยนอก 
ในกำรขออนมุตัิให้เป็นไปตำมอ ำนำจอนมุตัิ ดงันี ้

ต าแหน่ง อนุมตัิโดย 
ผู้บริหำรระดบัตัง้แต ่PG13-15 คณะกรรมกำรบริหำร 
ผู้บริหำรระดบั UC ขึน้ไป  คณะกรรมกำรบริษัท 

 

12.5.  การรับของขวัญและการรับเลีย้งรับรองทางธุรกิจ  

กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำน พึงหลีกเลี่ยงกำรรับของขวญัทัง้ที่เป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงินจำกคูค้่ำ
หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท เว้นแตใ่นเทศกำลหรือประเพณีนิยม แตต้่องมีมลูคำ่ไมเ่กิน 3,000 
บำทและจะต้องด ำเนินกำรตำมนโยบำยตอ่ต้ำนกำรทจุริต  

กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำน สำมำรถรับกำรเลีย้งรับรองทำงธุรกิจได้ ภำยในขอบเขตและมลูค่ำที่
สมเหตสุมผล และพึงหลีกเลี่ยงกำรรับกำรเลีย้งรับรอง ในลกัษณะที่เกินกวำ่เหตคุวำมสมัพนัธ์ปกติจำก
บคุคลอื่นท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทหรือจะเป็นคูค้่ำในอนำคต และมีแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัของขวญั สนัทนำกำร 
และคำ่ใช้จ่ำยเลีย้งรับรองตำมนโยบำยตอ่ต้ำนกำรทจุริต 
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12.6.  การเดินทางไปสัมมนา ดูงานทัศนศึกษา 

กรรมกำร ผู้บริหำรและพนกังำน สำมำรถรับเชิญไปดูงำน สมัมนำและทศันศึกษำ ทัง้นี ้เฉพำะเพื่อ
ประโยชน์ในทำงธุรกิจ และต้องผ่ำนกำรอนุมัติตำมระเบียบบริษัทเท่ำนัน้ โดยบริษัทจะเป็นผู้ออก
ค่ำใช้จ่ำยในกำรดงูำน สมัมนำ ทศันศึกษำ ค่ำเดินทำงและที่พกั ตลอดจนค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่เก่ียวข้อง
ตำมระเบียบของบริษัท ทัง้นี ้ห้ำมกรรมกำร ผู้บริหำรและพนกังำนรับเงิน หรือประโยชน์อื่นใดจำกคูค้่ำ 

13. การปกป้อง ดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท 

 กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนทกุระดบัมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรดแูลรักษำกำรใช้ทรัพย์สินของกลุม่
บริษัท เพื่อประโยชน์สงูสดุของกลุ่มบริษัท โดยไม่น ำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้อื่น บริษัทมีนโยบำยจะ
จดัท ำเอกสำรทำงธุรกิจ บนัทึกข้อมลูทำงกำรเงินและบญัชี และจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินด้วยควำมสจุริต ทนัเวลำ 
ถกูต้องครบถ้วนตำมกฎหมำยที่เก่ียวข้องและเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชีที่รับรองโดยทัว่ไป 

 กรรมกำร ผู้บริหำร พนกังำนทุกคนต้องควบคุมข้อมูลควำมลบัอย่ำงเหมำะสม และต้องไม่สื่อสำรข้อมูลอนัมี
สำระส ำคญั และยงัมิได้เปิดเผยสูส่ำธำรณชน ซึ่งได้รับรู้มำจำกหน้ำที่งำน ไปยงัหนว่ยงำนอื่นๆ และบคุคลภำยนอกที่
ไม่สมควรต้องรับรู้ข้อมูลนัน้ และมีหน้ำที่ต้องใช้ควำมพยำยำมอย่ำงดีที่สดุ เพื่อป้องกันไว้ซึ่งข้อมูลที่เป็นควำมลบั
ดงักลำ่ว ทัง้นี ้รวมไปถึงกำรจดัเก็บเอกสำรข้อมลูที่เป็นควำมลบั    

14. ทรัพย์สินทางปัญญา 

ทรัพย์สินทำงปัญญำของบริษัทได้แก่ ลิขสิทธ์ิต่ำงๆ  สิทธิบตัร เคร่ืองหมำยกำรค้ำ ควำมลบัทำงกำรค้ำ เป็นสิ่ง
ส ำคญัในกำรรักษำควำมได้เปรียบทำงกำรแข่งขนัของบริษัท  ดงันัน้ กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนทกุคนมีหน้ำที่
ปกปอ้ง รักษำ และพิทกัษ์สทิธ์ิท่ีบริษัทมีตอ่ทรัพย์สนิทำงปัญญำทัง้หมด และใช้สทิธ์ิเหลำ่นัน้อยำ่งรับผิดชอบ   

นอกจำกนี ้ กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนทกุคนต้องเคำรพสิทธ์ิท่ีชอบด้วยกฎหมำยในทรัพย์สินทำงปัญญำ
ของบคุคลอื่นด้วย 

15. การใช้ข้อมูลภายใน และการซือ้ขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท 

กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกระดับต้องไม่ใช้ข้อมูลภำยใน (Inside Information) ของกลุ่มบริษัท ที่มี
สำระส ำคญั และยงัไมไ่ด้เปิดเผยตอ่สำธำรณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น  

กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนของบริษัทมีสิทธิเสรีภำพในกำรลงทนุซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของกลุ่มบริษัท แต่เพื่อ
ป้องกันมิให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำน ควรหลีกเลี่ยงหรืองดกำรซือ้ขำย
หลกัทรัพย์ของกลุม่บริษัท ในช่วงระยะเวลำ 1 เดือน ก่อนกำรเปิดเผยงบกำรเงินให้แก่สำธำรณชน 

บคุคลที่บริษัทก ำหนดทกุคนที่มีควำมประสงค์ที่จะซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของกลุม่บริษัทจะต้องแจ้งคณะกรรมกำร
บริษัทลว่งหน้ำอยำ่งน้อย 1 วนัก่อนท ำกำรซือ้ขำย 

16. การให้ข้อมูลข่าวสาร หรือให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน หรือต่อสาธารณชน 

กำรให้ข้อมลูใดๆ เก่ียวกบับริษัท  ต้องอยูบ่นพืน้ฐำนข้อมลูที่เป็นจริง ถกูต้อง และปฏิบตัิด้วยควำมระมดัระวงั      

ผู้ที่ไมม่ีหน้ำที่เก่ียวข้องหรือไมไ่ด้รับมอบหมำย ไมส่ำมำรถให้ข้อมลูขำ่วสำรหรือให้สมัภำษณ์ตอ่สือ่มวลชนหรือ
ตอ่สำธำรณชนใดๆ เก่ียวกบัหรือพำดพิงกลุม่บริษัทไมว่ำ่ในด้ำนใด อนัอำจสง่ผลกระทบตอ่ช่ือเสยีง และกำรด ำเนิน
ธุรกิจของกลุม่บริษัท 
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17. รายการระหว่างกันในกลุ่มบริษัท 

ในกรณีที่มีกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันภำยในกลุ่มบริษัท กลุม่บริษัทจะปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑ์และขัน้ตอนใน
กำรพิจำรณำอนมุตัิ โดยค ำนึงถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัทเป็นส ำคญั โดยถือเสมือนหนึ่งเป็นรำยกำรที่กระท ำกบั
บคุคลภำยนอก (On arms' length basis) 

18. การสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 

บริษัทเช่ือมัน่และสง่เสริมให้พนกังำนมีอิสระเต็มที่ในกำรติดตอ่สือ่สำรผำ่นสือ่สงัคมออนไลน์อยำ่งสร้ำงสรรค์ แต่
อยำ่งไรก็ตำม กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนของบริษัทต้องหลกีเลีย่งปัญหำและกำรใช้สือ่ออนไลน์ที่อำจก่อให้เกิด
ผลในทำงลบทัง้ต่อตวัพนกังำนเองและต่อบริษัท  โดยปฏิบตัิแนวปฏิบัติการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์อยำ่ง
เคร่งครัด 

การจัดการและการรักษาจรรยาบรรณ 

1. กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนทกุคนต้องปฏิบตัิตำมจรรยำบรรณอย่ำงเคร่งครัด  หำกพบว่ำมีกำรฝ่ำฝืนหรือ
กระท ำกำรใดๆ ที่ขัดต่อจรรยำบรรณ ให้รำยงำนโดยทันที โดยบริษัทจะพิจำรณำลงโทษตำมลกัษณะแห่ง
ควำมผิดตำมควรแก่กรณี ให้เป็นไปตำมระเบียบกำรบริหำรงำนบคุคล 

ในกรณีที่กำรฝ่ำฝืน หรือกระท ำกำรใดๆ ที่ขดัต่อจรรยำบรรณ มีผลท ำให้เกิดควำมเสียหำยต่อช่ือเสียง และ
สถำนะทำงกำรเงินของบริษัท จนกลำยเป็นควำมผิดทำงอำญำ บริษัทจะด ำเนินกำรฟอ้งร้องตำมกฎหมำยต่อ
ผู้กระท ำควำมผิด ตำมดลุพินิจของบริษัท  

2. กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนทุกคนมีหน้ำที่ลงนำมรับทรำบจรรยำบรรณนี ้ เมื่อเข้ำเป็นพนกังำนและมี
หน้ำที่รับทรำบ ท ำควำมเข้ำใจในจรรยำบรรณเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลง โดยบริษัทจะด ำเนินกำรประชำสมัพนัธ์
ให้ทรำบ และน ำไปปฏิบตัิตอ่ไป 

3. ผู้บริหำรและผู้บงัคบับญัชำต้องเป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรปฏิบตัิตำมจรรยำบรรณ และมีหน้ำที่ในกำรสอดสอ่ง
ดแูลและสง่เสริมผู้ใต้บงัคบับญัชำปฏิบตัิตำมจรรยำบรรณที่ก ำหนด 

4. ก ำหนดให้มีคณะกรรมกำรจรรยำบรรณ ประกอบด้วย รองกรรมกำรผู้ อ ำนวยกำรของบริษัท  1 ท่ำน เป็น
ประธำน ผู้แทนจำกฝ่ำยตรวจสอบภำยใน หวัหน้ำฝ่ำยกฎหมำย หวัหน้ำฝ่ำยทรัพยำกรบคุคล และหวัหน้ำฝ่ำย
งำนอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องเป็นกรรมกำร โดยมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดงันี ้

 ดแูลปรับปรุงจรรยำบรรณให้มีควำมเหมำะสมและทนัสมยั 

 สง่เสริมและก ำกบัให้พนกังำนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และถือปฏิบตัิจรรยำบรรณของบริษัท 

 จดัท ำหำรือเร่ืองต่ำงๆ ท่ีเก่ียวข้องอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ หรือมีเหตจุ ำเป็น และจดัท ำรำยงำนเก่ียวกบักำร
ปฏิบตัิตำมจริยธรรมเสนอให้คณะกรรมกำรทรำบประจ ำทกุๆปี  

การรายงานการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 

กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำน มีหน้ำที่ต้องรำยงำนกำรปฏิบตัิที่อำจขดัตอ่จรรยำบรรณ ในกรณีที่พบเห็น หรือ
ถกูกดดนั/บงัคบัให้กระท ำใดๆ ที่เป็นกำรขดัต่อจรรยำบรรณ ให้รำยงำนต่อผู้บงัคบับญัชำ หรือผู้บริหำรระดบัสงู หรือ
หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรือหน่วยงำนทรัพยำกรบุคคล หรือคณะกรรมกำรจรรยำบรรณ หรือคณะกรรมกำร
ตรวจสอบแล้วแตก่รณี  

 นอกจำกนี  ้ยัง สำมำรถรำยงำนผ่ ำน  Ethics Hotline ใน  Internet และ  Intranet ของบ ริ ษัท  Link: 
https://thcom2.thaicom.net/ethical/Petition.aspx  ซึ่งข้อมูลจะถูกส่งผ่ำนโดยตรงไปยัง หัวหน้ำหน่วยงำน

https://thcom2.thaicom.net/ethical/Petition.aspx
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ตรวจสอบภำยใน และหวัหน้ำหน่วยงำนทรัพยำกร หวัหน้ำหน่วยงำนเลขำนกุำรบริษัท และประธำนคณะกรรมกำร
จรรยำบรรณ หรือสง่ E-mail มำที่ 

1. หวัหน้ำหนว่ยงำนตรวจสอบภำยใน   E-mail: headofia@thaicom.net  

2. หวัหน้ำหนว่ยงำนทรัพยำกรบคุคล    E-mail: headofhr@thaicom.net  

3. ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ     E-mail: headofac@thaicom.net   

บริษัทมีนโยบำยที่จะรักษำข้อมลูควำมลบั  และคุ้มครองผู้ที่รำยงำนเป็นอยำ่งดี และผู้รำยงำนไมต้่องรับโทษใดๆ 
หำกกระท ำโดยเจตนำดี  

สามารถดูนโยบายและแนวปฏิบัติการก ากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ  ฉบับเต็ม 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 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการก ากับดูแลกิจการ
ในรอบปีที่ผ่านมา 

6.3.1 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญเกี่ยวกบัการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบ
การก ากับดูแลกิจการ หรือ กฏบัตรคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา 

ในปี 2563 คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ และคณะกรรมกำรบริษัท ได้มีกำรพิจำรณำทบทวนนโยบำย
ก ำกบัดแูลกิจกำร แล้วมีควำมเห็นว่ำควรปรับปรุงเนือ้หำของนโยบำยก ำกบัดแูลกิจกำรฉบบัดงักลำ่วให้เป็นปัจจบุนั 
โดยได้อนุมัติแก้ไขนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรฉบับล่ำสุด เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกำยน 2563 ซึ่งเป็นกำรเพิ่มเติม
รำยละเอียดของคณะกรรมกำรชุดย่อยให้ครบถ้วนตำมควำมเป็นจริง โดยมุ่งเน้นบทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
ของคณะกรรมกำรในแต่ละด้ำนของกำรก ำกบัดูแลกิจกำรของบริษัทจดทะเบียน เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบตัิที่ดีส ำหรับ
กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนของบริษัท  

การปรับปรุงกฏบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย 

เพื่อให้แน่ใจว่ำบริษัทได้มีกำรก ำหนดบทบำทหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ ของคณะกรรมกำรชุดย่อย ท่ีมีควำม
เหมำะสม สอดคล้องกบัสถำนกำรณ์ และมีควำมเป็นปัจจุบนั คณะกรรมกำรบริษัทจึงได้พิจำรณำอนมุตัิกำรใช้กฎ
บัตร รวมถึงพิจำรณำอนุมัติกำรปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมกำรชุดย่อย ประจ ำปี 2563 ได้แก่ กฎบัตร
คณะกรรมกำรตรวจสอบ กฎบตัรคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ และ กฎบตัรคณะกรรมกำรพฒันำธุรกิจ
ใหม ่ 

การสื่อสารนโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

บริษัทได้จดัท ำคูม่ือกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีและจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ ประกอบไปด้วยเนือ้หำหลกั 3 
สว่น ได้แก่ สว่นที่ 1 นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร สว่นที่ 2 จรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ และสว่นที่ 3 นโยบำย
ต่อต้ำนกำรทจุริต เพื่อใช้ในกำรสื่อสำรและท ำควำมเข้ำใจกบัทัง้คณะกรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำน ได้ยึดถือเป็น
แนวปฏิบตัิที่ดีในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ที่รับผิดชอบ รวมถึงได้ให้มีกำรลงนำมรับทรำบและถือปฏิบตัิตำมนโยบำยกำร
ก ำกบัดแูลกิจกำร คูม่ือจรรยำบรรณ และนโยบำยตอ่ต้ำนกำรทจุริตของบริษัทดงักลำ่วด้วย นอกจำกนี ้เมื่อมีพนกังำน
เข้ำใหมบ่ริษัทก็จะสง่มอบคูม่ือดงักลำ่วให้พนกังำนได้อำ่นท ำควำมเข้ำใจและลงนำมรับทรำบและถือปฏิบตัิอีกด้วย 

ในปี 2563 คณะกรรมกำรบริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมนโยบำย และแนวปฏิบัติที่ดีอย่ำง
เคร่งครัด รวมถึงพฒันำกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัทอยำ่งตอ่เนื่อง เพื่อบริษัทก้ำวไปสูก่ำรก ำกบัดแูลกิจกำรบริษัท

mailto:headofia@thaicom.net
mailto:headofhr@thaicom.net
mailto:headofac@thaicom.net
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
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ในระดบัสำกล โดยเฉพำะในภมูิภำคอำเซียน ทัง้นี ้เพื่อให้บริษัทบรรลเุป้ำหมำยในกำรสร้ำงควำมมัน่คง และควำม
เจริญเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง และยัง่ยืนให้กบัองค์กร ผู้ ถือหุ้น รวมทัง้ผู้มีส่วนได้เสียทกุภำคส่วน โดยมุ่งเน้นกำรรักษำ
มำตรฐำนและกำรพฒันำกำรก ำกบัดแูล รวมถึงส่งเสริมให้กำรก ำกบัดูแลที่ดีให้เป็นวฒันธรรมขององค์กร โดยผ่ำน
กิจกรรมตำ่งๆ ดงันี ้

 มีกำรจัดท ำคู่มือกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีและจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ  ให้พนกังำนได้อ่ำนและลง
นำมว่ำจะปฏิบตัิตำมจรรยำบรรณของบริษัท ซึ่งได้มีด ำเนินกำรมำตัง้แต่ปี 2556 รวมถึงเมื่อมีพนกังำนเข้ำ
ใหม่ก็จะได้สง่มอบคู่มือดงักลำ่วให้พนกังำนได้อ่ำนและท ำควำมเข้ำใจและลงนำมเพื่อลงนำมวำ่จะปฏิบตัิ
ตำมจรรยำบรรณของบริษัท 

 กำรปฐมนิเทศพนกังำนใหม่ เพื่อให้ข้อแนะน ำและให้เข้ำใจวฒันธรรมองค์กร รวมถึงเข้ำใจกำรก ำกบัดูแล
กิจกำรที่ดีและจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจขององค์กร รวมถึงเจตนำรมณ์ของนโยบำยกำรต่อต้ำนกำร
ทจุริตของบริษัท 

 มีกำรประกำศใช้แนวทำงปฏิบตัิของคูค้่ำ เพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจร่วมกนัระหวำ่งบริษัทและคูค้่ำวำ่จะน ำ
หลกักำรนีไ้ปใช้เป็นสว่นหนึง่ในกำรด ำเนินธุรกิจ ซึง่เป็นสว่นส ำคญัสว่นหนึง่ในกำรคดัเลอืกและประเมินคูค้่ำ
ด้วย โดยบริษัทได้แจ้งให้คูค้่ำทกุรำยทรำบถึงแนวปฏิบัติดงักลำ่ว และให้คูค้่ำลงนำมรับทรำบและถือปฏิบตัิ
เป็นมำตรฐำนเดียวกนั 

 มีกำรให้พนกังำนของบริษัททกุคนรำยงำนกำรมีสว่นได้เสียของตนเอง ครอบครัว และนิติบคุคลที่เก่ียวข้อง 
รวมถึงกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงข้อมลู พนกังำนต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมลูโดยเร็ว เพื่อสง่เสริมให้กำรท ำ
ธุรกรรมตำ่งๆ ของกลุม่บริษัทเป็นไปอยำ่งโปร่งใส สมเหตสุมผล และค ำนงึถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัทเป็น
ส ำคญั 

 มีกำรรณรงค์เร่ืองจริยธรรมทำงธุรกิจผำ่นทำงสือ่ออนไลน์และสื่อสำรให้กบักรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำน
ผำ่นทำงอีเมล์เป็นประจ ำ เพื่อให้เกิดกำรตระหนกัถึงกำรท ำหน้ำที่ของตนให้ถกูต้องเหมำะสม  

  6.3.2 การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการ CG Code ปี 2560 

ในปี 2563  คณะกรรมกำรได้สอบทำนกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร และติดตำมให้มีกำรปฏิบตัิ
ตำมนโยบำยดงักลำ่วอยำ่งเคร่งครัด รวมถึงขัน้ตอนและแนวปฏิบตัิที่เก่ียวข้อง แตอ่ยำ่งไรก็ตำม มีหลกักำรบำงเร่ืองที่
บริษัทยงัปฏิบตัิแตกตำ่งจำกหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี CG Codeปี 2560 ในเร่ืองตอ่ไปนี ้

หลักการ/แนวปฏบิัตทิี่ดขีอง 
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ค าชีแ้จงบริษัท 

คณะกรรมกำรบริษัทควรประกอบด้วยกรรมกำรที่
เป็นอิสระมำกกวำ่ 50% 

ณ 31 ธันวำคม 2563 คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วย
กรรมกำรอิสระทัง้หมด 4 คน จำกกรรมกำรทัง้หมด 9 คน 
คิดเป็น 44.4%  อย่ำงไรก็ตำม คณะกรรมกำรบริษัทมี
ควำมเห็นว่ำองค์ประกอบของคณะกรรมกำรดังกล่ำวมี
ควำมเหมำะสมกบัโครงสร้ำงของบริษัท ณ ปัจจบุนั 
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หลักการ/แนวปฏบิัตทิี่ดขีอง 
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ค าชีแ้จงบริษัท 

คณะกรรมกำรมีกำรก ำหนดนโยบำยจ ำกัดจ ำนวน
บริษัทจดทะเบียนที่กรรมกำรแต่ละคนจะด ำรง
ต ำแหน่งกรรมกำรโดยควรพิจำรณำก ำหนดจ ำนวน
บริษัทจดทะเบียนที่กรรมกำรแต่ละคน  จะไปด ำรง
ต ำแหนง่ไมเ่กิน 5 แหง่ โดยไมม่ีข้อยกเว้น  

กรรมกำรสำมำรถด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจด
ทะเบียนอื่นได้ไมเ่กิน 6 บริษัท แตก่ำรเป็นกรรมกำรดงักลำ่ว
ต้องไมเ่ป็นอปุสรรคตอ่กำรปฏิบตัิหน้ำที่กรรมกำรของบริษัท 
และไมม่ีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ ทัง้นี ้คณะกรรมกำร
บริษัทมีควำมเห็นวำ่ จ ำนวนกำรด ำรงต ำแหนง่ในบริษัทจด
ทะเบียนอื่นของกรรมกำร ยงัคงไม่กระทบต่อประสิทธิภำพ
ในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ของกรรมกำร 

 

6.3.3 ข้อมูลการปฎิบัติในเร่ืองอื่นๆ ตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

 จำกกำรท่ีบริษัทให้ควำมส ำคญัในกำรรักษำและยกระดบัมำตรำฐำนกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัท สง่ผลให้ใน
ปี 2563 บริษัทได้รับรำงวลัด้ำนกำรก ำกบัดแูลกิจกำรจำกหนว่ยงำนท่ีเก่ียวข้องตำ่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

 บริษัทได้รับกำรประเมินโดยได้ 100 คะแนน จำกโครงกำรประเมินคณุภำพกำรจดัประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้น 
ประจ ำปี 2563 ของบริษัทจดทะเบียน (AGM Assessment Program) จำกกำรประเมินโดยสมำคม
ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investor Association) ซึ่งเป็นคะแนนที่สูงกว่ำค่ำเฉลี่ยของกำรประเมินของ
บริษัทจดทะเบียนทัง้หมด 

 บริษัทได้ รับกำรประเมินผลจำกกำรส ำรวจในโครงกำรดังกล่ำวในคะแนนระดับ “ดี เลิศ ”                                                            
                                      เป็นปีที่ 8 ต่อเนื่องกนั (2556 – 2563) จำกกำรประกำศผลกำรส ำรวจกำรก ำกบั
ดูแลกิจกำรบริษัทจดทะเบียน ประจ ำปี 2563 (CGR 2020)  จำกสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (Thai 
Institute of Directors – IOD) รวมถึงได้รับกำรคดัเลือกจำกตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้อยู่ใน
รำยช่ือบริษัทหุ้นยัง่ยืนประจ ำปี 2563 เป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน โดยจัดอยู่ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมลูค่ำ
หลกัทรัพย์ตำมรำคำตลำดระหวำ่ง 3,000 - 10,000 ล้ำนบำท  
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7.  โครงสร้างการก ากับดูแลกจิการ และข้อมูลส าคัญเก่ียวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุด
ย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอ่ืนๆ 

7.1 โครงสร้างการก ากับดูแลกิจการ 

บริษัท ไทยคม จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 

 

* โครงสร้ำงกำรบริหำรจดักำร ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2564 
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7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ 

7.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมกำรบริษัทมีบทบำทส ำคญัในกำรก ำกับดูแลกิจกำร เพื่อดูแลรักษำผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น และ  
ผู้มีสว่นได้เสียทกุรำยอย่ำงเป็นธรรม ซึ่งเป็นปัจจยัส ำคญัในกำรเพิ่มมลูค่ำให้กบับริษัทในระยะยำวอย่ำงยัง่ยืน โดย
องค์ประกอบของคณะกรรมกำรบริษัท มีดงันี ้

1. คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำมหลำกหลำย  (Board Diversity) ทัง้ในด้ำนเพศ 
ทกัษะวิชำชีพ ควำมเช่ียวชำญเฉพำะด้ำน รวมถึงมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ในสำขำตำ่งๆ 
ที่เก่ียวข้องกบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท และมีจ ำนวนกรรมกำรที่เหมำะสมและเพียงพอตอ่กำรก ำกบัดแูล
ธุรกิจของบริษัท กล่ำวคือ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 คนตำมกฎหมำยและไม่เกิน 12 คน ซึ่งประกอบด้วย 
ประธำนกรรมกำรและกรรมกำร โดยอย่ำงน้อย 1 คน เป็นผู้มีประสบกำรณ์ด้ำนกิจกำรโทรคมนำคม และ
อยำ่งน้อย 1 คน เป็นผู้มีประสบกำรณ์ด้ำนบญัชีและกำรเงิน 

2. คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรกำรอิสระและกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำรเป็นส่วนใหญ่ โดยมี
กรรมกำรอิสระอยำ่งน้อย 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้คณะ และมีจ ำนวนไมน้่อยกวำ่ 3 คน เพื่อให้มีกำร
ถ่วงดลุและสำมำรถแสดงควำมเห็นได้อยำ่งอิสระ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 คณะกรรมกำรบริษัท ปรำกฏตำมหนงัสอืรับรองบริษัท ประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน 
9 ท่ำน โดยมีกรรมกำรอิสระ จ ำนวนทัง้สิน้ 4 ท่ำน หรือ คิดเป็นร้อยละ 44.44 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้คณะ และ
แบง่เป็นกรรมกำรท่ีเป็นผู้บริหำรจ ำนวน 1 ทำ่น และไมเ่ป็นผู้บริหำรจ ำนวน 8 ทำ่น 
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บริหารความเส่ียง

นโยบายภาครัฐและรัฐกิจสัมพันธ์

ค่าตอบแทนและทรัพยากรบุคคล

การก ากับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กฎหมาย

บริหารธุรกิจ/กลยุทธ์

การเงนิและบัญชี/เศรษฐศาสตร์

การตลาดและการขาย

การค้าระหว่างประเทศ

ธุรกิจโทรคมนาคม/นวัตกรรม

เทคโนโลยีสารสนเทศ

วิศวกรรม

ทักษะและประสบการณ์ของกรรมการ
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รายนามคณะกรรมการ 
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1 นำยประเสริฐ บญุสมัพนัธ์ (ประธำน)                  

2 นำยวินิจ ศิลำมงคล                 

3 นำยธีรนนัท์ ศรีหงส์                 

4 นำงภทัรียำ เบญจพลชยั                   

5 นำยสมประสงค์ บญุยะชยั               

6 นำยเอนก พนำอภิชน                  

7 นำยเกว็ก บคั ไช                 

8 นำยอนนัต์ แก้วร่วมวงศ์             

9 ดร. ภเูวียง ประค ำมินทร์                  

  รวม 8 1 0 7 2 3 3 6 4 4 7 7 1 9 3 3 9 4 4 1 

 หมำยเหต:ุ * วิศวกรรม  หมำยถึง กำรศกึษำหรือประสบกำรณ์กำรท ำงำนเก่ียวกบัวิศวกรรมในด้ำนโทรคมนำคม ดำวเทียม  เทคโนโลยีดิจิตอล  และ IT 
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3. คณะกรรมกำรบริษัทเป็นตัวแทนของผู้ ถือหุ้ นทัง้หมดโดยรวม มิใช่เป็นตัวแทนของผู้ ถือหุ้ นกลุ่มใด 
กลุม่หนึง่ 

4. คณะกรรมกำรบริษัทมีนโยบำยให้มีจ ำนวนกรรมกำรเป็นไปตำมสดัส่วนอย่ำงยุติธรรมของเงินลงทุนของ  
ผู้ ถือหุ้นท่ีมีอ ำนำจควบคมุ (Controlling Shareholders) ในบริษัท 

นอกจำกนี ้บริษัทยงัได้มีกำรก ำหนดองค์ประกอบอื่นๆ ทีเ่ก่ียวกบัข้องกบัคณะกรรมกำร ดงัตอ่ไปนี ้

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ 

1. วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรเป็นไปตำมข้อบังคบัของบริษัท โดยในกำรประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้น
ประจ ำปีทุกครัง้ ให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่งจ ำนวน 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด ถ้ำจ ำนวน
กรรมกำรที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ ำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยให้
กรรมกำรคนที่อยู่ในต ำแหน่งนำนที่สดุเป็นผู้ออกจำกต ำแหน่ง ทัง้นี ้กรรมกำรที่พ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ
อำจถกูเลอืกเข้ำมำด ำรงต ำแหนง่ใหมอ่ีกได้ 

2. กรรมกำรอิสระมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งติดตอ่กนัได้ไมเ่กิน 3 วำระหรือไม่เกิน 9 ปี แล้วแต่ระยะเวลำใดจะ
นำนกว่ำ แต่หำกคณะกรรมกำรบริษัทเห็นว่ำ มีควำมจ ำเป็นต้องขอให้กรรมกำรอิสระที่ด ำรงต ำแหน่ง
ติดตอ่กนัมำครบ 3 วำระหรือ 9 ปี ด ำรงต ำแหนง่ตอ่ไป ก็ให้อ ำนำจคณะกรรมกำรบริษัทขยำยระยะเวลำกำร
ด ำรงต ำแหนง่ของกรรมกำรอิสระออกไปได้อีก 

การจ ากดัอายุของกรรมการ 

1. คณะกรรมกำรบริษัทไม่มีนโยบำยที่จะเสนอบคุคลที่จะมีอำยคุรบ 72 ปี หรือสงูกว่ำ ณ วนัที่ด ำรงต ำแหนง่ 
ทัง้นี ้เมื่อนโยบำยนีม้ีผลบงัคบัใช้ กรรมกำรปัจจบุนัท่ีมีอำย ุ72 ปี หรือสงูกวำ่ จะยงัคงด ำรงต ำแหนง่ตอ่ไปได้
ตำมวำระกำรด ำรงต ำแหนง่ของตนท่ีเหลอือยู่ 

2. คณะกรรมกำรบริษัทอำจพิจำรณำอนุมตัิเสนอแต่งตัง้กรรมกำรที่มีอำย ุ72 ปี หรือสงูกว่ำ ณ วนัที่แต่งตัง้
กลบัเข้ำด ำรงต ำแหนง่ใหมไ่ด้เพียงอีก 1 วำระเทำ่นัน้ 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

1. จ ำนวนครัง้และก ำหนดกำรประชมุ 

(1) กำรประชุมคณะกรรมกำรได้มีกำรก ำหนดตำรำงกำรประชุมอย่ำงเป็นทำงกำรไว้ล่วงหน้ำตลอดทัง้ปี 
และแจ้งให้กรรมกำรแตล่ะคนรับทรำบตัง้แตต้่นปี เพื่อจดัสรรเวลำในกำรเข้ำร่วมประชมุ 

(2) คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดให้มีกำรประชุมอย่ำงน้อยปีละ 8 ครัง้ และอำจมีกำรประชุมวำระพิเศษ
เพิม่เติมตำมควำมจ ำเป็น 

2. วำระกำรประชมุ 

(1) ประธำนกรรมกำรโดยกำรหำรือร่วมกบัประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และเลขำนกุำรบริษัท จะเป็นผู้ดแูลให้
ควำมเห็นชอบวำระกำรประชมุ  

(2) กรรมกำรทำ่นอื่นสำมำรถเสนอวำระกำรประชมุหรือหวัข้ออื่นที่เก่ียวข้องเพื่อน ำมำพิจำรณำได้ 
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3. กำรจดัสง่เอกสำรกำรประชมุ 

เลขำนุกำรบริษัทมีหน้ำที่ในกำรนดัหมำย จัดเตรียมเอกสำรประกอบกำรประชุมให้เพียงพอ และจัดส่ง
ลว่งหน้ำ พร้อมหนงัสอืเชิญประชมุ  ก่อนกำรประชมุไมน้่อยกวำ่ 7 วนั เพื่อให้คณะกรรมกำรได้มีเวลำศึกษำ
มำก่อน 

4. กำรเข้ำร่วมประชมุ 

คณะกรรมกำรบริษัทคำดหวงัวำ่กรรมกำรแต่ละท่ำนจะใช้ควำมพยำยำมอย่ำงสมเหตสุมผลในกำรเข้ำร่วม
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อยที่ตนเองด ำรงต ำแหน่งอยู่ทุกครัง้ คณะกรรมกำร
บริษัทตระหนกัดีวำ่ในบำงโอกำสหรือสถำนกำรณ์อำจท ำให้กรรมกำรไมส่ำมำรถเข้ำร่วมประชมุได้ อยำ่งไรก็
ตำม ภำรกิจดังกล่ำวจะไม่กระทบต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ของกรรมกำรอย่ำงเป็นสำระส ำคัญ ทัง้นี  ้
คณะกรรมกำรบริษัทคำดหมำยว่ำกรรมกำรจะเข้ำร่วมประชุมอย่ำงต ่ำคิดเป็นร้อยละ 80 ของกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริษัททัง้หมด 

5. องค์ประชมุและกำรประชมุ 

(1) ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท กรรมกำรต้องมำประชุมไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำร
ทัง้หมดจึงจะเป็นองค์ประชมุ 

(2) จ ำนวนองค์ประชมุขัน้ต ่ำ ณ ขณะที่ คณะกรรมกำรจะลงมติในท่ีประชมุคณะกรรมกำร ต้องมีกรรมกำร
อยูไ่มน้่อยกวำ่ 2 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด 

(3) ในกำรประชุม ประธำนกรรมกำรท ำหน้ำที่เป็นประธำนที่ประชุมมีหน้ำที่ดูและจัดสรรเวลำให้อย่ำง
เพียงพอที่ฝ่ำยบริหำรจะเสนอเอกสำรและข้อมูลเพื่อกำรอภิปรำยปัญหำส ำคญั และเพียงพอส ำหรับ
คณะกรรมกำรท่ีจะอภิปรำยในประเด็นท่ีส ำคญั โดยกรรมกำรทกุทำ่นมีอิสระในกำรแสดงควำมคิดเห็น 

(4) กรรมกำรผู้มีสว่นได้เสยี จะต้องไมอ่ยูใ่นท่ีประชมุเมื่อมีกำรพิจำรณำวำระท่ีตนมีสว่นได้เสยี 

6. รำยงำนกำรประชมุ 

(1) เลขำนุกำรบริษัทจะเป็นผู้ท ำกำรจดบนัทึก และจัดท ำรำยงำนกำรประชุมเป็นลำยลกัษณ์อกัษร และ
เสนอให้ประธำนกรรมกำรบริษัทสอบทำนและสง่ให้กรรมกำรทกุทำ่นให้ควำมเห็น โดยจะด ำเนินกำรให้
แล้วเสร็จภำยใน 14 วนันบัจำกวนัท่ีประชมุ ซึ่งรำยงำนกำรประชมุจะมีกำรบนัทึกมติของที่ประชมุและ
ข้อมลูไว้อยำ่งเพียงพอ ชดัเจน และเป็นไปตำมกฎหมำย 

(2) เลขำนกุำรบริษัทจะเป็นผู้จดัเก็บรำยงำนกำรประชมุที่ผ่ำนกำรรับรองแล้ว รวมทัง้เอกสำรประกอบกำร
ประชมุ และพร้อมที่จะให้ตรวจสอบได้ 

7. กำรประชมุของกรรมกำรท่ีไมเ่ป็นผู้บริหำร 

กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำรจะประชุมระหว่ำงกนัเองอยำ่งน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยไม่มีกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร
หรือฝ่ำยบริหำรเข้ำร่วมประชุม เพื่อเปิดโอกำสให้อภิปรำยปัญหำต่ำงๆ ทัง้ที่เก่ียวกบัธุรกิจของบริษัท หรือ
เร่ืองกำรจดักำรท่ีอยูใ่นควำมสนใจ และให้มีกำรรำยงำนผลกำรประชมุให้คณะกรรมกำรบริษัทและประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำรทรำบ  

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น 

1. กรรมกำรสำมำรถด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 6 บริษัท แต่กำรเป็นกรรมกำร
ดงักลำ่วต้องไมเ่ป็นอปุสรรคตอ่กำรปฏิบตัิหน้ำที่กรรมกำรของบริษัท และไมม่ีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 
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2. คณะกรรมกำรบริษัทไมม่ีนโยบำยให้กรรมกำรท่ีเป็นผู้บริหำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรไปด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ยกเว้นบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของบริษัท) เว้นแต่จะได้รับอนมุตัิจำก
คณะกรรมกำรบริษัท 

7.2.2   ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอ านาจควบคุมบริษัทรายบุคคล  

ตำมข้อบงัคบัของบริษัทก ำหนดให้คณะกรรมกำรของบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวนไมน้่อยกวำ่ 5 คน และ
กรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดนัน้ ต้องมีถ่ินที่อยู่ในรำชอำณำจักร และจะต้องเป็นผู้มี
คุณสมบตัิตำมที่กฎหมำยก ำหนด ทัง้นี ้กรรมกำรของบริษัทต้องปฏิบตัิหน้ำที่ให้เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค์ 
และข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 คณะกรรมกำรบริษัทมีกรรมกำรจ ำนวน 9 ทำ่น ดงันี ้

รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตัง้ (1) 
1. นำยประเสริฐ บญุสมัพนัธ์  ประธำนกรรมกำรบริษัท และกรรมกำรอิสระ  1 ตลุำคม 2558 
2. นำยวินจิ ศิลำมงคล(2) กรรมกำรอิสระ 

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และ 
กรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ 

27 มีนำคม 2563 

3. นำงภทัรียำ เบญจพลชยั(3) กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรตรวจสอบ  
ประธำนกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ และ 
กรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน 

30 มีนำคม 2559 

4. นำยธีรนนัท์ ศรีหงส์(4) กรรมกำรอิสระ  
กรรมกำรตรวจสอบ  
ประธำนคณะกรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน และ 
ประธำนคณะกรรมกำรพฒันำธุรกิจใหม ่

27 มีนำคม 2563 

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

กรรมกำรบริหำร 
27 มีนำคม 2558 

7. นำยเอนก พนำอภิชน(5)  กรรมกำร  
ประธำนกรรมกำรบริหำร  
กรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน 
กรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ และ 
กรรมกำรพฒันำธุรกิจใหม ่

1 กรกฎำคม 2560 

8. นำยอนนัต์ แก้วร่วมวงศ์ กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร 1 พฤษภำคม 2561 
9. นำยภเุวยีง ประค ำมินทร์ กรรมกำร 2 เมษำยน 2562 

_____________________ 
หมำยเหต ุ
(1) วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ หมำยถึง วนัที่ได้รับกำรแตง่ตัง้เป็นกรรมกำรของบริษัทครัง้แรก 
(2) นำยวินิจ ศิลำมงคล ได้รับกำรแต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระ ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ กรรมกำรบรรษัทภิบำล
และสรรหำ มีผลเม่ือวนัที่ 27 มีนำคม 2563 โดยมติที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 6/2563 เม่ือวนัที่ 24 มีนำคม 2563 
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(3) นำงภัทรียำ เบญจพลชัย ได้รับกำรแต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งประธำนคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ และกรรมกำรก ำหนด
คำ่ตอบแทน มีผลเม่ือวนัที่ 27 มีนำคม 2563 โดยมติที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 6/2563 เม่ือวนัที่ 24 มีนำคม 2563 

(4) นำยธีรนนัท์ ศรีหงส์ ได้รับกำรแตง่ตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ ประธำนคณะกรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน 
และประธำนคณะกรรมกำรพฒันำธุรกิจใหม ่มีผลเม่ือวนัที่ 27 มีนำคม 2563 โดยมติที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 6/2563 เม่ือ
วนัที่ 24 มีนำคม 2563 

(5) นำยเอนก พนำอภิชน ได้รับกำรแตง่ตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ กรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน และกรรมกำร
พฒันำธุรกิจใหม ่มีผลเม่ือวนัที่ 27 มีนำคม 2563 โดยมติที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 6/2563 เม่ือวนัที่ 24 มีนำคม 2563 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท 

กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมผกูพนับริษัท คือ นำยอนนัต์ แก้วร่วมวงศ์ และ นำยเอนก พนำอภิชน ลงลำยมือช่ือ
ร่วมกนัและประทบัตรำส ำคญัของบริษัท 

7.2.3 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. คณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำที่ก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัทให้เป็นไปตำมกฎหมำย 
วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบับริษัท มติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น และนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัท ทัง้นี ้
ในกำรปฏิบัติหน้ำที่และก ำกับดูแล กรรมกำรจะต้องใช้ดุลพินิจในกำรตัดสินใจทำงธุรกิจอย่ำง
ระมดัระวงั สมเหตสุมผล ด้วยควำมซื่อสตัย์สจุริต ไมม่ีสว่นได้เสยี และเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท 

2. คณะกรรมกำรบริษัทได้มอบอ ำนำจให้คณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และ
ฝ่ำยบริหำร ตำมที่ได้ก ำหนดไว้ในกฎบตัรของคณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละชุด นโยบำยเร่ืองอ ำนำจ
อนุมตัิของบริษัท และนโยบำยอ ำนำจลงนำมผูกพนับริษัท อย่ำงไรก็ตำม คณะกรรมกำรบริษัทได้
สงวนอ ำนำจอนุมัติในเร่ืองส ำคัญไว้ โดยเร่ืองดังกล่ำวต้องได้รับกำรพิจำรณำและอนุมัติโดย
คณะกรรมกำรบริษัท 

3. คณะกรรมกำรบริษัทในฐำนะที่เป็นผู้น ำสูงสุดขององค์กรต้องก ำหนดพฤติกรรมองค์กรที่ถูกต้อง 
กรรมกำรทุกคนต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี และต้องดูแลให้มัน่ใจว่ำมำตรฐำนพฤติกรรม
องค์กรได้รับกำรเผยแพร่และน ำไปปฏิบตัิในทัว่ทกุระดบัขององค์กร 

4. คณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดงันี ้

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

(2) ทบทวนและอนมุตัิ วิสยัทศัน์ พนัธกิจ วฒันธรรมองค์กร ค่ำนิยม และมำตรฐำนทำงจริยธรรม
ของบริษัท 

(3) ทบทวนและอนุมัติกลยุทธ์ แผนธุรกิจ งบประมำณ และตัวชีว้ัดผลกำรด ำเนินงำน รวมทัง้
ติดตำมดูแลให้ฝ่ำยบริหำรน ำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ ตลอดจนติดตำมผลกำรด ำเนินงำนโดย
เปรียบเทียบกบัแผนธุรกิจ งบประมำณ และตวัชีว้ดัผลกำรด ำเนินงำนท่ีก ำหนดไว้ 

(4) พิจำรณำอนุมัติรำยกำรที่ส ำคัญเก่ียวกับกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย เช่น 
โครงกำรลงทนุธุรกิจใหม่ โครงกำรลงทนุขนำดใหญ่ อ ำนำจกำรบริหำร กำรซือ้ขำยทรัพย์สิน
ตำ่งๆ งบจ่ำยลงทนุท่ีส ำคญั และรำยกำรอื่นใดที่กฎหมำยก ำหนด 
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(5) พิจำรณำอนุมตัิ และ/หรือให้ควำมเห็นชอบต่อรำยกำรที่เก่ียวโยงกันหรือรำยกำรได้มำหรือ
จ ำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตำมประกำศ ข้อก ำหนด และ
แนวทำงปฏิบตัิที่เก่ียวข้องของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

(6) พิจำรณำอนมุตัิแต่งตัง้ ประเมินผลงำน ก ำหนดค่ำตอบแทน และถอดถอนประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำรและผู้บริหำรระดบัสงูของบริษัท 

(7) พิจำรณำอนมุตัินโยบำยและกรอบคำ่ตอบแทนของบริษัท 

(8) ก ำกบัดแูลกำรเปิดเผยข้อมลูที่มีสำระส ำคญัของบริษัทให้เพียงพอและทนัเวลำ 

(9) ดแูลให้บริษัทมีระบบและกรอบกำรบริหำรควำมเสีย่งและกำรควบคมุภำยในท่ีเหมำะสมและมี
ประสทิธิผล รวมทัง้ก ำหนดควำมเสีย่งที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ของบริษัท 

(10) ดแูลให้มีระบบบญัชีและกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีถกูต้อง เช่ือถือได้ มีกำรตรวจสอบบญัชีจำก
ภำยนอก  

(11) ดแูลไมใ่ห้เกิดปัญหำควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ระหวำ่งผู้มีสว่นได้เสยีของบริษัท 

(12) ทบทวนนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทและประเมินควำมมีประสิทธิผลและกำร
ปฏิบตัิตำมนโยบำยดงักลำ่วเป็นประจ ำทกุปี 

(13) ก ำกับดูแลให้มีกำรน ำนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทไปปฏิบัติ และยอมรับโดย  
บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม และบริษัทท่ีร่วมลงทนุของบริษัท 

(14) จัดท ำรำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทต่อรำยงำนทำงกำรเงิน โดยเสนอ
ควบคู่กบัรำยงำนทำงกำรเงินที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีไว้ในรำยงำนประจ ำปี ซึ่งครอบคลมุ
ในเร่ืองส ำคญัๆ ตำมนโยบำยเร่ืองข้อพึงปฏิบตัิที่ดีส ำหรับกรรมกำรบริษัทจดทะเบียนในตลำด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

(15) ให้มีกำรประเมินผลงำนของคณะกรรมกำรทัง้คณะและรำยบคุคล อยำ่งน้อยปีละหนึง่ครัง้ 

7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำและอนุมตัิในกำรจัดให้มีคณะกรรมกำรชุดย่อยจ ำนวน 8 ชุด เพื่อท ำหน้ำที่
ศึกษำกลัน่กรองงำนและแบง่เบำภำระหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท โดยให้มีกำรก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของ
คณะกรรมกำรชดุยอ่ยอยำ่งชดัเจน ดงันี ้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 

คณะกรรมกำรตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมกำรอยำ่งน้อย 3 คน ซึง่ทกุคนต้องเป็นกรรมกำรอิสระ โดยอยำ่ง
น้อย 1 คน ต้องมีควำมรู้และประสบกำรณ์ด้ำนกำรบญัชีหรือกำรเงินอย่ำงเพียงพอที่จะสำมำรถท ำหน้ำที่ในกำรสอบ
ทำนควำมเช่ือถือได้ของงบกำรเงิน ซึ่งเป็นไปตำมที่ก ำหนดโดยตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมกำร
ก ำกบัตลำดทนุ กรรมกำรตรวจสอบมีวำระกำรด ำรงต ำแหนง่ครำวละ 3 ปี และสำมำรถได้รับกำรแตง่ตัง้เป็นกรรมกำร
ตรวจสอบอีกได้ แต่ไม่เกิน 3 วำระติดต่อกัน เว้นแต่คณะกรรมกำรจะเห็นเป็นอย่ำงอื่น คณะกรรมกำรตรวจสอบมี
ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่เป็นลำยลกัษณ์อกัษรไว้ในกฎบตัรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ  

กรรมกำรตรวจสอบมีวำระกำรด ำรงต ำแหนง่ครำวละ 3 ปี กรรมกำรตรวจสอบซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระอำจ
ได้รับกำรแตง่ตัง้ใหมอ่ีกได้ แตต้่องไมเ่กิน 3 วำระติดตอ่กนั เว้นแตค่ณะกรรมกำรบริษัทจะเห็นเป็นอยำ่งอื่น  
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ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบด้วยกรรมกำรอิสระจ ำนวน 3 ท่ำน โดยมีรำยนำม
ดงัตอ่ไปนี ้

ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 
1. นำยวินิจ ศิลำมงคล(1) ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
2. นำงภทัรียำ เบญจพลชยั กรรมกำรตรวจสอบ 
3. นำยธีรนนัท์ ศรีหงส์(2) กรรมกำรตรวจสอบ 

_____________________ 
หมำยเหต ุ  

(1) นำยวินิจ ศิลำมงคล ได้รับกำรแต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ มีผลเม่ือวนัที่ 27 มีนำคม 2563 โดยมติที่
ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 6/2563 เม่ือวนัที่ 24 มีนำคม 2563  

(2) นำยธีรนันท์ ศรีหงส์ ได้รับกำรแต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบ มีผลเม่ือวันที่ 27 มีนำคม 2563 โดยมติที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 6/2563 เม่ือวนัที่ 24 มีนำคม 2563 

คณะกรรมกำรตรวจสอบต้องมีกำรประชมุอยำ่งน้อยปีละ 8 ครัง้ และต้องมีคณะกรรมกำรตรวจสอบมำประชมุไม่
น้อยกวำ่กึ่งหนึง่ของจ ำนวนคณะกรรมกำรตรวจสอบทัง้หมดที่คณะกรรมกำรบริษัทแตง่ตัง้ จึงจะเป็นองค์ประชมุ โดย
ในปี 2563  มีกำรประชมุจ ำนวนทัง้สิน้ 10 ครัง้ และรำยงำนตอ่คณะกรรมกำรบริษัท  

ขอบเขตและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมกำรตรวจสอบมีขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่เป็นลำยลกัษณ์อกัษรเป็นไปตำมกฎบตัรของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ ซึง่ได้รับอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัท และมีกำรสอบทำนและปรับปรุงเป็นประจ ำทกุปี ดงันี  ้

1.1 สอบทำนให้บริษัทมีรำยงำนทำงกำรเงินถกูต้องและครบถ้วนตำมมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงิน และมี
กำรเปิดเผยอยำ่งเพียงพอ 

1.2 สอบทำนให้มีกำรพฒันำระบบควบคมุภำยในเก่ียวกบักำรจดัท ำงบกำรเงินให้ถกูต้องเช่ือถือได้  และให้มี
ระบบกำรรักษำควำมปลอดภยัของข้อมลูที่ครอบคลมุถึงวิธีปฏิบตัิในกำรรักษำควำมลบั (confidentiality) 
กำรรักษำควำมนำ่เช่ือถือ (integrity) และควำมพร้อมใช้ของข้อมลู (availability) รวมทัง้กำรจดักำรข้อมลู
ที่อำจมีผลกระทบตอ่รำคำหลกัทรัพย์ 

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

1.4 สอบทำนให้มีระบบงำนเชิงป้องกนัและเป็นประโยชน์ให้กบัหน่วยงำนเพื่อประสิทธิภำพและประสิทธิผล
ในกำรปฏิบตัิงำนให้ดียิ่งขึน้ 

1.5 สอบทำนให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในตำม
มำตรฐำนสำกล พิจำรณำอนุมตัิแผนกำรตรวจสอบภำยใน พิจำรณำควำมเพียงพอของงบประมำณ 
บุคลำกร พิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำร
พิจำรณำแตง่ตัง้ โยกย้ำย เลกิจ้ำง พิจำรณำควำมดีควำมชอบและกำรลงโทษหวัหน้ำหนว่ยงำนตรวจสอบ
ภำยในหรือหนว่ยงำนอื่นใดที่รับผิดชอบเก่ียวกบักำรตรวจสอบภำยใน 

1.6 สอบทำนให้บริษัทปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์  ข้อก ำหนดของตลำด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ข้อก ำหนดของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทัง้ระเบียบ ข้อบงัคบั  และกฎหมำยที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
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1.7 สอบทำนควำมมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลของของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เก่ียวข้องกับกำร
ปฏิบตัิงำน รำยงำนกำรเงิน และกำรปฏิบตัิตำมระเบียบข้อบงัคบัและกฎหมำย รวมทัง้เสนอแนะกำร
ปรับปรุงระบบให้มีควำมปลอดภยัและทนัสมยัอยูเ่สมอ 

1.8 พิจำรณำ คดัเลือก เสนอแต่งตัง้และเลิกจ้ำงบคุคลที่มีควำมเป็นอิสระเพื่อท ำหน้ำที่เป็นผู้สอบบญัชี และ
เสนอคำ่ตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัท รวมทัง้เข้ำร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไมม่ีฝ่ำยจดักำรเข้ำร่วม
ประชมุอยำ่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

1.9 สอบทำนควำมเป็นอิสระของผู้สอบบญัชีและพิจำรณำนโยบำยกำรรับบริกำรอื่นที่มิใช่กำรสอบบญัชีจำก
ส ำนกัสอบบญัชีเดียวกนั รวมทัง้กำรประสำนงำนกบัผู้สอบบญัชีและหนว่ยงำนตรวจสอบภำยใน 

1.10 พิจำรณำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ให้เป็นไปตำม กฎหมำย
และข้อก ำหนดของพระรำชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ทัง้นี ้เพื่อให้มัน่ใจวำ่ 
รำยกำรดงักลำ่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท  

1.11 พิจำรณำรำยกำรได้มำและจ ำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนยัส ำคญัให้เป็นไปตำมกฎหมำยและข้อก ำหนด
ของพระรำชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และพิจำรณำกำรเปิดเผยข้อมลูของ
บริษัท ในกรณีที่เกิดรำยกำรที่เก่ียวโยงกนัหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์และรำยกำร
ได้มำและจ ำหนำ่ยไปซึง่ทรัพย์สนิให้มีควำมถกูต้องครบถ้วน 

1.12 สอบทำนนโยบำยและ มำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน่ เพื่อให้มัน่ใจวำ่บริษัทได้ปฏิบตัิภำระหน้ำที่ตำมที่
กฎหมำยและ จริยธรรมที่ก ำหนดไว้   

1.13 สอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Management) ที่เหมำะสมและมีประสิทธิผล   
รวมทัง้น ำผลกำรประเมินระบบควบคมุภำยในและกำรบริหำรจดักำรควำมเสีย่งของบริษัทยอ่ยและบริษัท
ร่วมมำเป็นสว่นหนึง่ในกำรพิจำรณำควำมเสีย่งของบริษัท 

 สอบทำนกรอบกำรบริหำรควำมเสีย่ง ซึง่รวมถึงนโยบำยและขัน้ตอนปฏิบตัิในกำรระบ ุกำรจดัล ำดบั 
กำรจดักำร กำรติดตำมและกำรรำยงำนควำมเสีย่งส ำคญัทำงธุรกิจ 

 สอบทำนเกณฑ์ระดบัควำมเสี่ยงที่บริษัทยอมรับได้เป็นประจ ำทุกปี เพื่อให้มัน่ใจว่ำสอดคล้องกบั
วตัถปุระสงค์ทำงธุรกิจของบริษัท 

 สอบทำนรำยงำนควำมเสีย่งที่ส ำคญัและมำตรกำรจดักำรควำมเสีย่งซึง่จดัท ำโดยฝ่ำยบริหำร เพื่อให้
มัน่ใจวำ่ควำมเสีย่งเหลำ่นี ้ได้รับกำรจดักำรให้อยูใ่นระดบัควำมเสีย่งที่ยอมรับได้ 

1.14 สอบทำนให้มีกระบวนกำรรับเร่ืองร้องเรียนและแจ้งเบำะแสจำกพนกังำนและผู้มีสว่นได้เสยีตำ่งๆ ในเร่ือง 
กำรกระท ำผิด กำรทจุริต รวมทัง้รำยกำรผิดปกติเก่ียวกบังบกำรเงิน สอบทำนสรุปผลตรวจสอบทจุริตและ
ประพฤติมิชอบ และสอบทำนมำตรกำรกำรปอ้งกนัดงักลำ่วภำยในองค์กร  

1.15 จัดท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปีของบริษัท ซึ่งรำยงำน
ดังกล่ำวต้องลงนำมโดย ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและต้องประกอบ ด้วยข้อมูลอย่ำงน้อย
ดงัตอ่ไปนี ้

1.15.1 ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมถกูต้องครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท 

1.15.2 ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเพียงพอ และรำยงำนกำรสอบทำนควำมมีประสิทธิภำพของระบบกำร
ควบคมุภำยในและระบบกำรบริหำรควำมเสีย่งของบริษัท  
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1.15.3 ควำมเห็นเก่ียวกบักำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (ตลท.) หรือกฎหมำยที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจ
ของบริษัท 

1.15.4 ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของผู้สอบบญัชี 

1.15.5 ควำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัหรือ รำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์และ
กำรทจุริต 

1.15.6 ควำมเห็นเก่ียวกับกำรป้องกนักำรทุจริตและกำรกระท ำผิด และรำยงำนผลกำรสอบทำนกำร
ตรวจสอบกำรทจุริตและประพฤติมิชอบ  

1.15.7 จ ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบและกำรเข้ำร่วมประชมุของกรรมกำรตรวจสอบแต่
ละทำ่น   

1.15.8 ควำมเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบตัิหน้ำที่ตำมกฎ
บตัร 

1.15.9 รำยกำรอื่นใดที่เห็นว่ำผู้ ถือหุ้นและผู้ ลงทุนทั่วไปควรทรำบภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่ และควำม
รับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

1.16 รำยงำนผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบ  อย่ำงน้อยปีละ 4 
ครัง้  

1.17 พิจำรณำทบทวนขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบทัง้โดยรวมทัง้คณะ และรำยบคุคลเป็นประจ ำทกุปี 

1.18 ในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ หำกพบหรือมีข้อสงสยัว่ำ มีรำยกำรหรือกำรกระท ำ
ดงัต่อไปนี ้ซึ่งอำจมีผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท ให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนตอ่คณะกรรมกำรของบริษัทเพื่อด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในเวลำที่
คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร 

1.18.1 รำยกำรท่ีเกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 

1.18.2 กำรทจุริตหรือมีสิง่ผิดปกติหรือมีควำมบกพร่องที่ส ำคญัในระบบควบคมุภำยใน 

1.18.3 กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (ตลท.) หรือกฎหมำยที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

หำกคณะกรรมกำรของบริษัทหรือผู้บริหำรไมด่ ำเนินกำรให้มีกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในเวลำตำมวรรคหนึ่ง 
กรรมกำรตรวจสอบรำยใดรำยหนึ่งอำจรำยงำนว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระท ำตำมวรรคหนึ่งต่อส ำนกังำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (ก.ล.ต.) หรือตลำดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (ตลท.) 

1.19 ในกรณีที่ผู้สอบบญัชีพบพฤติกำรณ์อนัควรสงสยัว่ำกรรมกำร ผู้จัดกำร หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในกำร
ด ำเนินงำนของบริษัทได้กระท ำควำมผิดตำมที่กฎหมำยระบุและได้แจ้งข้อเท็จจริงเก่ียวกบัพฤติกำรณ์
ดงักลำ่วให้คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัททรำบและเพื่อด ำเนินกำรตรวจสอบตอ่ไปโดยไมช่ักช้ำ และ
ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนผลกำรตรวจสอบเบือ้งต้นให้แก่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และผู้สอบบญัชีทรำบภำยในสำมสบิวนันบัแตว่นัท่ีได้รับ
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แจ้งจำกผู้ สอบบัญชี พฤติกำรณ์อันควรสงสยัที่ต้องแจ้งดังกล่ำว และวิธีกำรเพื่อให้ได้ซึ่งข้อเท็จจริง
เก่ียวกบัพฤติกำรณ์นัน้ ให้เป็นไปตำมที่คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุประกำศก ำหนด 

1.20 กรรมกำรตรวจสอบทุกคนมีหน้ำที่พัฒนำตนเอง โดยเข้ำร่วมกำรอบรมและเสริมสร้ำงควำมรู้อย่ำง
ตอ่เนื่อง และสม ่ำเสมอในเร่ืองที่เก่ียวข้องกบักำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

1.21 ปฏิบตัิกำรอื่นใดตำมที่กฎหมำยก ำหนดหรือคณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย ด้วยควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรตรวจสอบ และมีอ ำนำจตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดไว้ในประกำศนโยบำยฉบบั
อื่นของบริษัท 

ในกำรปฏิบตัิงำนตำมขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบมีอ ำนำจเชิญฝ่ำยจัดกำร ผู้บริหำร 
หวัหน้ำหนว่ยงำนหรือพนกังำนของบริษัทหำรือหรือตอบค ำถำมของคณะกรรมกำรตรวจสอบและให้มีอ ำนำจวำ่จ้ำงที่
ปรึกษำ หรือบคุคลภำยนอกตำมระเบียบของบริษัทมำให้ควำมเห็นหรือค ำปรึกษำในกรณีจ ำเป็น  

 คณะกรรมกำรตรวจสอบปฏิบัติงำนภำยในขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมค ำสั่งของ
คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบกำรด ำเนินงำนของบริษัทโดยตรงต่อผู้ ถือหุ้น ผู้มีสว่นได้
เสยีและบคุคลทัว่ไป 

ทัง้นี ้รำยละเอียดเก่ียวกบักำรปฏิบตัิหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบในปี 2563 ปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 5 
รำยงำนคณะกรรมกำรชดุยอ่ย 

2. คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน (Compensation Committee) 

คณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน ประกอบด้วยกรรมกำรอย่ำงน้อย 3 คน และมีกรรมกำรอิสระเป็นสว่นใหญ่ 
โดยประธำนคณะกรรมกำรต้องเป็นกรรมกำรอิสระและได้รับแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบริษัท มีวำระกำรด ำรง
ต ำแหน่งครำวละ 3 ปี และสำมำรถได้รับกำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนอีกได้ แต่ ไม่เกิน 3 วำระ
ติดต่อกัน เว้นแต่คณะกรรมกำรจะเห็นว่ำมีควำมจ ำเป็นต้องขอให้ด ำรงต ำแหน่งต่อไป คณะกรรมกำรก ำหนด
คำ่ตอบแทนมีขอบเขตและอ ำนำจหน้ำที่เป็นลำยลกัษณ์อกัษรไว้ในกฎบตัรของคณะกรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน  

กรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทนมีวำระกำรด ำรงต ำแหนง่ครำวละ 3 ปี และกรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทนซึง่พ้นจำก
ต ำแหน่งตำมวำระอำจได้รับแต่งตัง้ใหม่อีกได้ แต่ไม่เกิน 3 วำระติดต่อกัน เว้นแต่คณะกรรมกำรบริษัทจะเห็นว่ำมี
ควำมจ ำเป็นต้องขอให้ด ำรงต ำแหนง่ตอ่ไป 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 คณะกรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน ประกอบด้วยคณะกรรมกำรจ ำนวน 3 ทำ่น โดยมี
รำยนำมดงัตอ่ไปนี ้

ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 

1. นำยธีรนนัท์ ศรีหงส์(1) ประธำนคณะกรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน 
2. นำงภทัรียำ เบญจพลชยั(2) กรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน 
3. นำยเอนก พนำอภิชน กรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน 

_____________________ 
หมำยเหต ุ  
(1) นำยธีรนันท์ ศรีหงส์ ได้รับกำรแต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งประธำนคณะกรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน มีผลเม่ือวนัที่ 27 มีนำคม 2563 

โดยมติที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 6/2563 เม่ือวนัที่ 24 มีนำคม 2563 
(2) นำงภทัรียำ เบญจพลชยั ได้รับกำรแตง่ตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน มีผลเม่ือวนัที่ 27 มีนำคม 2563 โดยมติที่

ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 6/2563 เม่ือวนัที่ 24 มีนำคม 2563 
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คณะกรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทนต้องมีกำรประชมุอย่ำงน้อยปีละ 2 ครัง้ ซึ่งต้องมีกรรมกำรมำประชมุเกินกวำ่
กึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดที่คณะกรรมกำรบริษัทแตง่ตัง้ จึงจะเป็นองค์ประชมุ โดยในปี 2563 มีกำรประชมุ
จ ำนวนทัง้สิน้ 3 ครัง้ และรำยงำนตอ่คณะกรรมกำรบริษัท  

ขอบเขตและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนมีขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่เป็นลำยลักษณ์อักษรเป็นไปตำมกฎบัตรของ
คณะกรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน ซึง่ได้รับอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัท ดงันี ้

2.1. ก ำหนดค่ำตอบแทนที่เหมำะสมเมื่อเทียบกบัอตุสำหกรรมเดียวกนั และสมเหตสุมผล  ทัง้ที่เป็นตวัเงินและ
มิใช่ตวัเงินเพื่อจงูใจ และรักษำคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรชดุยอ่ย และผู้บริหำรระดบัสงูของบริษัทให้อยู่
ตอ่ไป 

2.2. จัดท ำหลกัเกณฑ์และนโยบำยในกำรก ำหนดค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรและผู้บริหำรระดบัสงู เพื่อ
เสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนมุตัิ และ/หรือ น ำเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิตำมแตก่รณี   

2.3. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบกำรก ำหนดคำ่ตอบแทนรำยปีของกรรมกำรเพื่อเสนอให้คณะกรรมกำรพิจำรณำ
อนมุตัิ และ/หรือ น ำเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิแล้วแตก่รณี 

2.4. พิจำรณำสอบทำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทเพื่อใช้ประกอบกำรพิจำรณำอนมุตัิจ่ำยเงินโบนสัประจ ำปี
ของบริษัทตำมผลกำรชีว้ดักำรปฏิบัติงำนและพิจำรณำโบนัส และกำรปรับเพิ่มเงินเดือนประจ ำปีของ
ผู้บริหำรระดบัสงู (สงูกวำ่ระดบั 15 ขึน้ไป) และน ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนมุตัิ 

2.5. พิจำรณำสอบทำนข้อเสนอของฝ่ำยจัดกำรเร่ืองปรับนโยบำยกำรจ่ำยเงินโบนสัพิเศษ (Special Bonus) 
และน ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัท เพื่อพิจำรณำอนมุตัิ 

2.6. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบแผน EV Bonus (Economic Value Bonus) และหลักเกณฑ์ต่ำงๆ ในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผน EV Bonus รวมทัง้ให้ควำมเห็นชอบกำรจดัสรร EV Bonus ประจ ำปีให้กบัผู้บริหำรของ
บริษัทเพื่อเสนอให้คณะกรรมกำรพิจำรณำ 

2.7. พิจำรณำวินิจฉยัชีข้ำด ในกรณีที่มีปัญหำหรือข้อขดัแย้งเก่ียวกบักำรด ำเนินกำรตำมแผน EV Bonus และ
รำยงำนให้คณะกรรมกำรทรำบ 

2.8. พิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบผลกำรประเมินกำรปฏิบตัิงำนเพื่อก ำหนดเงินโบนสัประจ ำปี EV Bonus 
และกำรปรับขึน้เงินเดือนประจ ำปีให้แก่ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร (CEO) ของบริษัท เพื่อเสนอให้
คณะกรรมกำรพิจำรณำอนมุตัิ 

2.9. พิจำรณำทบทวนโครงสร้ำงเงินเดือนและแผนค่ำตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหำรระดบัสงู (สงูกวำ่ระดบั 15 ขึน้
ไป) เพื่อน ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนมุตัิ 

2.10. พิจำรณำเห็นชอบแผนเกษียณอำยกุ่อนก ำหนดของผู้บริหำรระดบัสงู (สงูกวำ่ระดบั 15 ขึน้ไป) เพื่อน ำเสนอ
ตอ่คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนมุตัิ 

2.11. พิจำรณำเห็นชอบเร่ืองกำรจ้ำงงำนและคำ่ตอบแทนของผู้บริหำรระดบัสงู (สงูกวำ่ระดบั 15 ขึน้ไป ซึง่
รวมถงึ เร่ืองกำรจ้ำง/แตง่ตัง้ ปรับล ำดบัขัน้ ปรับเงินพิเศษ และคำ่ตอบแทนพิเศษอื่นๆ เพื่อน ำเสนอตอ่
คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนมุตัิ 

2.12. หำกมีกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ใหม่ (หรือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น)ให้แก่กรรมกำรและพนกังำน 
คณะกรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทนควรพิจำรณำให้เง่ือนไขตำ่งๆ เป็นไปเพื่อจงูใจให้กรรมกำรและพนกังำน
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ปฏิบตัิหน้ำที่เพื่อให้เกิดมลูคำ่เพิ่มให้ผู้ ถือหุ้นในระยะยำว และสำมำรถรักษำบคุลำกรที่มีคณุภำพได้อยำ่ง
แท้จริง และต้องเป็นธรรมต่อผู้ ถือหุ้นด้วย นอกจำกนี ้หำกมีกรรมกำร หรือพนกังำนรำยใดจะได้รับกำร
จัดสรรหลกัทรัพย์เกินกว่ำร้อยละ 5 ของจ ำนวนหลกัทรัพย์ทัง้หมดที่จะจัดสรร คณะกรรมกำรก ำหนด
คำ่ตอบแทน ต้องพิจำรณำควำมเหมำะสมและให้ควำมเห็นชอบ อยำ่งไรก็ตำม ต้องไมม่ีกรรมกำรรำยใดใน
คณะกรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน ที่จะได้รับจดัสรรหลกัทรัพย์เกินกวำ่ร้อยละ 5 ด้วย ถึงจะมีสิทธิในกำร
ให้ควำมเห็นชอบ 

2.13. คณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนรับผิดชอบตอ่คณะกรรมกำรบริษัทและมีหน้ำที่ให้ค ำชีแ้จงตอบค ำถำม
เก่ียวกบัคำ่ตอบแทนของกรรมกำรในกำรประชมุผู้ ถือหุ้น 

2.14. วำ่จ้ำงที่ปรึกษำหรือบคุคลที่มีควำมเป็นอิสระ เพื่อให้ควำมเห็นหรือค ำแนะน ำตำมควำมจ ำเป็น 

2.15. พิจำรณำทบทวนและประเมินควำมเพียงพอของกฎบตัร และเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำ
อนมุตัิเปลีย่นแปลง 

2.16. รำยงำนผลกำรปฏิบตัิงำนท่ีส ำคญัให้คณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบเป็นประจ ำ รวมทัง้ประเด็นส ำคญัตำ่งๆ 
ทีค่ณะกรรมกำรบริษัทควรได้รับทรำบ  

2.17. รำยงำนผลกำรปฏิบตัิหน้ำที่ตำมกฎบตัรในปีที่ผำ่นมำตอ่ผู้ ถือหุ้น เช่น ในรำยงำนประจ ำปี หรือตอบค ำถำม
ในกำรประชุมผู้ ถือหุ้ น รวมถึง รำยงำนนโยบำยด้ำนค่ำตอบแทนกรรมกำร หลักกำร /เหตุผล และ
วตัถปุระสงค์ของนโยบำยโดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปี 

2.18. ประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของตนเองเป็นประจ ำทกุปี 

2.19. มีอ ำนำจเชิญฝ่ำยจดักำร ผู้บริหำร หรือบคุคลใดที่เก่ียวข้องของบริษัทมำให้ควำมเห็น เข้ำร่วมประชมุหรือ
ให้ข้อมลูที่เก่ียวข้อง 

2.20. ปฏิบตัิกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย 

ทัง้นี ้รำยละเอียดเก่ียวกบักำรปฏิบตัิหน้ำที่ของคณะกรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทนในปี 2563 ปรำกฏตำมเอกสำร
แนบ 5 รำยงำนคณะกรรมกำรชดุยอ่ย 

3. คณะกรรมการบรรษัทภบิาลและสรรหา (Governance and Nomination Committee) 

 คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ ประกอบด้วยกรรมกำรอย่ำงน้อย 3 คน โดยเป็นกรรมกำรอิสระไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 50  ทัง้นี ้กรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี และสำมำรถได้รับกำร
แต่งตัง้เป็นกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำอีกได้ แต่ไม่เกิน 3 วำระติดต่อกัน เว้นแต่คณะกรรมกำรจะเห็นว่ำมี
ควำมจ ำเป็นต้องขอให้ด ำรงต ำแหน่งต่อไป คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำมีขอบเขตและอ ำนำจหน้ำที่เป็น
ลำยลกัษณ์อกัษรไว้ในกฎบตัรของคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ  

กรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี และกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ
ซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระอำจได้รับกำรแตง่ตัง้ใหมอ่ีกได้ แต่ไม่เกิน 3 วำระติดตอ่กนั เว้นแต่คณะกรรมกำรจะเห็น
วำ่มีควำมจ ำเป็นต้องขอให้ด ำรงต ำแหนง่ตอ่ไป  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563  คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ ประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน 3 ทำ่น โดยมี
รำยนำมดงัตอ่ไปนี ้
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ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 
1. นำงภทัรียำ เบญจพลชยั(1) ประธำนคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ 
2. นำยวินิจ ศิลำมงคล(2) กรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ 
3. นำยเอนก พนำอภิชน(3)  กรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ 

_____________________ 
หมำยเหต ุ  
(1) นำงภัทรียำ เบญจพลชัย ได้รับกำรแต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งประธำนคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ มีผลเม่ือวันที่ 27 

มีนำคม 2563 โดยมติที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 6/2563 เม่ือวนัที่ 24 มีนำคม 2563 
(2) นำยวินิจ ศิลำมงคล ได้รับกำรแตง่ตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ มีผลเม่ือวนัที่ 27 มีนำคม 2563 โดยมติที่

ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 6/2563 เม่ือวนัที่ 24 มีนำคม 2563 
(3) นำยเอนก พนำอภิชน ได้รับกำรแตง่ตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ มีผลเม่ือวนัที่ 27 มีนำคม 2563 โดยมติที่

ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 6/2563 เม่ือวนัที่ 24 มีนำคม 2563 

คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำต้องมีกำรประชมุอยำ่งน้อยปีละ 2 ครัง้ โดยต้องมีกรรมกำรมำประชมุเกิน
กว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดที่คณะกรรมกำรบริษัทแตง่ตัง้จึงจะเป็นองค์ประชมุ ในปี 2563 มีกำรประชมุ
จ ำนวนทัง้สิน้ 4 ครัง้ และรำยงำนตอ่คณะกรรมกำรบริษัท  

ขอบเขตและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภบิาลและสรรหา 

คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำมีขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่เป็นลำยลกัษณ์อกัษรเป็นไปตำมกฎบตัรของ
คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำซึง่ได้รับอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัท ดงันี ้ 

ด้ำนกำรพิจำรณำสรรหำ 

 ก ำหนดหลกัเกณฑ์และนโยบำยในกำรสรรหำคณะกรรมกำร และกรรมกำรชดุยอ่ยของบริษัท 

 พิจำรณำสรรหำกรรมกำร โดยพิจำรณำบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมำะสมที่จะมำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 
โดยพิจำรณำองค์ประกอบของคณะกรรมกำรจำกประสบกำรณ์ ทกัษะ ควำมรู้ ควำมช ำนำญเฉพำะ
ด้ำนอย่ำงน้อยด้ำนหนึ่งด้ำนใด ต้องเป็นผู้ที่พร้อมอทุิศเวลำในกำรปฏิบตัิหน้ำที่กรรมกำรบริษัทอย่ำง
เต็มที่ และต้องไมม่ีลกัษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำย รวมถึงต้องสอดคล้องกบักลยทุธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจ
ของบริษัท นอกจำกนี ้ในกำรสรรหำคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ อำจใช้
บริกำรบริษัทที่ปรึกษำภำยนอก (Professional Search Firm) และ/หรือ ใช้ฐำนข้อมูลจำกท ำเนียบ
กรรมกำร (IOD Chartered Director) เพื่อน ำมำประกอบกำรพิจำรณำตำมที่เห็นสมควร เพื่อสรรหำ
บุคคลที่จะมำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท  ต่อคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำและเสนอขออนุมตัิ
แตง่ตัง้ตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น หรือให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนมุตัิ 

 พิจำรณำสรรหำผู้ที่เหมำะสมที่จะด ำรงต ำแหน่งประธำนคณะกรรมกำรบริหำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำร     ในกรณีที่มีต ำแหนง่วำ่งลง และน ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัทเพื่อแตง่ตัง้ตอ่ไป 

 พิจำรณำเสนออนมุตัิแตง่ตัง้บคุคลที่จะด ำรงต ำแหนง่เป็นกรรมกำร และประธำนคณะกรรมกำรชดุยอ่ย
ตำ่งๆ ตอ่คณะกรรมกำรบริษัท 

 พิจำรณำเสนอช่ือบคุคลของบริษัทที่จะไปด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรในบริษัทยอ่ย บริษัทร่วม  บริษัท
ร่วม และบริษัทร่วมค้ำของบริษัท 
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ด้ำนบรรษัทภิบำล 

 ก ำหนดนโยบำยกำรปฏิบตัิให้เป็นไปตำมนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีของบริษัท รวมทัง้ พิจำรณำ
ทบทวนนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัททุกๆ ปี พร้อมเสนอปรับปรุงแก้ไขนโยบำยกำร
ก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี และเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนมุตัิ 

 จัดให้มีกำรปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่ ส่งเสริมให้กรรมกำรได้รับกำรอบรมและพัฒนำควำมรู้อย่ำง
ตอ่เนื่อง เพื่อช่วยให้กรรมกำรสำมำรถท ำหน้ำที่ และก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัทอยำ่งมีประสทิธิภำพ 

 พิจำรณำก ำหนดหลกัเกณฑ์ในกำรสืบทอดผู้บริหำรระดบัสงู ตัง้แต่ระดบัหวัหน้ำคณะผู้บริหำรด้ำน
ตำ่งๆ (UC) ที่รำยงำนตรงตอ่ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร (CEO) เพื่อเสนอคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ
อนมุตัิเป็นประจ ำทกุปี อยำ่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

 จัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปี ของคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรแต่ละชุด 
(รวมทัง้ประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนตนเองของคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ) และกรรมกำรแต่
ละคนตลอดจนท ำหน้ำที่สอบทำนผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรแต่ละชุด และรำยงำนผลต่อ
คณะกรรมกำรบริษัท 

 จดัให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร (CEO) เป็นประจ ำทกุปี และรำยงำน
ผลตอ่คณะกรรมกำรบริษัท 

 ว่ำจ้ำงที่ปรึกษำหรือบคุคลที่มีควำมเป็นอิสระ เพื่อให้ควำมเห็น หรือค ำแนะน ำตำมควำมจ ำเป็นตำม
ระเบียบข้อบงัคบัของบริษัท 

 พิจำรณำทบทวน และประเมินควำมเพียงพอของกฎบัตรนี ้และเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อ
พิจำรณำอนมุตัิเปลีย่นแปลง 

 รำยงำนผลกำรปฏิบตัิงำนที่ส ำคญัให้คณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบเป็นประจ ำ รวมทัง้ประเด็นส ำคญั
ตำ่งๆ ท่ีคณะกรรมกำรบริษัทควรได้รับทรำบ 

 คณะกรรมกำรสรรหำควรร่วมกบัประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรพิจำรณำหลกัเกณฑ์และวิธีกำรในกำรสรร
หำและแตง่ตัง้ผู้บริหำรระดบัสงู 

 พิจำรณำให้ควำมเห็นเก่ียวกบันโยบำยกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยืนของบริษัท และให้มีกำรก ำหนดกลยทุธ์
และแผนกำรด ำเนินงำนให้สอดคล้องกนั 

 ปฏิบตัิกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย 

ทัง้นี ้รำยละเอียดเก่ียวกบักำรปฏิบตัิหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำในปี 2563 ปรำกฏตำม
เอกสำรแนบ 5 รำยงำนคณะกรรมกำรชดุยอ่ย 

4. คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจใหม่ (New Business Development Committee)  

 คณะกรรมกำรพฒันำธุรกิจใหม่ ประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน 3 คน ท่ีมีประสบกำรณ์และคณุสมบตัิเหมำะสม 
และได้รับแต่งตัง้โดยคณะกรรมกำรบริษัท และจะพ้นจำกต ำแหน่งเมื่อตำย หรือลำออก หรือคณะกรรมกำรบริษัทมี
มติให้พ้นจำกต ำแหน่ง คณะกรรมกำรพฒันำธุรกิจใหม่จะรำยงำนผลกำรบริหำรงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท โดยมี
ขอบเขตและอ ำนำจหน้ำที่เป็นลำยลกัษณ์อกัษรไว้ในกฎบตัรของคณะกรรมกำรพฒันำธุรกิจใหม ่

กรรมกำรพฒันำธุรกิจใหม่ต้องเป็นบุคคลที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีควำมซื่อสตัย์ สจุริต มีจริยธรรมในกำร
ด ำเนินธุรกิจและมีเวลำเพียงพอที่จะอุทิศควำมรู้ ควำมสำมำรถ และปฏิบัติหน้ำที่ให้แก่บริษัทได้ รวมถึงต้องมี



                                       บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน)                                                      ส่วนท่ี 2 กำรก ำกบัดแูลกิจกำร 

แบบ 56-1 One Report ส่วนท่ี 2 หน้ำท่ี 40 

 

คณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยวำ่ด้วยบริษัทมหำชนจ ำกดัและกฎหมำยอื่นที่เก่ียวข้อง นอกจำกนี ้
กรรมกำรพฒันำธุรกิจใหมไ่มส่ำมำรถประกอบกิจกำร เข้ำเป็นหุ้นสว่น หรือเข้ำเป็นกรรมกำรในนิติบุคคลอื่นท่ีมีสภำพ
อยำ่งเดียวกนั และเป็นกำรแขง่ขนักบักิจกำรของบริษัท ไมว่ำ่จะท ำเพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือประโยชน์ของบคุคล
อื่น เว้นแตจ่ะได้รับกำรอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 คณะกรรมกำรพฒันำธุรกิจใหม ่ประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน 3 ทำ่น โดยมีรำยนำม
ดงัตอ่ไปนี ้

ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 
1. นำยธีรนนัท์ ศรีหงส์ ประธำนคณะกรรมกำรพฒันำธุรกิจใหม ่
2. นำยเอนก พนำอภิชน กรรมกำรพฒันำธุรกิจใหม ่
3. นำยอนนัต์ แก้วร่วมวงศ์ กรรมกำรพฒันำธุรกิจใหม ่

_____________________ 
หมำยเหต ุ  
คณะกรรมกำรพฒันำธุรกิจใหม ่ได้รับแตง่ตัง้โดยมติที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทวำระพิเศษ ครัง้ที่ 6/2563 ประชมุเม่ือวนัที่ 24 มีนำคม 
2563 โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 27 มีนำคม 2563 เป็นต้นไป 

คณะกรรมกำรพฒันำธุรกิจใหม่ต้องมีกำรประชุมอย่ำงน้อยไตรมำสละ 1 ครัง้ โดยต้องมีกรรมกำรพฒันำธุรกิจ
ใหม่มำประชุมเกินกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรพฒันำธุรกิจใหม่ที่คณะกรรมกำรบริษัทแต่งตัง้จึงจะเป็นองค์
ประชมุ ในปี 2563 มีกำรประชมุจ ำนวนทัง้สิน้ 4 ครัง้ และรำยงำนตอ่คณะกรรมกำรบริษัท  

ขอบเขตและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจใหม่ 

คณะกรรมกำรพัฒนำธุรกิจใหม่มีขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ เป็นลำยลักษณ์อักษรเป็นไปตำมกฎบัตรของ
คณะกรรมกำรพฒันำธุรกิจใหม ่ซึง่ได้รับอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัท ดงันี ้

 ก ำกบัดแูลกลยทุธ์ด้ำนกำรพฒันำธุรกิจใหม่ รวมถึงกำรร่วมลงทนุ กำรควบรวมกิจกำร ที่ไม่เก่ียวข้อง หรือ
เก่ียวเนื่องกบัธุรกิจดำวเทียม เพื่อให้มัน่ใจว่ำมีควำมสอดคล้องกบัเปำ้หมำยและวตัถปุระสงค์ของบริษัทใน
ด้ำนธุรกิจใหม ่  

 ทบทวนกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรลงทนุและกำรพฒันำธุรกิจใหม่ งบประมำณ และ/หรือ ประเด็นต่ำงๆ และ
รำยงำนตอ่คณะกรรมกำรบริษัท รวมถึงกำรท ำงำนร่วมกบัคณะกรรมกำรบริษัท ในกำรอนมุตัิเร่ืองที่ส ำคญั
เก่ียวกบัทิศทำงกำรด ำเนินงำนและนโยบำยด้ำนกำรพฒันำกำรลงทนุในธุรกิจใหม ่รวมทัง้ให้ค ำแนะน ำตอ่
คณะกรรมกำรบริษัท   

 ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมกำรพฒันำธุรกิจใหม่เพื่อให้เป็นปัจจุบนั เหมำะสมกบัธุรกิจของบริษัท โดยอยำ่ง
น้อยปีละ 1 ครัง้ 

 ปฏิบตัิหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย 

ทัง้นี ้รำยละเอียดเก่ียวกบักำรปฏิบตัิหน้ำที่ของคณะกรรมกำรพฒันำธุรกิจใหม่ในปี 2563 ปรำกฏตำมเอกสำร
แนบ 5 รำยงำนคณะกรรมกำรชดุยอ่ย 

5. คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) 

 คณะกรรมกำรบริหำร ประกอบด้วยกรรมกำรอย่ำงน้อย 4 คน ที่มีประสบกำรณ์และคุณสมบตัิเหมำะสม และ
ได้รับแต่งตัง้โดยคณะกรรมกำรบริษัท และจะพ้นจำกต ำแหน่งเมื่อตำย หรือลำออก หรือคณะกรรมกำรบริษัทมีมติให้
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พ้นจำกต ำแหน่งคณะกรรมกำรบริหำรจะรำยงำนผลกำรบริหำรงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท โดยมีขอบเขตและ
อ ำนำจหน้ำที่เป็นลำยลกัษณ์อกัษรไว้ในกฎบตัรของคณะกรรมกำรบริหำร   

กรรมกำรบริหำรต้องเป็นบคุคลที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีควำมซื่อสตัย์ สจุริต มีจริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ
และมีเวลำเพียงพอที่จะอทุิศควำมรู้ ควำมสำมำรถ และปฏิบตัิหน้ำที่ให้แก่บริษัทได้ รวมถึงต้องมีคณุสมบตัิและไมม่ี
ลกัษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยวำ่ด้วยบริษัทมหำชนจ ำกดัและกฎหมำยอื่นที่เก่ียวข้อง นอกจำกนี ้กรรมกำรบริหำรไม่
สำมำรถประกอบกิจกำร เข้ำเป็นหุ้นสว่น หรือเข้ำเป็นกรรมกำรในนิติบคุคลอื่นที่มีสภำพอย่ำงเดียวกนั และเป็นกำร
แข่งขนักับกิจกำรของบริษัท ไม่ว่ำจะท ำเพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะได้รับกำร
อนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 คณะกรรมกำรบริหำร ประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน 4 ทำ่น โดยมีรำยนำมดงัตอ่ไปนี ้

ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 
1. นำยเอนก พนำอภิชน  ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร 
2. นำยเกว็ก บคั ไช  กรรมกำรบริหำร 
3. นำยอนนัต์ แก้วร่วมวงศ์ กรรมกำรบริหำร 
4. นำยไพบลูย์ ภำนวุฒันวงศ์ กรรมกำรบริหำร 

คณะกรรมกำรบริหำรต้องมีกำรประชมุอยำ่งน้อยเดือนละ 1 ครัง้ โดยต้องมีกรรมกำรบริหำรมำประชมุเกินกวำ่กึง่
หนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรบริหำรที่คณะกรรมกำรบริษัทแต่งตัง้จึงจะเป็นองค์ประชุม ในปี 2563 มีกำรประชุมจ ำนวน
ทัง้สิน้ 13 ครัง้ และรำยงำนตอ่คณะกรรมกำรบริษัท 

ขอบเขตและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมกำรบริหำรมีขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่เป็นลำยลกัษณ์อกัษรเป็นไปตำมกฎบตัรของคณะกรรมกำรบริหำร 
ซึง่ได้รับอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัท ดงันี ้

 พิจำรณำและน ำเสนอเป้ำหมำย แผนธุรกิจ และงบประมำณของบริษัทตอ่คณะกรรมกำรบริษัท ก ำกบัดแูล
กำรด ำเนินงำนของบริษัทให้เป็นไปตำมวิสยัทศัน์ พนัธกิจ กลยุทธ์ และนโยบำยของคณะกรรมกำรบริษัท 
กฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบงัคบัของบริษัท และเง่ือนไขพนัธะสญัญำที่ผกูพนับริษัท 

 ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินกำร กำรพฒันำ และกำรขยำยธุรกิจให้เป็นไปตำมแนววิสยัทศัน์ พนัธกิจ กลยทุธ์ 
นโยบำย และมติของคณะกรรมกำรบริษัท 

 ก ำกับและติดตำมผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงินของบริษัท และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน พร้อม
วิธีแก้ไขถ้ำผลประกอบกำรไมเ่ป็นไปตำมเปำ้หมำยให้กรรมกำรบริษัทรับทรำบเป็นประจ ำทกุเดือน 

 แสวงหำและประเมินโอกำสในกำรลงทนุในธุรกิจใหม่ 

 พิจำรณำและให้ควำมเห็นแก่คณะกรรมกำรบริษัทเก่ียวกบันโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัท 

 พิจำรณำสอบทำนและอนมุตัิรำยกำรเก่ียวกบักำรลงทนุและจ ำหน่ำยทรัพย์สิน กำรบริหำรทรัพยำกรบคุคล 
กำรเงินและกำรบริหำรเงิน กำรบริหำรงำนทั่วไป และรำยกำรอื่นใดที่เก่ียวกับธุรกิจของบริษัท ภำยใน
ขอบเขตอ ำนำจที่ได้รับอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

 แตง่ตัง้ผู้บริหำรบริษัท เพื่อปฏิบตัิหน้ำที่ทกุต ำแหนง่ตำมอ ำนำจบริหำรบคุคล และกลัน่กรองแตง่ตัง้ผู้บริหำร
ระดบัสงู (UC ขึน้ไป) เพื่อขออนมุตัิตอ่คณะกรรมกำร 
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 พิจำรณำและให้ควำมเห็นตอ่เร่ืองที่ต้องผ่ำนกำรอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัท ยกเว้นในกิจกรรมใดๆ ซึ่ง
คณะกรรมกำรบริษัท ได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรชดุอื่นเป็นผู้ด ำเนินกำรไว้แล้ว 

 พิจำรณำและสอบทำนกำรบริหำรควำมเสีย่ง และระบบกำรควบคมุภำยในของบริษัท 

 คณะกรรมกำรบริหำรอำจมอบอ ำนำจช่วงให้ผู้บริหำร หรือบคุคลใดบคุคลหนึ่ง มีอ ำนำจในกำรด ำเนินกำร
ในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งหรือหลำยเร่ืองตำมที่คณะกรรมกำรบริหำรพิจำรณำเห็นสมควรได้  กำรอนุมตัิรำยกำร
ของคณะกรรมกำรบริหำร และ/หรือ กำรมอบอ ำนำจช่วงต้องไม่เป็นกำรอนมุตัิรำยกำรที่เก่ียวโยงกนั หรือ
รำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ หรือรำยกำรที่คณะกรรมกำรบริหำรมีส่วนได้เสีย ตำมที่
ก ำหนดในข้อบงัคบัของบริษัท และตำมที่ก ำหนดโดยคณะกรรมกำรบริษัท และหนว่ยงำนก ำกบัดแูล  

 วำ่จ้ำงที่ปรึกษำหรือบคุคลที่มีควำมเป็นอิสระ เพื่อให้ควำมเห็นหรือค ำแนะน ำตำมควำมจ ำเป็น  

 มีอ ำนำจเชิญฝ่ำยจดักำร ผู้บริหำร หรือบคุคลใดที่เก่ียวข้องของบริษัทมำให้ควำมเห็น เข้ำร่วมประชมุหรือให้
ข้อมลูที่เก่ียวข้องตำมที่จ ำเป็น 

 รำยงำนผลกำรปฏิบตัิงำนท่ีส ำคญัของคณะกรรมกำรบริหำร ให้คณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบเป็นประจ ำทกุ
เดือน ในวำระกำรรำยงำนของประธำนคณะกรรมกำรบริหำร 

 ประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของตนเอง และประเมินควำมเพียงพอของกฎบตัรของคณะกรรมกำรบริหำรเป็น
ประจ ำทกุปี โดยอยูภ่ำยใต้กำรดแูลของคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ 

 ด ำเนินกำรอื่นๆ ใด หรือตำมอ ำนำจและควำมรับผิดชอบ ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยหน้ำที่ให้  
เป็นครำวๆ ไป 

ทัง้นี ้รำยละเอียดเก่ียวกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำรในปี 2563 ปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 5 
รำยงำนคณะกรรมกำรชดุยอ่ย 

คณะกรรมการที่รายงานต่อคณะกรรมการชุดย่อย มีดังนี ้

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่งซึง่รำยงำนตอ่คณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อก ำกบัและบริหำรควำมเสีย่งทัง้หมด
ในพืน้ที่ที่เก่ียวข้องทำงด้ำนกำรเงิน, กำรพำณิชย์, กฎหมำย, กำรตรวจสอบภำยใน, กำรก ำกับดูแลกิจกำร, กำร
ปฏิบตัิงำน, เทคโนโลยีสำรสนเทศ, ควำมยัง่ยืน, อตุสำหกรรม และด้ำนอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง โดยประกอบด้วยกรรมกำรไม่
น้อยกวำ่ 7 คน และไมม่ำกกวำ่ 15 คน โดยเป็นผู้บริหำรที่มีควำมรู้  ควำมสำมำรถ ซื่อสตัย์สจุริตและอทุิศเวลำให้กำร
บริหำรและด ำเนินกำรเพื่อให้บรรลเุป้ำหมำยด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงและสอดคล้องกบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท 
โดยรำยงำนตรงตอ่คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ตำมค ำสัง่แต่งตัง้ที่ THAICOM HR 5 010/2563 
เร่ือง แตง่ตัง้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง ประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน 12 ทำ่น โดยมีรำยนำมดงัตอ่ไปนี ้

ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 
1. นำยอนนัต์ แก้วร่วมวงศ์ ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 
2. นำยปฐมภพ สวุรรณศิริ กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 
3. นำยอนวุฒัน์ สงวนทรัพยำกร กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 
4. นำยวิชยั กิตติวิทยำกลุ กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 
5. นำยเอกชยั ภคัดรุงค์ กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 
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ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 
6. นำยคมสนั เสรีภำพงศ์ กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 
7. นำยภำคย์ บญุยบุล กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 
8. นำยสลลิ จำรุจินดำ กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 
9. นำยสรรเพชญ สรรพศิริ กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 
10. นำงยพุำพรรณ ปำนเคลอืบทอง กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 
11. นำยนิวฒัน์ ภูน่นัท์วรำกร กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 
12. นำยไรวินทร์ ทนนัวรศิลป์ เลขำนกุำรบริหำรควำมเสีย่ง 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงต้อง มีกำรประชุมอย่ำงน้อยไตรมำสละ 1 ครัง้ หรือตำมควำมเหมำะสม ในปี 
2563 มีกำรประชมุจ ำนวนทัง้สิน้ 4 ครัง้ และรำยงำนตอ่คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัท 

ขอบเขตและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดงันี ้

 ก ำหนดและทบทวนกรอบโครงสร้ำงกำรบริหำรควำมเสีย่ง นโยบำยกำรบริหำรควำมเสีย่ง เกณฑ์ระดบัควำม
เสีย่งที่ยอมรับได้ เกณฑ์กำรประเมินควำมเสีย่งและกระบวนกำรบริหำรควำมเสีย่ง เพื่อให้สอดคล้องกบั
มำตรฐำนสำกลและสอดคล้องกบัทิศทำงกลยทุธ์ วตัถปุระสงค์ ผลกำรด ำเนินงำนประจ ำวนั และ
สภำวกำรณ์ทีม่ีกำรเปลีย่นแปลง จำกนัน้เสนอให้คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริหำรสอบ
ทำน และคณะกรรมกำรบริษัทพจิำรณำอนมุตั ิ

 สอบทำนควำมเสีย่งและพิจำรณำควำมเหมำะสมของแผนกำรจดักำรควำมเสีย่งของบริษัท เพื่อให้เจ้ำของ
ควำมเสีย่งน ำไปปรับปรุงแก้ไขและน ำไปปฏิบตัิได้จริง 

 ติดตำมผลกำรจดักำรลดควำมเสีย่งซึง่แนะน ำโดยคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่งเพื่อให้มัน่ใจวำ่กำร
บริหำรจดักำรควำมเสี่ยงมีประสทิธิผล อยูใ่นระดบัควำมเสีย่งทีย่อมรับได้และสอดคล้องกบันโยบำยกำร
บริหำรควำมเสีย่ง 

 ดแูลสง่เสริมให้ผู้บริหำรและพนกังำนให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและรับทรำบหน้ำที่ของตนในกำรบริหำรควำม
เสีย่งของบริษัท 

 รำยงำนตอ่คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริหำรอยำ่งสม ำ่เสมอ
เก่ียวกบักำรบริหำร กำรด ำเนินงำน สถำนะควำมเสีย่งของบริษัท และกำรเปลีย่นแปลงตำ่งๆ รวมถงึสิง่ที่
ต้องด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกบักรอบโครงสร้ำงกำรบริหำรควำมเสีย่งและนโยบำย และ
กลยทุธ์ที่ก ำหนด 

 พิจำรณำกำรน ำเสนอข้อมลูลงในแบบฟอร์ม 56-1 และให้ค ำแนะน ำในกำรน ำเสนอข้อมลูในรำยงำน
ประจ ำปีของบริษัท 

2. คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยนื (Sustainable Development Committee) 

คณะกรรมกำรกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนซึ่งรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ ประกอบด้วย
กรรมกำรบริษัท และกรรมกำรท่ีเป็นผู้บริหำรระดบัสงูรวมกนัอยำ่งน้อย 5 คน ที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ซื่อสตัย์สจุริต 
และอทุิศเวลำให้กำรบริหำรและด ำเนินกำรเพื่อให้บรรลเุป้ำหมำยด้ำนกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยืน และสอดคล้องกบักำร
ด ำเนินธุรกิจของบริษัท ซึง่ต้องได้รับกำรแตง่ตัง้โดยคณะกรรมกำรบริษัท และจะพ้นจำกต ำแหนง่เมื่อตำย หรือลำออก 
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หรือพ้นจำกกำรเป็นประธำนกรรมกำรบริหำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ผู้ บริหำรระดับสูงของบริษัท หรือ
คณะกรรมกำรบริษัทมีมติให้พ้นจำกต ำแหนง่คณะกรรมกำรกำรพฒันำอยำ่งยัง่ยืนจะรำยงำนตอ่คณะกรรมกำรบริษัท 
โดยมีขอบเขตและอ ำนำจหน้ำที่เป็นลำยลกัษณ์อกัษรไว้ในกฎบตัรของคณะกรรมกำรกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยืน  ซึ่ง
เป็นไปตำมแนวทำงของบริษัท และสอดคล้องกับกรอบกำรด ำเนินงำนของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย
รำยงำนตรงตอ่คณะกรรมกำรบรรรษัทภิบำลและสรรหำ 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 คณะกรรมกำรกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยืน ประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน 7 ท่ำน โดยมี
รำยนำมดงัตอ่ไปนี ้

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

คณะกรรมกำรกำรพฒันำอยำ่งยัง่ยืนต้องมีกำรประชมุอยำ่งน้อยปีละ 2 ครัง้ หรือตำมควำมเหมำะสม โดยต้องมี
กรรมกำรเข้ำร่วมประชมุไม่น้อยกวำ่กึ่งหนึ่งของจ ำนวนคณะกรรมกำรทัง้หมด จึงจะถือวำ่ครบองค์ประชุม ในปี 2563 
มีกำรประชมุจ ำนวนทัง้สิน้ 2 ครัง้ และรำยงำนตอ่คณะกรรมกำรบรรรษัทภิบำลและสรรหำ  

ขอบเขตและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยนื 

คณะกรรมกำรกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนมีขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่เป็นลำยลักษณ์อักษรเป็นไปตำมกฎบัตร
คณะกรรมกำรกำรพฒันำอยำ่งยัง่ยืน ซึง่ได้รับอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัท ดงันี  ้

 พิจำรณำและก ำหนดเป้ำหมำย นโยบำย กลยุทธ์ ตลอดจนแผนด ำเนินงำนเพื่อกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยืนที่
สอดคล้องกบักำรด ำเนินธุรกิจทัง้ในด้ำนเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อมขององค์กร  

 ก ำหนดระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน ตลอดจนผู้ รับผิดชอบในแตล่ะด้ำนอยำ่งชดัเจน 

 ก ำกบัดแูลให้มีกำรปฏิบตัิตำม นโยบำย กลยทุธ์ แผนกำรด ำเนินงำนกำรพฒันำอยำ่งยัง่ยนื ผำ่นคณะท ำงำน
กำรพฒันำอยำ่งยัง่ยืน 

 ก ำหนดประเด็นส ำคญัและให้ควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบริษัทเก่ียวกับนโยบำยกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยืน  
ที่สอดคล้องกบักรอบแนวทำงในกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีของบริษัท เพื่อขออนมุตัิตอ่คณะกรรมกำรบริษัท 

 มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรขอข้อมูลจำกหน่วยงำนที่เก่ียวข้องและมีอ ำนำจในกำรเชิญผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องมำ
ประชมุหรือให้ข้อมลูที่เก่ียวข้องตำมที่จ ำเป็น 

 มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรแต่งตัง้คณะท ำงำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (SDWG) เพื่อร่วมรับผิดชอบและ
ด ำเนินงำนในด้ำนตำ่งๆ เพื่อขออนมุตัิตอ่คณะกรรมกำรบริษัท 

 พิจำรณำให้ค ำแนะน ำและพิจำรณำอนมุตัิรำยงำนกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยืนเพื่อขออนุมตัิต่อคณะกรรมกำร
บริษัท 
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 รำยงำนกำรด ำเนินงำนให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครัง้ และรำยงำนสรุปกำร
ด ำเนินงำนตอนสิน้ปีงบประมำณ 

 ประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของตนเอง และกำรปฏิบตัิงำนโดยรวมของคณะกรรมกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยืนทัง้
คณะ ตลอดจนประเมินควำมพอเพียงของกฎบตัรนี ้เป็นประจ ำทกุปี 

 ด ำเนินกำรอื่นๆที่เห็นสมควร เพื่อให้กำรพฒันำอย่ำงยัง่ยืนของบริษัทบรรลตุำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด หรือ
ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย 

3. คณะกรรมการจัดการ (Management Committee) 

คณะกรรมกำรจดักำร ได้รับกำรแต่งตัง้โดยคณะกรรมกำรบริหำร ประกอบไปด้วยประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและ
ผู้บริหำรระดบัสงูที่มีควำมรู้  ควำมสำมำรถ เพื่อท ำหน้ำที่สนบัสนนุ และกลัน่กรองข้อมลูให้กบัคณะกรรมกำรบริหำร 
รวมถึงประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรในทุกๆ ด้ำน ไม่ว่ำจะเป็นด้ำนกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจของบริษัท กำรบริหำรด้ำน
กำรเงิน กำรพิจำรณำธุรกิจใหม ่และงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริหำร โดยรำยงำนตรงตอ่คณะ
กรรมกำรบริหำร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 คณะกรรมกำรจดักำร ประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน 5 ทำ่น โดยมีรำยนำมดงัตอ่ไปนี ้

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

ขอบเขตและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการ 

คณะกรรมกำรจัดกำรมีขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่เป็นลำยลกัษณ์อกัษร ซึ่งได้รับอนุมตัิจำกคณะกรรมกำรบริหำร 
ดงันี ้

 บริหำรจดักำรธุรกิจเพื่อให้บรรลผุลตำมแผนกลยทุธ์ที่บริษัทตัง้ไว้ 

 ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน ตลอดจนประเด็นส ำคญัที่เก่ียวข้องกบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทใน
กลุม่ 

 พิจำรณำกลัน่กรองข้อมลูเพื่อน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำร และคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมตัิ 
พร้อมทัง้ให้ควำมเห็นและแนวทำงที่เหมำะสมในกำรด ำเนินกำร 

 ติดตำมประเด็นส ำคญัต่ำงๆ ที่ได้รับจำกมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริหำร และคณะกรรมกำรบริษัท 
พร้อมทัง้ให้ควำมเห็นและด ำเนินกำรให้เหมำะสมตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 พิจำรณำสรรหำและประเมินโอกำสทำงธุรกิจใหม่ๆ  

 ปฏิบตัิงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริหำร และคณะกรรมกำรบริษัท 
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7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร  

 7.4.1 รายชื่อและต าแหน่งของผู้บริหาร 

 ตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรของบริษัท ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2564 บริษัทมีผู้บริหำรตำมค ำนิยำมของ
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ จ ำนวน 7 ทำ่น ดงันี ้

รายชื่อผู้บริหาร ต าแหน่ง 
 นำยอนนัต์ แก้วร่วมวงศ์ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
 นำยปฐมภพ สวุรรณศิริ รักษำกำร รองประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร และ 

หวัหน้ำคณะผู้บริหำร ด้ำนกำรค้ำ 
 นำยอนวุฒัน์ สงวนทรัพยำกร หวัหน้ำคณะผู้บริหำร ด้ำนกำรเงิน 
 ดร.สกล กิตติวชัรำพงษ์ หวัหน้ำฝ่ำยงำนกำรตลำดและพฒันำธุรกิจ 
 นำยเอกชยั ภคัดรุงค์ หวัหน้ำฝ่ำยงำนรัฐกิจ 
 นำยสลลิ จำรุจินดำ หวัหน้ำสว่นงำนกฎหมำยและก ำกบัดแูล 
 นำงพรรณี นิวำศนนัทน์ หวัหน้ำฝ่ำยงำนกำรเงิน 

7.4.2 นโยบายค่าตอบแทนผู้บริหาร* 

1. บริษัทได้ก ำหนดนโยบำยค่ำตอบแทนส ำหรับประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และผู้ บริหำรระดับสูง 
ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส และกองทุนส ำรองเลี ย้งชีพ และผลตอบแทนอื่นๆ ซึ่งค่ำตอบแทน
ดังกล่ำวจะสอดคล้องกับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัททัง้ในระยะสัน้และระยะยำว รวมทัง้ผลกำร
ปฏิบตัิงำนของผู้บริหำร ตลอดจนแนวปฏิบตัิและมำตรฐำนของกลุม่ธุรกิจชัน้น ำ 

2. ค่ำตอบแทนระยะยำวที่ไม่ใช่ตวัเงิน บริษัทมีโครงกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซื อ้หุ้นสำมญัต่อ
กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัท ซึ่งนโยบำยค่ำตอบแทนแบบระยะยำวแบ่งเป็น 4 โครงกำร แต่ละ
โครงกำรมีอำย ุ5 ปี โดยบริษัทได้เร่ิมใช้นโยบำยนีต้ัง้แตปี่ 2556 ทัง้นีเ้พื่อเป็นแรงจงูใจให้กรรมกำรและ
ผู้บริหำรอยูป่ฏิบตัิงำนกบับริษัทในระยะยำว 
_____________________ 

หมำยเหต ุ

*ผู้ บริหำร หมำยถึง ผู้ บริหำรตำมค ำนิยำมในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ได้แก่ 
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและหวัหน้ำคณะผู้บริหำร 

7.4.3 ค่าตอบแทนของผู้บริหาร 

(ก) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 

ในปี 2563 ค่ำตอบแทนรวมที่เป็นตวัเงินของคณะผู้บริหำร จ ำนวน 7 ท่ำน รวมเป็นเงินจ ำนวนทัง้สิน้ 
48 ล้ำนบำท ซึง่ประกอบด้วย คำ่ตอบแทนรำยเดือน โบนสัรวม และคำ่ตอบแทนอื่นๆ ซึง่คำ่ตอบแทน
ดงักลำ่วจะเช่ือมโยงกบักำรด ำเนินงำนของบริษัท และผลกำรปฏิบตัิงำนของผู้บริหำรเป็นเกณฑ์ 

(ข) โครงการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทต่อกรรมการและ
พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (“โครงการใบส าคัญแสดงสิทธิ”) 

บริษัทได้จดัให้มีกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัให้แก่กรรมกำรและพนกังำนของ
บริษัทและบริษัทยอ่ย ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของโครงกำรจ่ำยคำ่ตอบแทนระยะยำว (Performance share 
plan) เป็นโครงกำรท่ีมีวตัถปุระสงค์ที่จะสร้ำงแรงจงูใจและตอบแทนกำรปฏิบตัิงำนของพนกังำนของ
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บริษัทและบริษัทย่อย และเป็นกำรรักษำทรัพยำกรบุคคลที่มีคุณค่ำต่อบริษัทให้ท ำงำนกับองค์กร
อย่ำงต่อเนื่อง และสร้ำงประโยชน์สงูสดุให้แก่บริษัทและบริษัทย่อยเพื่อกำรเติบโตที่ยัง่ยืนในระยะ
ยำว ซึ่งก ำหนดให้พนกังำนระดบัผู้บริหำรของบริษัทที่เข้ำร่วมโครงกำรสำมำรถน ำเงินเฉพำะที่เป็น
เงินโบนสับำงสว่นตำมเกณฑ์กำรจดัสรรที่บริษัทก ำหนดให้แต่ละรำยได้รับมำใช้สิทธิตำมใบส ำคญั
แสดงสิทธิที่ออกและเสนอขำยได้เท่ำนัน้ โดยเงินโบนสัที่แต่ละรำยจะได้รับนัน้จะขึน้อยู่กบัเง่ือนไข
และหลกัเกณฑ์ รวมถึงเป้ำหมำยที่บริษัทจะพิจำรณำก ำหนด ซึ่งบริษัทได้มีกำรจัดสรรใบส ำคญั
แสดงสิทธิตำมโครงกำรดงักล่ำวไปแล้วจ ำนวน 4 ครัง้ ตัง้แต่ปี 2556 – 2559 โดยมีกรรมกำรและ
ผู้บริหำรที่ได้รับกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสทิธิ ดงันี ้   

รายช่ือกรรมการและ
ผู้บริหาร(1) 

ปี 2556 
จ านวนใบส าคัญ
แสดงสิทธิที่จัดสรร 

ปี 2557 
จ านวนใบส าคัญ
แสดงสิทธิที่จัดสรร 

ปี 2558 
จ านวนใบส าคัญ
แสดงสิทธิที่จัดสรร 

ปี 2559 
จ านวนใบส าคัญ
แสดงสิทธิที่จัดสรร 

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

_____________________ 

หมำยเหต ุ
(1) ผู้บริหำร หมำยถึง ผู้บริหำรตำมค ำนิยำมในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และเป็นไปตำม
โครงสร้ำงกำรบริหำรจดักำรใหมท่ี่ประกำศใช้เม่ือวนัที่ 1 มกรำคม 2564 

7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน  

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัท และบริษัทในเครือ มีพนกังำนรวมทัง้สิน้ 3,077 คน โดยแบ่งตำมสำยธุรกิจ
ดงันี ้ 

ผลตอบแทนของพนักงำนบริษัท และบริษัทในเครือ ได้แก่ เงินเดือน เงินสมทบกองทุนส ำรองเลีย้งชีพและ
ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ส ำหรับปี 2563 รวมเป็นจ ำนวนเงินทัง้สิน้ 819 ล้ำนบำท 

นโยบายการบริหารบุคลากร 

บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) ในฐำนะที่เป็นบริษัทไทยและด ำเนินกิจกำรทัง้ในประเทศไทยและตำ่งประเทศที่
มุ่งเน้นกำรสร้ำงควำมมัน่คงและเติบโตอย่ำงยัง่ยืนในธุรกิจสื่อสำร บริษัทเล็งเห็นถึงคุณค่ำและควำมส ำคญัของ
ทรัพยำกรมุนษย์ โดยมีควำมเช่ือมั่นว่ำพนักงำนที่มีคุณภำพเป็นปัจจัยส ำคัญยิ่งต่อกำรน ำพำองค์กรสู่ควำม
เจริญเติบโตและควำมส ำเร็จที่ยัง่ยืน และยงัเป็นปัจจยับ่งชีถ้ึงควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัของธุรกิจในยคุปัจจบุนัอีก
ด้วย บริษัทจึงมุ่งมัน่ในกำรดูแลอตัรำส่วนก ำลงัคน รวมทัง้ต้นทุนของพนกังำนให้อยู่ในระดบัที่มีประสิทธิภำพ โดย

ประเภทธุรกิจ จ านวนพนักงาน (คน) 
สำยธุรกิจอินเทอร์เน็ตและสือ่ 11 
สำยธุรกิจดำวเทียม 412 
สำยธุรกิจโทรศพัท์ 2,654 

รวม 3,077 
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มุ่งเน้นไปที่ กำรแสวงหำคนดี รักษำคนเก่ง สร้ำงควำมผกูพนัในองค์กร  และสร้ำงควำมพร้อมให้พนกังำนทกุระดบั
เป็นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถโดยมุ่งเน้นไปที่กำรเพิ่มศกัยภำพของพนกังำนให้สำมำรถแข่งขนัได้ในโลกยคุดิจิทลั มี
คณุธรรม สร้ำงโอกำสและควำมท้ำทำยใหม ่ๆ เพื่อกระตุ้นให้พนกังำนได้ใช้ศกัยภำพที่มีอยูข่องตนอยำ่งเต็มที่ พร้อม
ถ่ำยทอดและปลกูฝังหลกักำรท ำงำนที่ยึดมัน่ในค่ำนิยมขององค์กร สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำได้
อยำ่งมีประสทิธิภำพ และพร้อมรับกบัควำมเปลีย่นแปลงที่เกิดขึน้อยูต่ลอดเวลำ เพื่อควำมเจริญก้ำวหน้ำไปพร้อมกบั
ควำมเจริญเติบโตของบริษัท 

ด้วยควำมเช่ือมัน่นี ้บริษัทจึงได้ก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรบคุลำกรเพื่อแสดงให้เห็นถึงเจตนำรมณ์อนัแนว่แน่ใน
กำรสรรหำ ดแูล และรักษำบคุลำกรของบริษัทเป็นอย่ำงดี สอดคล้องกบักลยทุธ์และเป้ำหมำยกำรด ำเนินธุรกิจของ
บริษัทในแต่ละช่วงเวลำ ทัง้ยงัน ำมำตรกำรต่อต้ำนกำรทจุริตมำเป็นสว่นหนึ่งในกระบวนกำรบริหำรบคุลำกรอีกด้วย 
เพื่อให้เป็นไปตำมหลกักำรและแนวทำงกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี บริษัทได้ก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรบคุลำกรด้ำน
ตำ่งๆ ซึง่มีรำยละเอียด ดงันี ้

1) กำรจดัโครงสร้ำงองค์กรและอตัรำก ำลงั  

บริษัทจัดโครงสร้ำงองค์กร ต ำแหน่ง  และระดับต ำแหน่งงำน รวมทัง้ก ำหนดอัตรำก ำลัง โดยพิจำรณำให้
สอดคล้องกบัทิศทำงและเป้ำหมำยกำรด ำเนินธุรกิจที่ก ำหนดขึน้แต่ละปี และทบทวนเป็นระยะๆ เพื่อให้ตอบสนองได้
ทนัตอ่ควำมเปลีย่นแปลงตำ่งๆ ท่ีเกิดขึน้ 

2) กำรสรรหำและคดัเลอืกบคุลำกรอยำ่งเป็นธรรม 

บริษัทด ำเนินกำรสรรหำและคดัเลือกบคุลำกรแตล่ะระดบัอยำ่งเป็นธรรม โดยมองที่คณุลกัษณะ คณุสมบตัิและ
ควำมสำมำรถของตัวบุคคลที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของงำน รวมทัง้พิจำรณำศักยภำพที่จะพัฒนำให้มี
ควำมก้ำวหน้ำต่อไปได้ในอนำคตควบคู่ไปด้วย โดยใช้คณะกรรมกำรท ำหน้ำที่คดัสรร ใช้กำรทดสอบและเคร่ืองมือ
ด้ำนกำรประเมินบคุคลมำประกอบ มีกระบวนกำรตรวจสอบข้อมลูของผู้สมคัรวำ่เคยมีประวตัิเก่ียวข้องกบักำรกระท ำ
ผิดใดๆ หรือไม่ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งประวตัิกำรทุจริต เพื่อให้มัน่ใจว่ำได้คนดีและเก่ง  เหมำะสมอย่ำงแท้จริงกบังำน 
วฒันธรรมองค์กร และมีควำมพร้อมที่จะพฒันำตอ่ยอดตอ่ไปได้ในอนำคต 

3) โอกำสอยำ่งเทำ่เทียมกนัในกำรวำ่จ้ำงและบรรจแุตง่ตัง้ 

บริษัทให้โอกำสอย่ำงเท่ำเทียมกันในกำรว่ำจ้ำงและบรรจุแต่งตัง้  รวมทัง้โอกำสด้ำนกำรพัฒนำและ
ควำมก้ำวหน้ำ โดยพิจำรณำบนพืน้ฐำนคณุธรรม ควำมรู้ควำมสำมำรถ ควำมมุ่งมัน่และผลส ำเร็จของงำนที่เกิดขึน้ 
ทัง้นี ้เพื่อให้เกิดควำมหลำกหลำย และสำมำรถใช้ทรัพยำกรบคุคลให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท โดยไมเ่ลอืกปฏิบตัิ
ต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดอันเนื่องมำจำกเชือ้ชำติ สญัชำติ ศำสนำ เพศ อำยุ สถำนภำพทำงกำรสมรส หรือควำม
บกพร่องทำงกำยภำพ 

4) สทิธิมนษุยชน 

บริษัทมีนโยบำยกำรเคำรพกฎหมำย และหลกัสิทธิมนษุยชน โดยในนโยบำยดงักลำ่วนัน้ พนกังำนต้องท ำควำม
เข้ำใจกฎหมำยที่เก่ียวข้องกบัหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของตนเองโดยตรงอยำ่งถ่ีถ้วน และปฏิบตัิตำมอยำ่งเคร่งครัด 
หำกมีข้อสงสยัสำมำรถขอค ำปรึกษำจำกฝ่ำยกฎหมำยหรือที่ปรึกษำกฎหมำย  โดยมิให้ปฏิบตัิตำมควำมเข้ำใจของ
ตนเองโดยไม่มีค ำแนะน ำ อีกทัง้ กรณีที่เมื่อพนกังำนของบริษัทต้องไปปฏิบตัิงำนในต่ำงประเทศพนกังำนควรศึกษำ
กฎหมำย ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวฒันธรรมของประเทศนัน้ๆ ก่อนกำรด ำเนินกำรใดๆ ที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของ
บริษัท เพื่อไม่ให้ขดักบักฎหมำย ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวฒันธรรมของประเทศนัน้ๆ รวมถึงบริษัทยงัสนบัสนนุ
และเคำรพกำรปกปอ้งสิทธิมนษุยชน ดแูลมิให้ธุรกิจของบริษัทเข้ำไปมีสว่นเก่ียวข้องกบักำรลว่งละเมิดสิทธิมนษุยชน 
เช่น ไมส่นบัสนนุกำรบงัคบัใช้แรงงำน (Forced Labor) ตอ่ต้ำนกำรใช้แรงงำนเด็ก (Child Labor อีกทัง้ ยงัปฏิบตัิตอ่ผู้
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มีสว่นได้เสยีทกุฝ่ำยด้วยควำมเป็นธรรมบนพืน้ฐำนของศกัดิ์ศรีควำมเป็นมนษุย์ ไมเ่ลอืกปฏิบตัิ ไมแ่บง่แยกถ่ินก ำเนิด 
เชือ้ ชำติ เพศ อำย ุสีผิว ศำสนำ สภำพร่ำงกำย ฐำนะ ชำติตระกูล ทัง้นี ้ยงัสง่เสริมให้มีกำรเฝำ้ระวงักำรปฏิบตัิตำม
ข้อก ำหนดด้ำนสทิธิมนษุยชนภำยในบริษัท และสง่เสริมให้บริษัทยอ่ย ผู้ ร่วมทนุ คูค้่ำ และผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่ำยปฏิบตัิ
ตำมหลกักำรสิทธิมนษุยชนตำมมำตรฐำนสำกล และคุ้มครองสิทธิของผู้มีสว่นได้เสียที่ได้รับควำมเสียหำยจำกกำร
ละเมิดสิทธิอันเกิดจำกกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท  โดยพิจำรณำชดเชยค่ำเสียหำยให้ไม่ต ่ำกว่ำอัตรำที่กฎหมำย
ก ำหนด 

5) สทิธิในกำรเข้ำร่วมสมำคม 

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

6) กำรปกปอ้งและเคำรพควำมเป็นสว่นตวัของพนกังำน 

บริษัทเคำรพในควำมเป็นสว่นตวัของพนกังำน โดยจะปกปอ้งและไมน่ ำข้อมลูสว่นตวัของพนกังำน เช่น เงินเดือน 
ประวตัิกำรรักษำพยำบำล ประวตัิครอบครัว ฯลฯ   ไปเปิดเผยให้กบับคุคลภำยนอกหรือผู้ที่ไม่เก่ียวข้อง เว้นแต่เป็น
ข้อมลูที่ต้องเปิดเผยตอ่บคุคลภำยนอกที่เก่ียวข้องตำมบทบญัญตัิของกฎหมำย 

7) กำรใช้ระบบคณุธรรมในกำรจดัสรรประโยชน์ตอบแทนกำรท ำงำน 

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

กำรจัดสรรประโยชน์ตอบแทนกำรท ำงำนของบริษัทตัง้อยู่บนพืน้ฐำนของควำมรู้ควำมสำมำรถและหน้ำที่ 
ควำมรับผิดชอบ ตำม “ระบบคณุธรรม”  โดยยดึหลกัสำมประกำรประกอบด้วย 

(1) กำรจ่ำยคำ่ตอบแทนตำมต ำแหนง่งำน  

กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมภำยใน โดยพิจำรณำคำ่ของงำนแตล่ะงำน เปรียบเทียบให้เหมำะสมกบัตลำดงำน
ภำยนอก  

(2) กำรจำ่ยคำ่ตอบแทนตำมผลงำน  

กำรพิจำรณำผลตอบแทนตำมระดบัควำมส ำเร็จของผลงำน ทัง้ระดบัองค์กร ทีมงำน และตวับคุคล 

(3) กำรจำ่ยคำ่ตอบแทนตำมวิชำชีพและควำมสำมำรถของตวับคุคล 

กำรให้ผลตอบแทนกำรท ำงำนโดยพิจำรณำควำมรู้ควำมสำมำรถหรือสมรรถนะ และทกัษะตำมวิชำชีพและ
ควำมช ำนำญของตวับคุคล 

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

ทัง้นี ้กำรปฏิบตัิงำนโดยสจุริตเป็นสว่นส ำคญัในกำรประเมินผลงำน กำรให้ผลตอบแทน และกำรเลื่อนต ำแหนง่
ของพนกังำน บริษัทจะไมป่ระนีประนอมหำกพิสจูน์พบวำ่พนกังำนมีพฤติกรรมใดๆ ที่เก่ียวข้องกบักำรทจุริตคอร์รัปชัน่ 

8) กำรสง่เสริมคณุภำพชีวิตที่ดีของพนกังำน 

บริษัทได้ให้ควำมส ำคญัในเร่ืองของสขุภำพ อำชีวอนำมยั ควำมปลอดภยัและสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน
ส ำหรับพนกังำนทกุคนทกุระดบั ทัง้ในสว่นของข้อปฎิบตัิที่เก่ียวข้องกบัสวสัดิกำรแรงงำน และสวสัดิกำรบริษัท ด้วย
กำรจดัให้มีสวสัดิกำรท่ีสอดคล้องเหมำะสม  

ในด้ำนกำรให้ควำมรู้ด้ำนสขุภำพ ได้จดัให้มีโครงกำร Thaicom Young Fit เพื่อดแูลเร่ืองกำรแก้ไขปัญหำสขุภำพ
ของพนกังำนแบบบรูณำกำร  กำรสนบัสนนุงบประมำณกิจกรรมชมรมเพื่อสขุภำพกำยและสขุภำพใจอยำ่งสม ่ำเสมอ 
กำรให้มีอำหำรกลำงวนัคุณภำพดี อำหำรเพื่อสขุภำพ ห้องพยำบำลที่ให้ค ำปรึกษำด้ำนสขุภำพ กำรตรวจสขุภำพ
ประจ ำปีโดยโรงพยำบำลชัน้น ำ มีประกนัสขุภำพและกำรให้ควำมช่วยเหลือเร่ืองค่ำรักษำพยำบำลที่เกินจำกประกนั
สขุภำพกลุม่ให้แก่พนกังำนท่ีเจ็บป่วยแบบนอนพกัในโรงพยำบำล หรือเจ็บป่วยจำกโรคมะเร็ง  

นอกจำกนี ้บริษัทยงัจัดให้มีกำรดูแลให้ควำมรู้เก่ียวกับกำรจัดกำรกำรเงินเพื่อเตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำร
เกษียณอำย ุพร้อมทัง้กำรจดัให้มีกองทนุส ำรองเลีย้งชีพ ซึ่งให้พนกังำนสำมำรถเลือกกำรออมได้ตำมควำมสำมำรถ
ของแตล่ะคน   

9) กำรพฒันำบคุลำกร 

บริษัทสนบัสนนุและลงทนุด้ำนกำรพฒันำควำมรู้ควำมสำมำรถของบคุลำกร โดยมีกำรพฒันำอยำ่งเป็นระบบทัว่
ทัง้องค์กรอยำ่งตอ่เนื่อง บริษัทก ำหนดให้บคุลำกรและผู้บงัคบับญัชำร่วมกนัจดัท ำแผนพฒันำควำมรู้ควำมสำมำรถที่
สอดคล้องกบักำรด ำเนินงำนและกลยทุธ์กำรด ำเนินธุรกิจขององค์กรรวมทัง้ลกัษณะงำนของตน และทบทวนปรับปรุง
ให้มีควำมทนัสมยัอยูเ่สมอ กำรพฒันำครอบคลมุควำมสำมำรถในกำรท ำงำนด้ำนต่ำงๆ ทัง้กำรบริหำรจดักำร ควำม
เป็นผู้น ำ ควำมรู้และเทคนิคเฉพำะของแตล่ะสำยงำนอำชีพ และกำรพฒันำกระบวนกำรคิดเป็น ท ำเป็น และมมุมองสู่
โลกำภิวัฒน์ นอกจำกนี  ้บริษัทจัดเส้นทำงและควำมก้ำวหน้ำในกำรพัฒนำสำยอำชีพอย่ำงต่อเนื่องที่เอือ้ต่อกำร
วำงแผนผู้สบืทอดต ำแหนง่ และกำรพฒันำกลุม่พนกังำนผู้มีศกัยภำพสงู เพื่อให้เกิดกำรสำนตอ่ในกำรปฏิบตัิตำมพนัธ
กิจและค ำมัน่สญัญำของบริษัทท่ีมีต่อผู้มีสว่นได้เสยีทกุภำคสว่นของสงัคม และธ ำรงรักษำไว้ซึง่วฒันธรรมกำรบริหำร
จดักำรตำมธรรมำภิบำลท่ีดี 

เพื่อให้มัน่ใจวำ่บคุลำกรของบริษัทตระหนกัถึงควำมส ำคญั และมีควำมเข้ำใจเก่ียวกบันโยบำยตอ่ต้ำนกำรทจุริต 
บริษัทจึงบรรจุเร่ืองต่อต้ำนกำรทจุริตเข้ำในเนือ้หำกำรอบรมพนกังำนใหม่ และจดัให้พนกังำนทกุคนของบริษัทได้รับ
กำรอบรมและท ำแบบทดสอบประจ ำปี เพื่อทบทวนควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกบันโยบำยดงักลำ่วอยำ่งสม ่ำเสมอ 

บริษัทมุ่งมัน่ในกำรสร้ำงสิ่งแวดล้อมและกระบวนกำรท ำงำนเพื่อน ำไปสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ โดยส่งเสริมให้
พนกังำนกล้ำน ำเสนอควำมคิดใหม่ ท ำใหม่ ในสิ่งที่ถกูต้องและถกูเวลำ และยงักระตุ้นให้เรียนรู้ถึง “วิธีกำรเรียนรู้เพื่อ
รู้” เพื่อให้เกิดกำรคิดตอ่ไปเองได้ ขวนขวำยในกำรแสวงหำและสั่งสมองค์ควำมรู้ในรูปแบบตำ่งๆ  เช่น กำรเรียนรู้ด้วย
ตนเอง กำรเรียนรู้ผ่ำนงำนโครงกำรร่วมกนั โดยใช้เทคโนโลยีของกำรเรียนรู้ เป็นต้น พร้อมทัง้แบ่งปันควำมรู้ที่ได้แก่
ผู้อื่นด้วยกำรถ่ำยทอดผำ่นกำรเป็นวิทยำกร กำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำ กำรสอนงำนด้วยวิธีกำรชีแ้นะ (Coaching) และ
กำรกระตุ้นโดยผู้บงัคบับญัชำ เพื่อให้เกิดกำรน ำควำมรู้และประสบกำรณ์ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองเพื่อน
ร่วมงำน องค์กร และสงัคม 
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บริษัทสง่เสริมกำรพฒันำนวตักรเพื่อให้เกิดนวตักรรม เปิดโอกำสให้พนกังำนสำมำรถเสนอแนะควำมคิดเห็นที่
เป็นประโยชน์ตอ่กำรพฒันำกระบวนกำรท ำงำน รวมทัง้สนบัสนนุกำรศกึษำ ค้นคว้ำ วิจยัตำ่งๆ ที่เป็นประโยชน์อนัเป็น
กำรเพิ่มผลติภำพและเพิ่มผลติผล ซึง่จะสร้ำงคณุคำ่ให้กบัองค์กร เป็นมิตรตอ่ชมุชน สงัคม และสิง่แวดล้อม 

บริษัทให้ควำมส ำคญัตอ่กำรฝึกอบรมและพฒันำพนกังำน เพื่อยกระดบัควำมรู้ควำมสำมำรถในกำร 
ปฏิบตัิงำนของพนกังำน ในปี 2563  ทัง้นี ้บริษัทได้ก ำหนดแผนกำรพฒันำที่เหมำะสมส ำหรับพนกังำนในแตล่ะระดบั
ครอบคลุมทัง้ทักษะทำงด้ำนกำรบริหำรจัดกำร (Managerial & Leadership Skill) ควำมรู้เฉพำะทำงวิชำชีพ 
(Professional Skill) ควำมรู้ตำมข้อก ำหนดและกฎหมำย ตลอดจนกำรจัดโครงกำรพัฒนำศักยภำพให้กับกลุ่ม
พนกังำนท่ีมีศกัยภำพสงู (Next Generation Leader) โดยสถำบนัท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลก  ในปีนีน้อกจำกกำรจดัอบรม
ในหลกัสูตรต่ำง ๆ โดยใช้วิทยำกรภำยนอกอย่ำงเช่นที่เคยปฏิบตัิมำ บริษัทยังเล็งเห็นควำมส ำคญัในกำรพฒันำ
พนกังำนที่มีศกัยภำพ มีควำมเช่ียวชำญและช ำนำญในด้ำนต่ำง ๆ มำฝึกฝนเพื่อเติมทกัษะกำรถ่ำยทอดและกำร
สื่อสำรเพื่อเป็นวิทยำกรภำยในขององค์กรเองอีกด้วย  อีกทัง้บริษัทฯ ได้มีกำรจดัตัง้คณะท ำงำนที่ส ำคญัๆ ขึน้มำเพื่อ
ขบัเคลื่อนองค์กรในด้ำนต่ำงๆ  อำทิเช่น  Agile Working Team โดยมีเป้ำหมำยร่วมกนัขับเคลื่อนองค์กรให้มีวิธีกำร
ท ำงำนที่เน้นในเร่ืองของกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนขององค์กร สร้ำง Way of work ในกำรท ำงำนแบบ Agile 
Organizationตลอดจนวำง ระบบกำรเรียนรู้อยำ่งตอ่เนื่องให้กบัพนกังำน  นอกจำกนีย้งัมีกำรประสำนงำนทัง้ภำยใน
และภำยนอกหนว่ยงำน เพื่อสร้ำง Learning Environment ซึง่จะช่วยสนบัสนนุให้องค์กรมีควำมแข็งแกร่ง และเติบโต
ตอ่ไปได้อยำ่งมัน่คง 

ตวัอยำ่งหลกัสตูรกำรพฒันำบคุลำกรของบริษัทในปี 2563 ได้แก่ 
 

ระดับพนักงาน เป้าหมายการพัฒนา หลักสูตร 
ทกุระดบั ปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดตำม

กฎหมำยและสง่เสริมเพิม่ขีด
ควำมสำมำรถในกำรปฏิบตังิำน 

 หลกัสตูร ดบัเพลงิขัน้ต้นและซ้อมหนีไฟ  
 หลกัสตูร Electricity Safety และปฐมพยำบำล

เบือ้งต้น  
 หลกัสตูร ปลกูจิตส ำนกึกำรอนรัุกษ์พลงังำน 
 หลกัสตูร ทิศทำงเศรษฐกิจและตลำดทนุ 2021 
 หลกัสตูร Implementing ISO27001 
 หลกัสตูร Data Privacy Law and ISMS 
 หลกัสตูร พรบ Cyber Security 
 หลกัสตูร MS. Excel Beginner to Intermediate 
 หลกัสตูร MS. Excel Advance Skill 
 หลกัสตูร One Page Summary 
 หลกัสตูร Makeup for Everyday Looks 
 หลกัสตูร Thaicom Young fit II 

ระดบัปฏิบตัิกำร เพิ่มทกัษะและเตรียมควำม
พร้อมแก่พนกังำนมุง่สูเ่ปำ้หมำย
ในสำยอำชีพ 
ของตน 

 หลกัสตูร Feasibility Study 
 หลกัสตูร SRAN Training 
 หลกัสตูร Pitching Perfect 
 หลกัสตูร Agile Mindset Development  
 Online Learning Platform - O'Reilly Media 
 Online Learning Platform - Udemy 
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ระดับพนักงาน เป้าหมายการพัฒนา หลักสูตร 
ระดบัผู้บริหำร 
และผู้บริหำร
ระดบัสงู 

เพื่อพฒันำศกัยภำพ และทกัษะ
ในกำรบริหำรงำนและทีมให้
แข็งแกร่งยิ่งขึน้ รวมทัง้มีโอกำส
แลกเปลีย่นควำมรู้กบัผู้บริหำร
ชัน้น ำทัง้ในและตำ่งประเทศ 
พร้อมทัง้เพิ่มโอกำสในกำรสร้ำง
กลุม่สมัพนัธ์ในทำงอำชีพ 
(Connection)  

 หลกัสตูร Talent Development Program 
[Professional Level) 

 หลกัสตูร Talent Development Program (Manager 
Level) 

 หลกัสตูร Talent Development Program by DUKE 
Corporate Education 

 หลกัสตูร Digital CEO ผู้น ำกำรสง่เสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทลั 

 หลกัสตูร ผู้บริหำรระดบัสงู สถำบนัวิทยำกำรตลำดทนุ 

นอกจำกนี ้เพื่อกำรพฒันำอยำ่งตอ่เนื่อง บริษัทยงัจดัท ำระบบกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง E-learning ในกำรให้ควำมรู้
ต่ำงๆ แก่พนกังำน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในหมวด Compliance  อนัได้แก่ นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร กำรใช้งำน
ระบบ IT ให้ปลอดภยั และควำมเสีย่งจำกกำรทจุริต พนกังำนทกุคนจะได้เรียนรู้ผำ่นบทเรียนมลัติมีเดีย ซึง่มีรูปแบบท่ี
น่ำสนใจและเข้ำใจง่ำย ทัง้ยงัก ำหนดให้มีแบบทดสอบหลงักำรเรียน เพื่อให้มัน่ใจว่ำพนกังำนได้รับทรำบและเข้ำใจ
นโยบำยส ำคญัของบริษัทอยำ่งแท้จริง 

นอกเหนือจำกกำรฝึกอบรมระยะสัน้แล้ว บริษัทยงัสนบัสนนุกำรยกระดบัองค์ควำมรู้ด้วยกำรให้ทนุกำรศกึษำต่อ
ในระดบัปริญญำโท ในสถำบนัชัน้น ำทัง้ในประเทศและตำ่งประเทศให้กบัพนกังำนอีกด้วย โดยจะมุง่เน้นกำรให้ทนุใน
สำขำที่ขำดแคลน และตอบสนองกำรด ำเนินธุรกิจในปัจจบุนัและอนำคตของบริษัท เช่น Satellite Communications 
Engineering, System Design and Management เป็นต้น 

10) กำรวำงแผนสรรหำและพฒันำผู้บริหำรเพื่อรองรับกำรสบืทอดต ำแหนง่ 

บริษัทมีกำรวำงแผนสรรหำและพฒันำผู้บริหำรเพื่อรองรับกำรสืบทอดต ำแหน่งอย่ำงเป็นระบบ โดยมีกำรจดัตัง้
คณะกรรมกำรเพื่อดูแลให้มีกำรวำงแผนสรรหำและพฒันำอย่ำงต่อเนื่องและโปร่งใส เพื่อเตรียมควำมพร้อมให้กบั
ผู้บริหำรของกลุม่บริษัทท่ีจะเติบโตทัง้ในสำยอำชีพและสำยงำนด้ำนบริหำรจดักำร โดยมุง่เน้นในกลุม่ต ำแหนง่งำนท่ีมี
ควำมส ำคญัและเป็นกลไกหลกัในกำรขบัเคลื่อนองค์กร ซึ่งเป็นต ำแหน่งงำนในระดบัผู้อ ำนวยกำรส ำนกัขึน้ไป  กำร
วำงแผนสรรหำและพฒันำผู้บริหำรเพื่อรองรับกำรสืบทอดต ำแหนง่ดงักลำ่ว นอกจำกจะเป็นกำรลดควำมเสีย่งในด้ำน
ควำมตอ่เนื่องของกำรบริหำรจดักำรองค์กรแล้ว ยงัเป็นกำรรักษำบคุลำกรท่ีมีศกัยภำพสงูไว้กบับริษัท เพื่อสร้ำงควำม
เจริญเติบโตอยำ่งยัง่ยืนขององค์กรตอ่ไป 

11) บทบำทผู้บงัคบับญัชำในกำรบริหำรบคุลำกร 

บริษัทก ำหนดให้กำรบริหำรบคุลำกรเป็นหน้ำที่หลกัที่ผู้บงัคบับญัชำทกุระดบัต้องรับผิดชอบ และให้ควำมส ำคญั
ไมย่ิ่งหยอ่นไปกวำ่กำรบริหำรจดักำรงำนและองค์กร ผู้บงัคบับญัชำเป็นผู้มีบทบำทส ำคญัในเร่ืองดงัตอ่ไปนี  ้

 กำรสร้ำงควำมเข้ำใจที่ถูกต้องตรงกันระหว่ำงบริษัทกับพนักงำน สร้ำงและรักษำไว้ซึ่งสมัพันธภำพที่ดี
ระหวำ่งพนกังำนกบัฝ่ำยบริหำรและ/หรือระหวำ่งพนกังำนด้วยกนั  

 กำรสร้ำงขวญัและก ำลงัใจในกำรท ำงำนให้กบัพนกังำน รับฟังควำมคิดเห็น ข้อกงัวลใจและควำมเดือดร้อน
ของพนกังำนผำ่นช่องทำงกำรสือ่สำรท่ีหลำกหลำย พร้อมให้ค ำปรึกษำที่เหมำะสม  

 กำรพิจำรณำให้ควำมช่วยเหลือด้วยควำมเป็นธรรมและด้วยหลกัมนษุยธรรม บนพืน้ฐำนของหลกัปฏิบตัิ
และระเบียบบริหำรทรัพยำกรบคุคลของบริษัท รวมถึงหลกักฎหมำยและหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 
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ในปี 2563  บริษัทได้จดัฝึกอบรมให้กบัพนกังำนอยำ่งตอ่เนื่องตลอดทัง้ปี โดยมีจ ำนวนชัว่โมงกำรฝึกอบรมเฉลีย่ 
อยูท่ี ่20.11 ชัว่โมงตอ่คน 

ปี 2563 2562 2561 2560 
จ านวนชั่วโมงอบรมต่อปี 20.11 16.72 23.75 32.09 

7.6 ข้อมูลส าคัญอื่นๆ 

7.6.1   ผู้ที่ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญชี เลขานุการ
บริษัท หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 

คณะกรรมกำรบริษัท ได้มีมติแต่งตัง้ให้ นำยอนุวฒัน์ สงวนทรัพยำกร ด ำรงต ำแหน่งเป็นหวัหน้ำคณะผู้บริหำร 
ด้ำนกำรเงิน ตัง้แต่วนัที่ 1 กนัยำยน 2560 โดยคณุสมบตัิของผู้ด ำรงต ำแหนง่หวัหน้ำคณะผู้บริหำร ด้ำนกำรเงิน  เพื่อ
ท ำหน้ำที่รับผิดชอบสูงสุดในสำยงำนบัญชีและกำรเงิน  และแต่งตัง้นำงสำวชลำลัย ลีภู้มิวนิชย์ เพื่อท ำหน้ำที่
รับผิดชอบโดยตรงในกำรควบคมุดแูลกำรท ำบญัชี (ปรำกฏอยูใ่นเอกสำรแนบ 1) 

บริษัทได้แต่งตัง้เลขำนกุำรบริษัท ซึ่งเป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์เพื่อท ำหน้ำที่
จดัท ำและจดัเก็บรักษำเอกสำร รำยงำนกำรประชุม รวมทัง้รำยงำนกำรมีสว่นได้เสียของกรรมกำรและผู้บริหำร และ
กำรอื่นใดที่เก่ียวข้อง โดยเลขำนกุำรบริษัทยงัเป็นผู้ท ำหน้ำที่ให้ค ำแนะน ำกฎระเบียบ และหลกัเกณฑ์ตำ่งๆ ที่เก่ียวข้อง 
ซึ่งคณะกรรมกำรบริษัทควรทรำบ โดยเป็นไปตำมบทบำทหน้ำที่ของเลขำนุกำรบริษัทตำมที่บริษัทได้ก ำหนดไว้ 
นอกจำกนัน้ ยงัเป็นผู้มีหน้ำที่ดูแล และจัดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำร กำรประชุมคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ 
รวมถึงกำรประชมุผู้ ถือหุ้น โดยเลขำนกุำรบริษัทจะต้องปฏิบตัิหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ ควำมระมดัระวงั และควำม
ซื่อสตัย์สจุริต รวมทัง้ต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบับริษัท รวมทัง้ประสำนงำนให้มีกำร
ปฏิบตัิตำมมติคณะกรรมกำร และมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบริษัทมีอ ำนำจและหน้ำที่ในกำรแต่งตัง้
และถอดถอนเลขำนกุำรบริษัท  

ปัจจุบันนำงสำวยุพำพรรณ ปำนเคลือบทอง ด ำรงต ำแหน่งเลขำนุกำรบริษัท โดยได้รับกำรแต่งตัง้จำก
คณะกรรมกำรบริษัท เมื่อวนัที่ 12 พฤศจิกำยน 2555 จนถึงปัจจุบนั ซึ่งนำงสำวยพุำพรรณ ปำนเคลือบทอง ได้ผ่ำนกำร
อบรมหลกัสตูรที่เก่ียวข้องกบักำรปฏิบตัิหน้ำที่ของเลขำนกุำรบริษัทจำกสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย เป็นผู้มี
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจในหลกักำร และข้อพงึปฏิบตัิที่ดีของกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี นอกจำกนัน้ ยงัเป็นผู้ที่มีประสบกำรณ์ใน
งำนเลขำนกุำร รวมถึงคณุสมบตัิอื่นที่ช่วยให้งำนเลขำนุกำรบริษัทเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิผลยิ่งขึน้ (รำยละเอียดเก่ียวกับ
วฒุิกำรศกึษำ กำรฝึกอบรม และประสบกำรณ์กำรท ำงำนของเลขำนกุำรบริษัท ปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 1) 

บริษัทได้มอบหมำยให้ นำงสำวนงลกัษณ์ อคัรคหสิน ด ำรงต ำแหน่งหวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน เพื่อท ำหน้ำที่
ก ำกบัดแูลกำรปฏิบตัิตำมกฏเกณฑ์ของหน่วยงำนทำงกำรที่ก ำกบัดแูลกำรประกอบธุรกิจของบริษัท โดยมีคณุสมบตัิ
ของผู้ด ำรงต ำแหนง่หวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน ปรำกฏอยู่ในเอกสำรแนบ 3  

บริษัทยงัได้มอบหมำยให้ นำยสลิล จำรุจินดำ ด ำรงต ำแหน่งหวัหน้ำฝ่ำยกฎหมำยและก ำกบัดแูล เพื่อท ำหน้ำที่
ก ำกบัดแูลกำรด ำเนินงำนให้มีควำมโปร่งใสเป็นไปตำมมติของคณะกรรมกำรบริษัท นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร  
(Corporate Governance Policy) และภำยใต้กรอบของกฎหมำย รวมถึงภำยใต้ระเบียบข้อบังคับของตลำด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ตลอดจนแนวทำงในกำร
ก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีตำมมำตรฐำนสำกล รวมถึงให้ค ำแนะน ำในกำรก ำกบัดแูลกิจกำรแก่กรรมกำรและฝ่ำยบริหำรใน
กำรปฏิบตัิหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมกรอบและหลกัเกณฑ์ของนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัท รวมถึง
หลกักำรก ำกบัดแูลที่ดี (Best Practice) เพื่อสนบัสนนุให้กรรมกำรและผู้บริหำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยดี และโปร่งใส 
ให้เป็นไปตำมควำมคำดหวงัของผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสยีของบริษัท โดยค ำนงึถึงประโยชน์สงูสุดของผู้มีสว่นได้เสีย
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ทกุฝ่ำย และติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำย รวมถึงกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยกำรก ำกบัดแูลที่ดีของ
กิจกำร ตำมแนวทำงกำรปฏิบตัิที่ดีที่ก ำหนดไว้ (รำยละเอียดเก่ียวกบัวฒุิกำรศึกษำ กำรฝึกอบรม และประสบกำรณ์กำร
ท ำงำนของผู้ด ำรงต ำแหนง่หวัหน้ำฝ่ำยก ำกบัดแูล ปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 1) 

7.6.2 หัวหน้างานนักลงทุนสัมพนธ์ 

บริษัทได้มอบหมำยให้ นำงสำวนำลิวนั ชินะผำ ด ำรงต ำแหน่ง หวัหน้ำแผนกงำนนกัลงทนุสมัพนัธ์ ซึ่งสำมำรถ
ติดตอ่ได้ที่ : 

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ 

บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 

63/21 ถนนรัตนำธิเบศร์ อ ำเภอเมืองนนทบรีุ จงัหวดันนทบรีุ 11000 
โทรศพัท์ : (66) 2596 5068 
โทรสำร : (66) 2591 0705 
อีเมล : ir@thaicom.net 
เว็บไซต์ : www.thaicom.net 
Social Network: Facebook: Thaicom PLC. 
ไทยคมลงทะเบียนกำรซือ้ขำยหุ้นท่ีตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย THCOM 
Reuters THCOM.BK 
Bloomberg THCOM TB 

ข้อจ ำกดัในกำรโอนหุ้นตำ่งด้ำว : 40% 
สิน้สดุรอบระยะเวลำบญัชี : 31 ธนัวำคม 
ผู้ตรวจสอบบญัชีอิสระ : บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ำกดั 
ผู้ลงทุนสำมำรถศึกษำข้อมูลของบริษัทเพิ่มเติมได้จำกแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทที่
แสดงไว้ใน www.sec.or.th  หรือเว็บไซต์ของบริษัท 

7.6.3 ค่าตอบแทนบัญชี  

ในปี 2563 บริษัทและบริษัทยอ่ยได้จ่ำยคำ่ตอบแทนผู้สอบบญัชี โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

(1) คำ่ตอบแทนจำกกำรสอบบญัชี (Audit Fees) 

บริษัทและบริษัทย่อย ได้จ่ำยค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบัญชีให้แก่ส ำนักงำนสอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ ทู้ ช    
โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ำกดั ดงันี ้

บริษัท ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (ล้านบาท) 
บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 1.86 
บริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 4.35 
รวมคำ่สอบบญัชี 6.21 
Out-of-pocket 0.34 
รวมคำ่สอบบญัชีและ Out-of-pocket 6.55 

 

http://www.sec.or.th/
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(2) คำ่ตอบแทนอื่น (Non-Audit Fees) 

บริษัทได้จ่ำยค่ำตอบแทนจำกกำรตรวจสอบส ำหรับกรณีเฉพำะเร่ือง และค่ำบริกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนอื่นที่ไม่
เก่ียวข้องกบังำนสอบบญัชี ให้แก่ส ำนกังำนสอบบญัชี บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ำกดั เป็นจ ำนวน
เงิน 210,000 บำท 
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8.  รายงานผลการด าเนินงานส าคัญด้านการก ากับดูแลกจิการ 

8.1. สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา 

คณะกรรมกำรบริษัทได้มีกำรติดตำมและก ำกบัดแูลกำรด ำเนินงำนของบริษัทให้เป็นไปตำมกฎหมำย ข้อบงัคบั 
และมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น โดยบทบำทหน้ำที่หลกัของคณะกรรมกำรบริษัท คือ กำรท ำหน้ำที่และก ำหนดทิศทำง  
กลยทุธ์ของบริษัท รวมถึงกำรควบคมุดแูลกำรบริหำรงำนของบริษัทให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพตำมแนวทำงกำร
ก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีและจรรยำบรรณทำงธุรกิจ  

โดยคณะกรรมกำรบริษัทได้มอบหมำยหน้ำที่ในกำรกลัน่กรองเร่ืองตำ่งๆ ผ่ำนทำงคณะกรรมกำรชุดยอ่ย ภำยใต้
ขอบเขตหน้ำที่อ ำนำจที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยและอนมุตัิตำมกฎบตัรของคณะกรรมกำรชดุยอ่ยแตล่ะชดุ ซึง่
ในปี 2563 คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดให้มีคณะกรรมกำรชดุยอ่ยที่รำยงำนตรงตอ่คณะกรรมกำรบริษัท ทัง้หมด 5 
คณะ ได้แก่ 

1) คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

2) คณะกรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน 

3) คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ 

4) คณะกรรมกำรพฒันำธุรกิจใหม ่

5) คณะกรรมกำรบริหำร 

(รำยละเอียดกำรด ำเนินงำนในปี 2563 และกฎบตัรของคณะกรรมกำรชดุยอ่ยข้ำงต้น สำมำรถศึกษำเพิ่มเติมได้จำก
เอกสำรแนบล ำดบัท่ี 5)  

อีกทัง้ ยงัมีคณะกรรมกำรชดุยอ่ยอีก 3 คณะ ท่ีท ำหน้ำที่พิจำรณำและกลัน่กรองเร่ืองอื่นๆ ดงันี ้

6) คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง: โดยรำยงำนตรงตอ่คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

7) คณะกรรมกำรกำรพฒันำอยำ่งยัง่ยืน: โดยรำยงำนตรงตอ่คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ 

8) คณะกรรมกำรจดักำร: โดยรำยงำนตรงตอ่คณะกรรมกำรบริหำร 

นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรบริษัทได้มอบหน้ำที่กำรบริหำรประจ ำวนัและกำรด ำเนินธุรกิจให้กับฝ่ำยจดักำรผ่ำน
ทำงประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ภำยใต้ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่และตำรำงอ ำนำจอนุมัติ (Approval Authority) ที่ได้
อนมุตัิไว้  

โดยในปี 2563 คณะกรรมกำรบริษัท ได้ทหน้ำที่พิจำรณำและอนมุตัิเร่ืองต่ำงๆ ซึ่งสำมำรถสรุปสำระส ำคญัของ
เร่ืองที่ได้ ดงันี ้

 พิจำรณำอนมุตัิแผนกลยทุธ์ และตวัชีว้ดั (KPI) รวมถึงงบประมำณประจ ำปี 2563 ของบริษัท 
 พิจำรณำงบกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 
 พิจำรณำอนมุตัิรำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตอ่รำยงำนทำงกำรเงิน 
 พิจำรณำอนมุตัิกำรเปิดเผยข้อมลูในแบบ 56-1 และ แบบ 56-2 
 พิจำรณำควำมเสีย่งและผลประเมินกำรควบคมุภำยใน 
 พิจำรณำกำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 
 พิจำรณำทบทวนโครงสร้ำงและองค์ประกอบของคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชดุยอ่ย 
 พิจำรณคดัเลอืกและแตง่ตัง้กรรมกำร 
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 พิจำรณำนโยบำยและงบประมำณคำ่ตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2563 
 พิจำรณำแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก ำหนดคำ่สอบบญัชีส ำหรับปี 2563 
 จดัประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2563 
 พิจำรณำผลประเมินกำรปฎิบตัิงำนประจ ำปีของคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชดุยอ่ย 
 พิจำรณำและติดตำมประเด็นข้อกฎหมำยตำ่งๆ ของบริษัท 
 พิจำรณำทบทวนนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 
 พิจำรณำทบทวนคูม่ือจรรยำบรรณ 
 พิจำรณำทบทวนนโยบำยด้ำนกำรพฒันำอยำ่งยัง่ยืน 

8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ 

การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงสุด 

1) การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการ 

คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำเพื่อท ำหน้ำที่ในกำรพิจำรณำคดัเลือก 
และกลัน่กรองบคุคลที่ได้รับกำรเสนอช่ือ เพื่อกำรคดัเลอืกและเสนอแตง่ตัง้ให้ด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรตำมนโยบำยกำร
สรรหำกรรมกำรของบริษัท โดยในกำรพิจำรณำคัดเลือกจะค ำนึงถึงสัดส่วน จ ำนวน ควำมหลำกหลำย และ
องค์ประกอบของคณะกรรมกำรท่ีเหมำะสมในด้ำนตำ่งๆ โดยจะพิจำรณำจำกทกัษะ และควำมรู้ควำมช ำนำญเฉพำะ
ด้ำนของคณะกรรมกำรบริษัทที่ต้องกำรเพิ่มเติมและสอดคล้องกบักลยทุธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงต้อง
เป็นผู้ที่พร้อมในกำรอุทิศเวลำในกำรปฏิบตัิหน้ำที่กรรมกำรบริษัทอย่ำงเต็มที่ และต้องไม่มีลกัษณะต้องห้ำมตำม
กฎหมำย และหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทจดทะเบียน โดยมีหลกัเกณฑ์กำรสรรหำ รวมถึงขัน้ตอนกำร
คดัเลอืกกรรมกำร ดงันี ้

1.1. ก ำหนดหลกัเกณฑ์ – คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำจะพิจำรณำสรรหำกรรมกำรโดยมีกำรจดัท ำ 
Board Skill Matrix เพื่อใช้เป็นเกณฑ์กำรพิจำรณำคณุสมบตัิของกรรมกำรที่ต้องกำรสรรหำ โดยพิจำรณำ
จำกทกัษะที่จ ำเป็นซึง่ยงัขำดอยูใ่นคณะกรรมกำรบริษัท และสอดคล้องกบักลยทุธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจของ
บริษัท 

1.2.  วิธีกำรสรรหำ – พิจำรณำสรรหำบคุคลโดย 

 เปิดโอกำสให้คณะกรรมกำรแตล่ะทำ่นเสนอช่ือบคุคลที่พิจำรณำแล้วเห็นวำ่เป็นผู้ที่เหมำะสม 

 เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นรำยย่อยเสนอช่ือบุคคลที่เห็นสมควรได้รับกำรพิจำรณำผ่ำนทำงเว็บไซต์ของ
บริษัทลว่งหน้ำก่อนวนัประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น โดยเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ที่บริษัทก ำหนด 

ทัง้นี ้เมื่อวนัที่ 15 มกรำคม 2563 บริษัทได้แจ้งต่อตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและผู้ ถือหุ้นทรำบ
ว่ำ ได้พ้นก ำหนดระยะเวลำกำรเสนอรำยช่ือบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำรบริษัทแล้ว 
ปรำกฏว่ำไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอรำยช่ือบุคคลที่เห็นสมควรและมีคุณสมบตัิเหมำะสมได้รับเลือกตัง้เป็น
กรรมกำรบริษัทแตอ่ยำ่งใด 

 ให้บริษัทท่ีปรึกษำภำยนอก (Professional Search Firm) ช่วยคดักรองผู้ที่มีคณุสมบตัิเหมำะสม 

 ให้เลขำนุกำรบริษัท น ำรำยช่ือผู้ที่มีคุณสมบัติเหมำะสม ตำมที่ปรำกฏอยู่ในฐำนข้อมูลกรรมกำร 
(Director Pool) ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และท ำเนียบกรรม
กำร (กรรมกำรอำชีพ) ของสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย มำประกอบกำรพิจำรณำ 
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1.3 กำรคดัเลอืก – คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ จะท ำกำรประเมินคณุสมบตัิเบือ้งต้นของบคุคลที่
ได้รับกำรเสนอช่ือ และคดัเลอืกผู้ที่พิจำรณำแล้วเห็นวำ่เหมำะสม 

1.4 กำรแต่งตัง้ – คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำจะเสนอช่ือบคุคลที่พิจำรณำแล้วเห็นสมควรเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำเห็นชอบ ก่อนน ำช่ือเสนอต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อเลือกตัง้เป็น
รำยบคุคล ในกรณีแตง่ตัง้กรรมกำรท่ีถึงครำวต้องออกตำมวำระ และแตง่ตัง้กรรมกำรใหม ่ 

ส ำหรับกรณีที่ต ำแหน่งกรรมกำรวำ่งลงเพรำะเหตอุื่นนอกจำกออกตำมวำระ ให้เสนอต่อที่ประชมุคณะกรรมกำร
บริษัทพิจำรณำแตง่ตัง้แทน 

อย่ำงไรก็ดี กำรเลอืกตัง้กรรมกำรในที่ประชมุผู้ ถือหุ้น มีหลกัเกณฑ์และวิธีกำร ซึ่งเป็นไปตำมข้อบงัคบัของบริษัท 
โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

1. ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีทุกครัง้ กรรมกำรต้องพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระเป็นจ ำนวน 1 ใน 3 โดยให้
กรรมกำรที่อยู่ในต ำแหน่งนำนที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจำกต ำแหน่ง และกรรมกำรที่ออกตำมวำระนีอ้ำจถกูเลือก
เข้ำมำด ำรงต ำแหนง่ตอ่ได้ 

2. ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้กรรมกำรตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรดงัตอ่ไปนี ้

2.1 ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทำ่กบัจ ำนวนหุ้นท่ีถือ 

2.2 ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตำมข้อ 2.1 เพื่อที่จะเลือกตัง้บุคคลคนเดียวหรือ
หลำยคนเป็นกรรมกำรก็ได้ ในกรณีที่เลือกตัง้บคุคลหลำยคนเป็นกรรมกำรจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่
ผู้ใดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้ 

2.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตำมล ำดบัลงมำเป็นผู้ ได้รับกำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวน
กรรมกำรท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึง่ได้รับกำรเลอืกตัง้ในล ำดบัถดัลงมำมี
คะแนนเสียงเท่ำกนัเกินจ ำนวนกรรมกำรที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ผู้ เป็นประธำนเป็นผู้
ออกเสยีงชีข้ำด 

3. กรณีที่ต ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกออกตำมวำระดงักล่ำว ให้คณะกรรมกำรมีมติด้วย
คะแนนไมน้่อยกวำ่ 3 ใน 4 ของกรรมกำรท่ีเหลอือยูเ่ลอืกบคุคลใดบคุคลหนึง่ ซึง่มีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะ
ต้องห้ำมตำมมำตรำ 68 แหง่พระรำชบญัญตัิบริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ.2535 เข้ำมำเป็นกรรมกำรแทนในกำร
ประชุมคณะกรรมกำรครำวถัดไป เว้นแต่วำระของกรรมกำรจะเหลืออยู่ไม่ถึงสองเดือน บุคคลซึ่งเข้ำเป็น
กรรมกำรแทนดงักลำ่วจะอยูใ่นต ำแหนง่กรรมกำรได้เพียงวำระท่ียงัเหลอือยูข่องกรรมกำรท่ีตนแทน 

โดยกรรมกำรอสิระ และกรรมกำรต้องมีคณุสมบตัิดงันี ้ 

1) กรรมการอิสระ 

กรรมกำรอิสระต้องมีคณุสมบตัิครบถ้วนตำมที่ก ำหนดโดยคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ และต้องสำมำรถดแูล
ผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทุกรำยได้เท่ำเทียมกัน และไม่ให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ นอกจำกนัน้ยงัต้อง
สำมำรถเข้ำร่วมประชมุคณะกรรมกำรบริษัทโดยให้ควำมเห็นอยำ่งเป็นอิสระได้ 

กรรมกำรอิสระต้องมีคณุสมบตัิ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 0.1 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัท
ร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้ให้นบัรวมกำรถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของ
กรรมกำรอิสระรำยนัน้ๆ ด้วย 
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(2) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรท่ีมีสว่นร่วมบริหำรงำน ลกูจ้ำง พนกังำน ที่ปรึกษำที่ได้เงินเดือนประจ ำ หรือผู้
มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ 
หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแล้วไม่น้อยกวำ่ 2 ปีก่อน
วนัที่ได้รับกำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำรอิสระ ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ำมดงักลำ่ว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมกำรอิสระ
เคยเป็นข้ำรำชกำร หรือที่ปรึกษำของสว่นรำชกำรซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท 

(3) ไมเ่ป็นบคุคลที่มีควำมสมัพนัธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลกัษณะที่เป็น บิดำ 
มำรดำ คู่สมรส พี่น้องและบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุรของผู้บริหำร ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอ ำนำจควบคมุ 
หรือบคุคลที่จะได้รับกำรเสนอให้เป็นผู้บริหำร หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

(4) ไม่มีหรือเคยมีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่หรือผู้
มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท ในลกัษณะที่อำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน 
รวมทัง้ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของผู้ที่มีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษัท 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทเว้นแตจ่ะได้พ้นจำก
กำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแล้วไม่น้อยกวำ่ 2 ปี ก่อนวนัท่ีได้รับกำรแตง่ตัง้เป็นกรรมกำรอิสระ 

ควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจตำมวรรคหนึง่ รวมถึงกำรท ำรำยกำรทำงกำรค้ำที่กระท ำเป็นปกตเิพื่อประกอบกิจกำรกำร
เช่ำ หรือให้เช่ำอสงัหำริมทรัพย์ รำยกำรเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริกำร หรือกำรให้ หรือรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน
ด้วยกำรรับหรือให้กู้ยืม ค ำ้ประกนั กำรให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึงพฤติกำรณ์อื่นท ำนองเดียวกนั ซึ่ง
เป็นผลให้บริษัท หรือคู่สญัญำมีภำระหนีท้ี่ต้องช ำระต่ออีกฝ่ำยหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของ
บริษัท หรือตัง้แต่ 20 ล้ำนบำทขึน้ไป แล้วแต่จ ำนวนใดจะต ่ำกว่ำ ทัง้นี ้กำรค ำนวณภำระหนีด้งักลำ่ว ให้เป็นไปตำม
วิธีกำรค ำนวณมลูค่ำของรำยกำรที่เก่ียวโยงกนัตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุว่ำด้วยหลกัเกณฑ์ในกำร
ท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกนัโดยอนโุลม แต่ในกำรพิจำรณำภำระหนีด้งักลำ่วให้นบัรวมภำระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหวำ่ง 1 ปี
ก่อนวนัท่ีมีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้ นรำยใหญ่ หรือ  
ผู้ มีอ ำนำจควบคุมบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้ นที่มีนัย ผู้ มีอ ำนำจควบคุม หรือหุ้ นส่วนของส ำนักงำน  
สอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจ
ควบคุมของบริษัทสงักัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนวนัที่
ได้รับกำรแตง่ตัง้เป็นกรรมกำรอิสระ 

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำกฎหมำย หรือ  
ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน ซึ่งได้รับค่ำบริกำรเกินกวำ่ 2 ล้ำนบำทตอ่ปีจำกบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ ำนำจควบคมุ หรือ
หุ้นสว่นของผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพนัน้ด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแล้วไมน้่อยกวำ่ 2 
ปีก่อนวนัท่ีได้รับกำรแตง่ตัง้เป็นกรรมกำรอิสระ 

(7) ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมกำรของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ  
ผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ 

(8) ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอยำ่งเดียวกนั และเป็นกำรแข่งขนัที่มีนยักบักิจกำรของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนยัในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลกูจ้ำง พนกังำน ที่
ปรึกษำที่รับเงินเดือนประจ ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทอืน่ 
ซึง่ประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอยำ่งเดียวกนั และเป็นกำรแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 
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(9) ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท ำให้ไมส่ำมำรถให้ควำมเห็นอยำ่งเป็นอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบริษัท 

ภำยหลงัได้รับกำรแตง่ตัง้เป็นกรรมกำรอิสระที่มีลกัษณะเป็นไปตำมข้อ (1) ถึง (9) แล้ว กรรมกำรอิสระอำจได้รับ
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท ให้ตดัสินใจในกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
บริษัทย่อยล ำดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท โดยมีกำรตดัสินใจในรูปแบบขององค์
คณะ (collective decision) ได้  

บริษัทอำจแตง่ตัง้บคุคลที่มี หรือเคยมีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจ หรือกำรให้บริกำรทำงวิชำชีพเกินมลูค่ำตำมข้อ 4 
หรือ 6 เป็นกรรมกำรอิสระได้ หำกคณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำอย่ำงระมดัระวงั และมีควำมเห็นว่ำกำรแต่งตัง้
บุคคลดงักล่ำวไม่มีผลกระทบต่อกำรปฏิบตัิหน้ำที่และกำรให้ควำมเห็นที่เ ป็นอิสระ และให้เปิดเผยข้อมลูต่อไปนีใ้น
หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้นในวำระพิจำรณำแตง่ตัง้กรรมกำรอิสระด้วย  

ก ลกัษณะควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจ หรือกำรให้บริกำรทำงวิชำชีพ ที่ท ำให้บคุคลดงักลำ่วมีคณุสมบตัิไมเ่ป็นไป
ตำมหลกัเกณฑ์ที่ก ำหนด 

ข เหตผุลและควำมจ ำเป็นท่ียงัคงหรือแตง่ตัง้ให้บคุคลดงักลำ่วเป็นกรรมกำรอิสระ 

ค ควำมเห็นของคณะกรรมกำรของบริษัทในกำรเสนอให้มีกำรแตง่ตัง้บคุคลดงักลำ่วเป็นกรรมกำรอิสระ 

2) กรรมการ 

(1) กรรมกำรบริษัทต้องมีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ำมตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยบริษัท
มหำชนจ ำกดั  

(2) กรรมกำรบริษัทต้องไม่มีลกัษณะที่แสดงถึงกำรขำดควำมเหมำะสมที่ได้รับกำรไว้วำงใจให้บริหำร
กิจกำรท่ีมหำชนเป็นผู้ ถือหุ้นตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 

(3) เป็นบคุคลที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมเช่ียวชำญในกำรบริหำรงำน รวมถึงต้อง
เป็นผู้ที่มีควำมซื่อสตัย์ สจุริต มีจริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ 

(4) มีเวลำอยำ่งเพียงพอท่ีจะอทุิศควำมรู้ ควำมสำมำรถเพื่อปฏิบตัิหน้ำที่ให้แก่บริษัทได้ 

การพิจารณากรรมการใหม่ 
 ในปี 2563 บริษัทได้มีกำรสรรหำและแต่งตัง้กรรมกำรใหม่ 2 คน ได้แก่ นำยวินิจ ศิลำมงคล และนำยธีรนนัท์ 

ศรีหงส์ เพื่อเข้ำด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรอิสระ แทน นำงชรินทร วงศ์ภธูร และ ศ.ส ำเรียง เมฆเกรียงไกร ที่ลำออก โดย
ผำ่นกระบวนกำรพิจำรณำและสรรหำข้ำงต้น 
การพิจารณากรรมการเดิม 

ส ำหรับกำรพิจำรณำกรรมกำรเดิมที่หมดวำระประจ ำปีกลบัเข้ำด ำรงต ำแหนง่ คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและ
สรรหำจะพิจำรณำจำกปัจจัยต่ำงๆ อำทิเช่น ผลกำรปฏิบัติงำน จ ำนวนกำรเข้ำประชุม ควำมต่อเนื่องในกำร
บริหำรงำนและควำมช ำนำญที่สอดคล้องกบักลยทุธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท 

3) การสรรหาและแต่งตัง้ผู้บริหารระดับสูง 

(1) คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดให้มีแผนกำรสืบทอดต ำแหน่งของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและผู้บริหำร
ระดบัสงูของบริษัท เพื่อรักษำควำมเช่ือมัน่ให้กบัผู้ลงทนุ องค์กร ตลอดจนพนกังำนว่ำกำรด ำเนินงำน
ของบริษัท จะได้รับกำรสำนต่ออย่ำงทันท่วงทีหำกต ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรหรือผู้บ ริหำร
ระดบัสงูวำ่งลง 
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(2) คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยให้คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ ท ำหน้ำที่ก ำหนดหลกัเกณฑ์
และแผนกำรสืบทอดต ำแหน่ง และสรรหำประธำนกรรมกำรบริหำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และ
ผู้ บริหำรระดับสูงตัง้แต่ระดับรองกรรมกำรผู้ อ ำนวยกำร (EVP) ขึน้ไป ที่รำยงำนตรงต่อประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำร (CEO) ของบริษัท รวมทัง้จดัให้มีกำรทบทวนแผนกำรสืบทอดต ำแหนง่เป็นประจ ำทกุ
ปี และรำยงำนให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบ  

4) การอบรมและร่วมสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้ส าหรับกรรมการและผู้บริหาร  

ในปี 2563  มีกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทได้เข้ำรับกำรอบรมและร่วมสมัมนำเพื่อพัฒนำควำมรู้ส ำหรับ
กรรมกำรและผู้บริหำร ดงันี ้  

กรรมการ / ผู้บริหาร หลักสูตรการอบรมหรือสัมมนา 
1. นำยประเสริฐ บญุสมัพนัธ์ 

ประธำนกรรมกำร (กรรมกำรอิสระ) 
- Intouch’s Board Seminar 2020  
 

2. นำยวินจิ ศิลำมงคล 
กรรมกำรอิสระ ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน และกรรมกำรบรรษัทภิ
บำลและสรรหำ 

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

3. นำงภทัรียำ เบญจพลชยั 
 กรรมกำรอิสระ ประธำนคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล

และสรรหำ กรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน  และ
กรรมกำรตรวจสอบ 

- Thaicom’s Sharing session on “The Satellite  
   Industry Landscape” by Delta Partners 
 

4. นำยธีรนนัท์ ศรีหงส ์
กรรมกำรอิสระ ประธำนคณะกรรมกำรก ำหนด
ค่ำตอบแทน และประธำนคณะกรรมกำรพฒันำธุรกิจ
ใหม ่และกรรมกำรตรวจสอบ 

- Intouch’s Board Seminar 2020 
 

5. นำยสมประสงค์ บญุยะชยั 
 กรรมกำร 

- Intouch’s Board Seminar 2020 
 

6. นำยเอนก พนำอภิชน 
 กรรมกำร ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร กรรมกำร

ก ำหนดค่ำตอบแทน กรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรร
หำ และกรรมกำรพฒันำธุรกิจใหม ่ 

- Thaicom’s Sharing session on “The Satellite   
   Industry Landscape” by Delta Partners 
- Intouch’s Board Seminar 2020  
- หลกัสตูรปอ้งกนัรำชอำณำจกัร วปอ.รุ่นท่ี 62 

7. นำยเกว็ก บคั ไช 
กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร  

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

8. นำยอนนัต์ แก้วร่วมวงค์ 
กรรมกำร กรรมกำรบริหำร และประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำร 

- Thaicom’s Sharing session on “The Satellite  
   Industry Landscape” by Delta Partners  
 - Intouch’s Board Seminar 2020  
 - ผู้บริหำรระดบัสงู วตท. รุ่นท่ี 30 
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กรรมการ / ผู้บริหาร หลักสูตรการอบรมหรือสัมมนา 
9. นำงสำวยพุำพรรณ ปำนเคลอืบทอง 

เลขำนกุำรบริษัท 
- Intouch’s Board Seminar 2020 
- SET: กำรเปิดเผยข้อมลูและจดัท ำแบบ 56-1 One  
   Report (Organized by Intouch Group)  
- IOD: Company Secretary Forum - Virtual  
  Board Meeting & the Evolving Role of  
  Corporate Secretary 

10.   นำยปฐมภพ สวุรรณศิริ 
รักษำกำรรองประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร และ 
หวัหน้ำคณะผู้บริหำรด้ำนกำรค้ำ  

- INTOUCH’s Board Seminar 2020 
- Digital CEO ผู้น ำกำรสง่เสริมเศรษฐกิจดจิิทลั  
รุ่นท่ี 3  

11.  นำยอนวุฒัน์ สงวนทรัพยำกร 
        หวัหน้ำคณะผู้บริหำรด้ำนกำรเงิน 

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

12.  นำยสลลิ จำรุจินดำ 
       หวัหน้ำสว่นงำนกฎหมำยและก ำกบัดแูล 

- SET: กำรเปิดเผยข้อมลูและจดัท ำแบบ 56-1 One  
  Report (Organized by Intouch Group) 
- Intouch’s Board Seminar 2020 

13.  นำงพรรณี นิวำศนนัทร์ 
        หวัหน้ำฝ่ำยงำนกำรเงิน 

- Thaicom’s Sharing session on “The Satellite  
  Industry Landscape” by Delta Partners  
- Intouch: ทิศทำงเศรษฐกิจและตลำดทนุ 2021  
- Intouch’s Board Seminar 2020  
 

5) สรุปผลประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ 

ในปี 2563 เลขำนกุำรบริษัทได้จดัสง่แบบประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนคณะกรรมกำรทัง้คณะและแบบประเมินผล
กำรปฏิบตัิงำนโดยตนเองเป็นรำยบคุคลให้แก่คณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อยทุกคณะ เพื่อท ำกำร
ประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนประจ ำปี 2563 โดยมีหลกัเกณฑ์และผลกำรประเมินกำรปฏิบตัิงำนดงันี ้

ประเภทของคณะกรรมการ และเกณฑ์การประเมิน 
ผลการ
ประเมิน 

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

3.80 / 4.00 
 

การประเมินตนเองรายบุคคล 
รูปแบบหลกัเกณฑ์กำรประเมินแบ่งออกเป็น 5 หัวข้อ ได้แก่ (1) ควำมรู้พืน้ฐำนเก่ียวกับบทบำท
หน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท (2) ควำมรู้พืน้ฐำนเก่ียวกับองค์กร (3) กำรประชุมคณะกรรมกำร 
(4) ควำมสมัพนัธ์กบัคณะกรรมกำร/คณะผู้บริหำร (5) กำรปฏิบตัิหน้ำที่ของทำ่นในฐำนะกรรมกำร 
 
 

3.79 / 4.00 
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ประเภทของคณะกรรมการ และเกณฑ์การประเมิน 
ผลการ
ประเมิน 

คณะกรรมการตรวจสอบ  
การประเมินท้ังคณะ 
รูปแบบหลักเกณฑ์กำรประเมินแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อ ได้แก่ (1) กำรท ำหน้ำที่โดยรวมของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ (2) กำรปฏิบัติหน้ำที่ เฉพำะด้ำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ประกอบด้วย (2.1) กำรสอบทำนให้บริษัทมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอยำ่งถกูต้องและเพียงพอ (2.2) 
กำรสอบทำนด้ำนกำรควบคมุภำยใน และควำมเป็นอิสระของหนว่ยงำนตรวจสอบภำยใน (2.3) กำร
สอบทำนให้บริษัทปฏิบตัิตำมกฎหมำย วำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำด
หลกัทรัพย์ และกฎหมำยที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท (2.4) พิจำรณำ คดัเลอืก เสนอแตง่ตัง้บคุคล
ซึ่งมีควำมเป็นอิสระเพื่อท ำหน้ำที่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท (2.5) พิจำรณำรำยกำรที่เก่ียวโยงกนั
หรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ (2.6) จดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
โดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปีของบริษัท 

2.98 / 4.00 

การประเมินตนเองรายบุคคล 
รูปแบบหลักเกณฑ์กำรประเมินแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่ (1) โครงสร้ำงและคุณสมบัติของ
คณะกรรมกำร ประกอบด้วย (1.1) กรรมกำรมีคณุสมบตัิ ควำมรู้ และประสบกำรณ์ที่เหมำะสมกบั
ธุรกิจของบริษัท (1.2) กรรมกำรมีคุณสมบัติ ควำมรู้ และประสบกำรณ์ที่เหมำะสมกับบทบำทที่
ได้รับมอบหมำย (2) กำรประชุมของคณะกรรมกำร ประกอบด้วย (2.1) กรรมกำรได้ศึกษำเอกสำร
และข้อมลูก่อนกำรประชุม (2.2) ระหว่ำงกำรประชุม กรรมกำรได้ให้ควำมเห็นที่เป็นประโยชน์ตอ่ที่
ประชุมอย่ำงเหมำะสม (2.3) กรรมกำรได้งดเว้นกำรเข้ำร่วมประชุมและงดออกเสียงในรำยกำรที่
ตนเองมีส่วนได้เสีย (2.4) ประธำนกรรมกำรหรือบุคคลที่ด ำเนินกำรเป็นประธำนในที่ประชุม ได้
ก ำกับให้กำรประชุมด ำเนินไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และ (3) บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ
ของคณะกรรมกำร ประกอบด้วย (3.1) ได้ปฏิบตัิหน้ำที่ของกรรมกำรตำมที่กฎหมำย กฎเกณฑ์ และ
กฎบัตร (Charter) ได้ก ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพ (3.2) มีเวลำและทุ่มเทในกำรปฏิบัติหน้ำที่
ให้กับบริษัท (3.3) ไม่แทรกแซงกำรท ำงำนของฝ่ำยจัดกำร  (3.4) มีกำรควบคุมและติดตำมกำร
ด ำเนินกำรของฝ่ำยจัดกำรอย่ำงเหมำะสม  (3.5) พัฒนำและเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะในกำรปฏิบตัิ
หน้ำที่อยูต่ลอดเวลำ 

3.88 / 4.00 

คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
การประเมินท้ังคณะ 
รูปแบบหลกัเกณฑ์กำรประเมินแบ่งออกเป็น 5 หัวข้อ ได้แก่ (1) ควำมพร้อมของคณะกรรมกำร
ก ำหนดค่ำตอบแทน (2) กำรก ำหนดนโยบำยและกระบวนกำรพิจำรณำ (3) กำรติดตำมและกำร
ประเมินผล (4) กำรประชุมคณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน  (5) กำรท ำหน้ำที่ของประธำน
คณะกรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน 

3.86 / 4.00 

การประเมินตนเองรายบุคคล 
รูปแบบหลกัเกณฑ์กำรประเมินแบ่งออกเป็น 10 หวัข้อ ได้แก่ (1) ผลกำรด ำเนินงำนโดยรวมของ
คณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน (2) ควำมเข้ำใจในบทบำทหน้ำที่ของตนตำมกฎบตัร (3) กำร
ก ำหนดบทบำทหน้ำที่อย่ำงชัดเจน (4) ควำมสมัพันธ์ที่ดีระหว่ำงกัน (5) มีกระบวนกำรพิจำรณำ
ก ำหนดค่ำตอบแทนส ำหรับกรรมกำรและผู้ บริหำรระดับสูงที่ เหมำะสม  สอดคล้องกับผล
ประกอบกำรธุรกิจและระดับค่ำตอบแทนในอุตสำหกรรม (6) มีกระบวนกำรที่เหมำะสมในกำร
ประเมินประธำนกรรมกำรบริหำร (7) จดัสรรเวลำในกำรพิจำณำเร่ืองหลกัเกณฑ์และกระบวนกำร

3.87 / 4.00 
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ประเภทของคณะกรรมการ และเกณฑ์การประเมิน 
ผลการ
ประเมิน 

พิจำรณำที่เหมำะสม (8) มีกำรจัดสรรเวลำในกำรพิจำรณำแนวทำงแก้ไขหำกไม่เป็นไปตำม
กฎเกณฑ์ที่ก ำหนดอยำ่งเพียงพอ (9) มีกำรเตรียมตวัก่อนกำรประชมุทกุครัง้ (10) กรรมกำรสำมำรถ
แสดงควำมคิดเห็นอยำ่งเป็นอิสระและปรำศจำกอคติ 
คณะกรรมการบรรษัทภบิาลและสรรหา 
การประเมินท้ังคณะ 
รูปแบบหลกัเกณฑ์กำรประเมินแบ่งออกเป็น 5 หัวข้อ ได้แก่ (1) ควำมพร้อมของคณะกรรมกำร
บรรษัทภิบำลและสรรหำ (2) กำรก ำหนดแนวทำงและกระบวนกำรพิจำรณำ (3) กำรติดตำมและ
กำรประเมินผล (4) กำรประชุมคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ  (5) กำรท ำหน้ำที่ของ
ประธำนคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ 

3.98 / 4.00 

การประเมินตนเองรายบุคคล 
รูปแบบหลกัเกณฑ์กำรประเมินแบ่งออกเป็น 9 หัวข้อ ได้แก่ (1) ผลกำรด ำเนินงำนโดยรวมของ
คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ (2) ควำมเข้ำใจในบทบำทหน้ำที่ของตนตำมกฎบตัร (3) 
กำรก ำหนดบทบำทหน้ำที่อยำ่งชดัเจน (4) ควำมสมัพนัธ์ที่ดีระหวำ่งกนั (5) มีกระบวนกำรพิจำรณำ
สรรหำและแต่งตัง้บุคคลที่จะเข้ำมำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรและผู้บริหำรระดบัสงูอย่ำงรอบคอบ 
สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์และควำมต้องกำรของบริษัท (6) มีกำรพิจำรณำทบทวนนโยบำยกำรก ำกบั
ดแูลกิจกำร รวมถึงนโยบำยอื่นๆ ที่เก่ียวข้องอยำ่งสม ำ่เสมอ (7) จดัสรรเวลำในกำรพิจำรณำนโยบำย
และหลกัเกณฑ์ตำ่งๆ ของกำรก ำกบัดแูลกิจกำรอยำ่งเหมำะสมเพียงพอ (8) มีกำรเตรียมตวัก่อนกำร
ประชมุ (9) กรรมกำรสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นได้อยำ่งเป็นอิสระและปรำศจำกอคติ 

4.00 / 4.00 

คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจใหม่ 
การประเมินท้ังคณะ 
รูปแบบหลักเกณฑ์กำรประเมินแบ่งออกเป็น 4 หัวข้อ ได้แก่ (1) โครงสร้ำงและคุณสมบัติของ
คณะกรรมกำรพฒันำธุรกิจใหม ่(2) กำรด ำเนินกำรประชมุ (3) บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ 
(4) ควำมรู้และทกัษะในกำรวิเครำะห์เฉพำะทำง 

3.39 / 4.00 

การประเมินตนเองรายบุคคล 
รูปแบบหลกัเกณฑ์กำรประเมินแบ่งออกเป็น 14 หัวข้อ ได้แก่ (1) ควำมพึงพอใจในเร่ืองผลกำร
ด ำเนินงำนโดยรวม (2) ควำมพงึพอใจในเร่ืองกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำของคณะกรรมกำรพฒันำ
ธุรกิจใหม ่(3) ควำมเข้ำใจในบทบำทหน้ำที่ของตนตำมกฎบตัร (4) ควำมเข้ำใจในกลยทุธ์ของบริษัท 
(5) ควำมสมัพนัธ์ที่ดีระหว่ำงกัน (6) กำรก ำหนดบทบำทหน้ำที่อย่ำงชัดเจน (7) มีกระบวนกำรที่
เหมำะสมในกำรประเมินผลงำน (8) จัดสรรเวลำในกำรพิจำรณำในเร่ืองนโยบำยและทิศทำงของ
องค์กรอย่ำงเพียงพอและเหมำะสม (9) จดัสรรเวลำในกำรพิจำรณำในเร่ืองผลกำรด ำเนินกำรของ
บริษัทเพียงพอและเหมำะสม (10) จัดสรรเวลำในกำรพิจำรณำในเร่ืองแนวทำงกำรแก้ไขกำร
ด ำเนินงำน หำกไม่เป็นไปตำมก ำหนดอย่ำงเพียงพอและเหมำะสม (11) กรรมกำรมีกำรเตรียมตวั
ก่อนกำรประชุมทุกครัง้ (12) กรรมกำรสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเป็นอิสระ (13) กรรมกำร
สำมำรถแสดงควำมคิดเห็นอยำ่งปรำศจำกอคติ (14) ประธำนเปิดโอกำสและสนบัสนนุให้กรรมกำร
ทกุทำ่นแสดงควำมคิดเห็นอยำ่งเป็นอิสระ 
 
 
 

3.31 / 4.00 
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ประเภทของคณะกรรมการ และเกณฑ์การประเมิน 
ผลการ
ประเมิน 

คณะกรรมการบริหาร 
การประเมินท้ังคณะ 
รูปแบบหลกัเกณฑ์กำรประเมินแบ่งออกเป็น 4 หวัข้อ ได้แก่ (1) โครงสร้ำงและคณุสมบตัิของคณะ
กรรมกำรบริหำร (2) กำรด ำเนินกำรประชมุ (3) บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ (4) ควำมรู้และ
ทกัษะในกำรวิเครำะห์เฉพำะทำง 

3.60 / 4.00 

การประเมินตนเองรายบุคคล 
รูปแบบหลกัเกณฑ์กำรประเมินแบ่งออกเป็น 14 หัวข้อ ได้แก่ (1) ควำมพึงพอใจในเร่ืองผลกำร
ด ำเนินงำนโดยรวม (2) ควำมพึงพอใจในเร่ืองกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำของคณะกรรมกำรบริหำร 
(3) ควำมเข้ำใจในบทบำทหน้ำที่ของตนตำมกฎบัตร (4) ควำมเข้ำใจในกลยุทธ์ของบริษัท (5) 
ควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงกัน (6) กำรก ำหนดบทบำทหน้ำที่อย่ำงชัดเจน (7) มีกระบวนกำรที่
เหมำะสมในกำรประเมินผลงำน (8) จัดสรรเวลำในกำรพิจำรณำในเร่ืองนโยบำยและทิศทำงของ
องค์กรอย่ำงเพียงพอและเหมำะสม (9) จดัสรรเวลำในกำรพิจำรณำในเร่ืองผลกำรด ำเนินกำรของ
บริษัทเพียงพอและเหมำะสม (10) จัดสรรเวลำในกำรพิจำรณำในเร่ืองแนวทำงกำรแก้ไขกำร
ด ำเนินงำน หำกไม่เป็นไปตำมก ำหนดอย่ำงเพียงพอและเหมำะสม (11) กรรมกำรมีกำรเตรียมตวั
ก่อนกำรประชุมทุกครัง้ (12) กรรมกำรสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเป็นอิสระ (13) กรรมกำร
สำมำรถแสดงควำมคิดเห็นอยำ่งปรำศจำกอคติ (14) ประธำนเปิดโอกำสและสนบัสนนุให้กรรมกำร
ทกุทำ่นแสดงควำมคิดเห็นอยำ่งเป็นอิสระ 

3.57 / 4.00 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
การประเมินท้ังคณะ 
รูปแบบหลกัเกณฑ์กำรประเมินแบง่ออกเป็น 5 หวัข้อ ได้แก่ (1) องค์ประกอบและคณุภำพ (2) ควำม
เข้ำใจในธุรกิจ และควำมเสี่ยงที่เก่ียวข้อง (3) กระบวนกำรและขัน้ตอนกำรปฏิบตัิ (4) กิจกรรมกำร
ตรวจสอบ (5) กิจกรรมกำรสือ่สำร 

3.61 / 4.00 

การประเมินตนเองรายบุคคล 
รูปแบบหลกัเกณฑ์กำรประเมินแบ่งออกเป็น  12 หัวข้อ ได้แก่ (1) ควำมพึงพอใจในเร่ืองผลกำร
ด ำเนินงำน (2) ควำมพึงพอใจในเร่ืองกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำ (3) ควำมเข้ำใจในบทบำทหน้ำที่
ตำมที่ก ำหนดในกฎบตัร (4) ควำมเข้ำใจในนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงระดบัองค์กรของบริษัท 
(5) ควำมสมัพันธ์ที่ดีระหว่ำงกัน (6) กำรก ำหนดบทบำทหน้ำที่อย่ำงชัดเจน (7) มีกระบวนกำรที่
เหมำะสมในกำรประเมินผลงำน (8) จดัสรรเวลำในกำรพิจำรณำในเร่ืองกำรบริหำรควำมเสี่ยงของ
องค์กรอย่ำงเพียงพอและเหมำะสม (9) จัดสรรเวลำในกำรพิจำรณำในเร่ืองกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
มำตรกำรบรรเทำควำมเสี่ยงที่ส ำคญัอย่ำงเพียงพอและเหมำะสม (10) จดัสรรเวลำในกำรพิจำรณำ
ในเร่ืองแนวทำงกำรแก้ไขกำรด ำเนินงำน หำกไม่เป็นไปตำมก ำหนดอย่ำงเพียงพอและเหมำะสม 
(11) กรรมกำรมีกำรเตรียมตวัก่อนกำรประชุมทุกครัง้ (12) กรรมกำรสำมำรถแสดงควำมคิดเห็น
อยำ่งเป็นอิสระ  

3.61 / 4.00 
 
 
 

คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยนื 
การประเมินท้ังคณะ 
รูปแบบหลกัเกณฑ์กำรประเมินแบง่ออกเป็น 6 หวัข้อ ได้แก่ (1) ด้ำนควำมพร้อมของคณะกรรมกำร
กำรพฒันำอย่ำงยัง่ยืน (2) ด้ำนกำรก ำหนดกลยุทธ์ (3) ด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง (4) ด้ำนกรอบ

3.89 / 4.00 
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ประเภทของคณะกรรมการ และเกณฑ์การประเมิน 
ผลการ
ประเมิน 

กำรด ำเนินงำนกำรพฒันำอยำ่งยัง่ยืน (5) ด้ำนกำรประชมุคณะกรรมกำรกำรพฒันำอยำ่งยัง่ยืน (6) 
ด้ำนกำรท ำหน้ำที่ของประธำนคณะกรรมกำรกำรพฒันำอยำ่งยัง่ยืน 
คณะกรรมการจัดการ 
การประเมินท้ังคณะ 
รูปแบบหลักเกณฑ์กำรประเมินแบ่งออกเป็น 4 หัวข้อ ได้แก่ (1) โครงสร้ำงและคุณสมบัติของ
คณะกรรมกำรจัดกำร (2) กำรด ำเนินกำรประชุม (3) บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ (4) 
ควำมรู้และทกัษะในกำรวิเครำะห์เฉพำะทำง 

3.73 / 4.00 

การประเมินตนเองรายบุคคล 
รูปแบบหลกัเกณฑก์ารประเมนิแบ่งออกเป็น 13 หวัขอ้ ไดแ้ก่ (1) ท่ำนมีควำมพึงพอใจในเร่ืองผล
กำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรจัดกำรโดยรวม (2) ท่ำนมีควำมพึงพอใจในเร่ืองกำรด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำของคณะกรรมกำรจดักำร (3) ท่ำนมีควำมเข้ำใจในบทบำทหน้ำที่ของตนตำมกฎบตัร
ของคณะกรรมกำรจัดกำร (4) ท่ำนมีควำมเข้ำใจในกลยทุธ์ของบริษัท (5) คณะกรรมกำรจดักำรมี
ควำมสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน (6) บทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำรจัดกำรก ำหนดไว้ชัดเจน (7) กำร
ประเมินผลงำนของคณะกรรมกำรจดักำรมีกระบวนกำรที่เหมำะสม (8) กรรมกำรจดักำรได้จดัสรร
เวลำในกำรพิจำรณำในเร่ืองผลกำรด ำเนินกำรของบริษัทอยำ่งเพียงพอและเหมำะสม (9) กรรมกำร
จดักำรได้จดัสรรเวลำในกำรพิจำรณำในเร่ืองแนวทำงกำรแก้ไขกำรด ำเนินงำนหำกไม่เป็นไปตำมที่
ก ำหนดของบริษัทอยำ่งเพียงพอและเหมำะสม (10) กรรมกำรจดักำรมีกำรเตรียมตวัก่อนกำรประชมุ
ทุกครัง้ (11) กรรมกำรจัดกำรสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเป็นอิสระ (12) กรรมกำรจัดกำร
สำมำรถแสดงควำมคิดเห็นอยำ่งปรำศจำกอคติ (13) ประธำนคณะกรรมกำรจดักำรเปิดโอกำส และ
สนบัสนนุให้กรรมกำรทกุทำ่นแสดงควำมคิดเห็นอยำ่งเป็นอิสระ 

3.65 / 4.00 

 6) การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer) 

บริษัทมอบหมำยให้คณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนเป็นผู้ด ำเนินกำร จดักำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของ
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรเป็นประจ ำทกุปี โดยใช้บรรทดัฐำนท่ีได้ตกลงกนัไว้ลว่งหน้ำตำมเกณฑ์ที่เป็นรูปธรรม รวมทัง้
ผลปฏิบตัิงำนทำงกำรเงิน และผลงำนเก่ียวกบักำรปฏิบตัิตำมวตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์ 

 เกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร แบง่เป็น 7 สว่น ดงันี ้

สว่นท่ีหนึง่ กำรประเมินผลด้ำนภำวะผู้น ำ  

สว่นท่ีสอง กำรประเมินด้ำนกำรบริหำรจดักำรด้ำนกำรเงิน 

สว่นท่ีสำม กำรประเมินด้ำนทกัษะและทศันคติ 

สว่นท่ีสี ่ กำรประเมินด้ำนควำมส ำเร็จของงำนท่ีส ำคญัตำมเปำ้หมำยในระยะเวลำ 12 เดือนที่ผำ่นมำ 

สว่นท่ีห้ำ กำรประเมินด้ำนกำรตดัสนิใจที่ส ำคญัในรอบระยะเวลำ 12 เดือนที่ผำ่นมำ 

สว่นท่ีหก  กำรประเมินด้ำนควำมเตรียมพร้อมส ำหรับควำมท้ำทำยที่ส ำคญัในอนำคต 

สว่นท่ีเจ็ด กำรประเมินด้ำนอื่นๆ  

ทัง้นี ้ผลกำรประเมินดงักลำ่วจะน ำไปสูก่ำรพิจำรณำค่ำตอบแทนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรในแต่ละปี และ
น ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนมุตัิตอ่ไป 
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8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล 

1) การเข้าร่วมประชุม  

คณะกรรมกำรทกุทำ่นให้ควำมส ำคญัและอทุิศเวลำในกำรเข้ำร่วมประชมุคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชดุ
ย่อยที่ตนด ำรงต ำแหน่งอยู่ รวมทัง้กำรเข้ำประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี  โดยตำรำงด้ำนล่ำงแสดงข้อมูลกำรเข้ำ
ประชมุผู้ ถือหุ้น กำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชดุยอ่ยของกรรมกำรแตล่ะทำ่นในปี 2563 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทัง้หมด (ครัง้) 
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พัฒ
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ธุร

กิจ
ให

ม่ 
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ร 
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าม

เสี่
ยง

 

คณ
ะก

รร
มก

าร
กา

รพ
ัฒ
นา

อย่
าง
ยั่ง
ยืน

 

1. นำยประเสริฐ  
บญุสมัพนัธ์ 

ประธำนกรรมกำร 
และกรรมกำรอิสระ 

 14/14        

2. นำยวนิิจ  
ศลิำมงคล(1) 

กรรมกำรอิสระ 
ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ และ
กรรมกำรบรรษัท     
ภิบำลและสรรหำ  

 8/8(1) 8/8(1)  3/3(1)     

3. นำงภทัรียำ  
เบญจพลชยั(2) 

กรรมกำรอิสระ 
ประธำนกรรมกำร
บรรษัทภิบำลและ
สรรหำ กรรมกำร
ตรวจสอบ และ
กรรมกำรก ำหนด
คำ่ตอบแทน  

 13/14 10/10  4/4     

4. นำยธีรนนัท์  
ศรีหงส์(3) 

กรรมกำรอิสระ 
ประธำนกรรมกำร

ก ำหนด
คำ่ตอบแทน 
ประธำน

คณะกรรมกำร
พฒันำธุรกิจใหม่ 
และกรรมกำร
ตรวจสอบ 

 8/8(3) 8/8(3)    4/4   

5. นำยสมประสงค์  
บญุยะชยั 

กรรมกำร  13/14        
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รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทัง้หมด (ครัง้) 

กา
รป

ระ
ชุม

สา
มัญ
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ือหุ้
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ชุม
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คณ
ะก

รร
มก

าร
ตร

วจ
สอ

บ 

คณ
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ัฒ
นา

อย่
าง
ยั่ง
ยืน

 

6. นำยเอนก  
พนำอภิชน(4) 

กรรมกำร ประธำน
คณะกรรมกำร
บริหำร กรรมกำร

ก ำหนด
คำ่ตอบแทน 

กรรมกำรบรรษัทภิ
บำลและสรรหำ  
และกรรมกำร
พฒันำธุรกิจใหม่  

 14/14  2/2(4) 3/3(4) 13/13 4/4   

7. นำยเกวก็  
บคั ไช 

กรรมกำร และ
กรรมกำรบริหำร 

 13/14    13/13    

8. นำยอนนัต์  
แก้วร่วมวงศ์ 

กรรมกำร 
กรรมกำรบริหำร 
และประธำน

เจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 

 14/14    13/13 4/4 4/4 2/2 

9. ดร. ภเูวียง  
ประค ำมินทร์ 

กรรมกำร  13/14        

10. นำยไพบลูย์  
ภำนวุฒันวงศ์ 

กรรมกำรบริหำร      13/13    

_____________________ 
หมำยเหต ุ 
(1) นำยวินิจ ศลิำมงคล ได้รับกำรแตง่ตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระ ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ กรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ 

มีผลเม่ือวนัท่ี 27 มีนำคม 2563 โดยมตท่ีิประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 6/2563 เม่ือวนัท่ี 24 มีนำคม 2563 
(2) นำงภทัรียำ เบญจพลชยั ได้รับกำรแตง่ตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งประธำนคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ และกรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน มี

ผลเม่ือวนัท่ี 27 มีนำคม 2563 โดยมตท่ีิประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 6/2563 เม่ือวนัท่ี 24 มีนำคม 2563 
(3) นำยธีรนนัท์ ศรีหงส์ ได้รับกำรแต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ ประธำนคณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน และ

ประธำนคณะกรรมกำรพฒันำธุรกิจใหม่ มีผลเม่ือวนัท่ี 27 มีนำคม 2563 โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ท่ี 6/2563 เม่ือวันท่ี 24 
มีนำคม 2563 

(4) นำยเอนก พนำอภิชน ได้รับกำรแตง่ตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ กรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน และกรรมกำรพฒันำ
ธุรกิจใหม่ มีผลเม่ือวนัท่ี 27 มีนำคม 2563 โดยมตท่ีิประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 6/2563 เม่ือวนัท่ี 24 มีนำคม 2563 

ทัง้นี ้ส ำหรับกำรประชมุกนัเองระหวำ่งกรรมกำรท่ีไมเ่ป็นผู้บริหำร ประจ ำปี 2563 ได้ก ำหนดวนัประชมุไว้เป็นวนัที่ 
29 มกรำคม 2563 เพื่อให้สอดคล้องกบัวำระกำรประชุม คือ กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำร ประจ ำปี 2563 และแนวทำงกำรปรับเปลีย่นกลยทุธ์ของบริษัทเพื่อผลกำรด ำเนินงำนท่ีดีขึน้ 
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2) ค่าตอบแทนกรรมการ 

2.1 หลักเกณฑ์ในการก าหนดนโยบายค่าตอบแทน 

คณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนของบริษัทพิจำรณำหลักเกณฑ์ในกำรก ำหนดนโยบำยค่ำตอบแทน 
ค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำร พิจำรณำจำกหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ และผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำร โดย
ประธำนกรรมกำร และประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้รับค่ำตอบแทนเพิ่มตำมหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ 
รวมทัง้พิจำรณำเปรียบเทียบกบัค่ำตอบแทนกรรมกำรของบริษัทจดทะเบียนในประเภท ขนำด ที่ใกล้เคียงกัน โดย
จ ำนวนของคำ่ตอบแทนต้องสำมำรถจงูใจ และรักษำกรรมกำรท่ีมีคณุภำพให้อยูก่บับริษัทได้ ซึง่กรรมกำรของบริษัทมี
สิทธิได้รับค่ำตอบแทนในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ ซึ่งค่ำตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน เบีย้ประชมุ เบีย้เลีย้งเดินทำงต่ำงประเทศ
กรณีไปปฏิบตัิหน้ำที่ และโบนสั โดยกำรจ่ำยคำ่ตอบแทนทัง้หมดต้องได้รับกำรอนมุตัิจำกที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท  

ส ำหรับค่ำตอบแทนกรรมกำรในปี 2563 นัน้ ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นสำมญัประจ ำปี ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 22 กรกฎำคม 
2563 ได้มีมติอนมุตัิก ำหนดงบประมำณคำ่ตอบแทนให้แก่คณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชดุยอ่ยของบริษัท 
ภำยในวงเงินไม่เกิน 20,000,000 บำท ทัง้นี ้นโยบำยค่ำตอบแทนกรรมกำรของบริษัทนัน้ บริษัทจะจ่ำยค่ำตอบแทน
ให้กับประธำนกรรมกำร กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร ในรูปแบบของค่ำตอบแทนรำยเดือน เบีย้
ประชมุกรรมกำร และโบนสั ดงันี ้ 

กรรมการ 
ค่าตอบแทนรูปตัวเงนิ ปี 2563 (บาท)  

ค่าตอบแทน
รายเดือน 

เบีย้ประชุม 
(ครัง้ละ) 

โบนัส 

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

____________________ 
หมำยเหต ุ
(1) ประธำนกรรมกำรบริษัทจะไม่ได้รับเบีย้ประชมุในกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัทอีก และในกรณีที่ประธำนกรรมกำรบริษัทไป
ด ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำรหรือกรรมกำรในคณะกรรมกำรชดุยอ่ยอ่ืนๆ จะไมไ่ด้คำ่ตอบแทนและเบีย้ประชมุใดๆ  

(2) ประธำนกรรมกำรบริษัทได้รับสิทธิประโยชน์อ่ืนได้แก่ รถประจ ำต ำแหน่งพร้อมคนขบั (ซึ่งค่ำใช้จ่ำยบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบ ไม่ได้
รวมกบังบประมำณที่ขออนมุตัิจำกผู้ ถือหุ้น) 

(3) กรรมกำรบริษัทที่เป็นผู้บริหำรของบริษัทจะไมไ่ด้รับคำ่ตอบแทนในฐำนะกรรมกำร 
(4) กรรมกำรบริษัทจะได้รับเบีย้เลีย้งในกรณีที่ต้องเดินทำงไปปฏิบตัิงำนให้บริษัทตำมอตัรำที่บริษัทก ำหนด 
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(5) กรรมกำรบริษัทจะได้รับคำ่เบีย้ประกนัชีวิตและคำ่เบีย้ประกนัสขุภำพประจ ำปี (ซึง่คำ่ใช้จำ่ยบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบ ไมไ่ด้รวมกบั
งบประมำณที่ขออนมุตัิจำกผู้ ถือหุ้น) 

ส ำหรับปี 2563 ค่ำตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงิน ส ำหรับประธำนกรรมกำร กรรมกำรอิสระ กรรมกำรที่ไม่เป็น
ผู้บริหำร รวมเป็นจ ำนวนเงินทัง้สิน้ 15,716,250 บำท ซึ่งประกอบด้วย ค่ำตอบแทนรำยเดือน เบีย้ประชุม และโบนสั 
ทัง้นี ้กรรมกำรบริษัทที่เป็นผู้บริหำรไม่ได้รับค่ำตอบแทนในฐำนะเป็นกรรมกำรบริษัท โดยมีรำยละเอียดแยกเป็น
รำยบคุคล ดงันี ้ 

รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทน
รายเดือน
รวมทัง้ปี 

2563 (บาท) 

ค่าเบีย้
ประชุม
รวมทัง้ปี 

2563 
(บาท) 

โบนัส 
(บาท)  

1. นำยประเสริฐ บญุสมัพนัธ์  ประธำนกรรมกำร และกรรมกำร
อิสระ  

3,000,000  - 877,500 

2. นำยวินจิ ศิลำมงคล (1)  กรรมกำรอิสระ ประธำน
คณะกรรมกำรตรวจสอบ และ

กรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ 

687,500 525,000 604,180 

3. นำงภทัรียำ เบญจพลชยั กรรมกำรอิสระ ประธำน
คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและ
สรรหำ กรรมกำรตรวจสอบ และ
กรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน 

763,333 700,000 650,320 

4. นำยธีรนนัท์ ศรีหงส ์(1) กรรมกำรอิสระ ประธำน
คณะกรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน  
ประธำนคณะกรรมกำรพฒันำ

ธุรกิจใหม ่และกรรมกำรตรวจสอบ 

641,667 500,000 464,750 

5. นำยสมประสงค์ บญุยะชยั กรรมกำร 600,000 400,000 607,500 

6. นำยเกว็ก บคั ไช กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร 600,000 700,000 607,500 

7. ดร. ภเูวียง ประค ำมินทร์ กรรมกำร 600,000 325,000 607,500 

8. นำงชรินทร วงศ์ภธูร (1)  กรรมกำรอิสระ ประธำน
คณะกรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน  

และกรรมกำรตรวจสอบ 

172,000 300,000 142,750 

9. ศ.ส ำเรียง เมฆเกรียงไกร (1) กรรมกำรอิสระ ประธำน
คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและ
สรรหำ และกรรมกำรก ำหนด

คำ่ตอบแทน  

172,000 325,000 142,750 

รวม 7,236,500 3,775,000 4,704,750 

_____________________ 
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หมำยเหต ุ

 (1)         นำยวินิจ ศิลำมงคล และนำยธีรนนัท์ ศรีหงส์ ได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมกำรอิสระ แทนนำงชรินทร วงศ์ภธูรและศำสตรำจำรย์ส ำเรียง เมฆ
เกรียงไกร ที่ลำออกจำกต ำแหน่ง มีผลเม่ือวนัที่ 27 มีนำคม 2563 มติที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทวำระ ครัง้ที่ 6/2563 เม่ือวนัที่ 24 
มีนำคม 2563 

ทัง้นี ้ในปี 2563 นำยประเสริฐ บญุสมัพนัธ์ กรรมกำรอิสระของบริษัท ได้รับค่ำตอบแทนจำกกำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรอิสระในบริษัท อินทชั โฮลดิง้ส์ จ ำกัด (มหำชน) ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของบริษัท เป็นเงินจ ำนวน 3,752,950 
บำท 

8.1.3 การก ากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

คณะกรรมกำรของบริษัทใช้อ ำนำจในกำรก ำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยใช้อ ำนำจหน้ำที่ในกำร
บริหำรงำน ตำมวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั และมติที่ประชมุของผู้ ถือหุ้นของบริษัท ซึง่จะท ำกำรบริหำรงำนผำ่นที่ประชุม
คณะกรรมกำร โดยกำรพิจำรณำและอนมุตัิ และ/หรือ ให้อ ำนำจแก่คณะกรรมกำรชดุยอ่ยตำ่งๆ และ/หรือ มอบอ ำนำจ
ให้แก่บุคคลใดแล้วแต่กรณี เพื่อกำรบริหำรงำน โดยกำรส่งตวัแทนไปนัน้จะต้องเป็นไปตำมสดัส่วนกำรถือหุ้นของ
บริษัท อย่ำงไรก็ตำม กำรด ำเนินกำรบริหำรนัน้จะต้องอยู่ภำยใต้กำรก ำกบัดแูลของคณะกรรมกำรบริษัทซึ่งจะต้อง
เป็นไปด้วยควำมซื่อสตัย์สจุริต และรักษำผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ ถือหุ้นอยำ่งสงูสดุเป็นส ำคญั 

คณะกรรมกำรบริษัทจะก ำกบัดแูลโดยกำรมอบอ ำนำจให้กรรมกำร และ/หรือ ผู้บริหำร เข้ำไปเป็นตวัแทนของ
บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม โดยจะมีมำตรกำรและขัน้ตอนในกำรบริหำรจัดกำรผ่ำนคณะกรรมกำรบริษัท ซึ่ง
คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ จะท ำกำรคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมที่จะด ำรงต ำแหน่งเป็น
กรรมกำร และ/หรือ ผู้บริหำร แล้วแต่กรณี ผ่ำนที่ประชุมคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ เพื่อพิจำรณำเลือก
บคุคลที่เห็นสมควร แล้วจึงน ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัท เพื่อพิจำรณำและแต่งตัง้ให้เป็นกรรมกำรบริษัทยอ่ย และ/
หรือ บริษัทร่วมตอ่ไป 

ทัง้นี ้กรรมกำร และ/หรือ ผู้บริหำร ที่ได้รับกำรแต่งตัง้ดังกล่ำว จะต้องด ำเนินกำรบริหำรงำนให้เป็นไปตำม
นโยบำยที่คณะกรรมกำรบริษัทได้มอบหมำยไว้ โดยจะต้องยึดหลกักำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี จรรยำบรรณ และ
นโยบำยต่ำงๆ ของบริษัท ที่ได้มีกำรวำงไว้อยำ่งเคร่งครัด ซึ่งยึดถือผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น และบริษัทเป็นหลกั โดย
ไม่สำมำรถด ำเนินกำรใดๆ อนัขดัต่อวตัถุประสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท รวมถึงจะต้องด ำเนินกำรให้เป็นไปตำม
ระบบควบคมุภำยใน อีกทัง้กำรด ำเนินงำนในกิจกำรบริหำรจะต้องเป็นไปตำมแบบแผนที่ดีโดยไมข่ดัตอ่นโยบำยของ
บริษัทในเร่ืองต่ำงๆ อำทิเช่น วิธีกำรปฏิบัติในกำรออกเสียงในแต่ละวำระ ขัน้ตอนกำรขอควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรกลไกกำรก ำกบัดแูล  

กำรเปิดเผยข้อมูลส ำหรับฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน กำรท ำรำยกำรกับบุคคลที่เก่ียวโยงกนั กำร
ได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สิน รวมถึงระบบควบคุมภำยในของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลกัและมีควำม
เหมำะสม รัดกุม เพียงพอ ซึ่งกำรด ำเนินกำรดงักลำ่วต้องเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ และหลกักฎหมำยตำ่งๆ ที่เก่ียวข้อง 
รวมถึงกำรก ำกับดูแลที่ดี และแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และ
ตลำดหลกัทรัพย์ 

8.1.4  การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการก ากับดูแลกิจการ 

 บริษัทและคณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมส ำคญัในเร่ืองกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี โดยได้ก ำหนดนโยบำยและแนว
ปฎิบตัิที่เก่ียวข้องไว้ในนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรและคู่มือจรรยำบรรณของบริษัท พร้อมทัง้ส่งเสริมให้เกิดกำร
ปฎิบตัิอยำ่งแท้จริง เพื่อสร้ำงควำมเช่ือมัน่ และสง่เสริมให้มีกำรร่วมมือกนัระหวำ่งผู้มีสว่นได้เสยีในกลุม่ตำ่งๆ ทัง้ผู้ ถือ
หุ้น พนกังำน ลกูค้ำ คู่ค้ำ เจ้ำหนี ้คู่แข่ง ตลอดจนชุมชน สงัคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวมอย่ำงเหมำะสม ตำมบทบำท
หน้ำที่ และตอบสนองผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทกุฝ่ำย อีกทัง้ยงัได้ค ำนงึถึงสทิธิมนษุยชนและกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริต 
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ซึ่งบริษัทได้ให้ควำมส ำคญัและตระหนกัดีวำ่ควำมรับผิดชอบดงักลำ่วถือเป็นหวัใจของกำรพฒันำที่ยัง่ยืน  โดยในปีที่
ผำ่นมำ บริษัทได้มีกำรติดตำมเพื่อให้เกิดกำรปฎิบตัิตำมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีคลอบคลมุ 4 ประเด็นหลกั ดงันี ้

1. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interests)  

 คณะกรรมกำรตระหนกัถึงกำรด ำเนินธุรกิจที่อำจจะท ำให้กรรมกำร ผู้บริหำร หรือพนกังำน เข้ำไปมีสว่นเก่ียวข้อง
กบัควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ และอำจเป็นผลให้ขำดควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ จึงได้ก ำหนดแนวทำง
ปฏิบตัิไว้ในคู่มือจรรยำบรรณของบริษัท โดยในรอบปีที่ผ่ำนมำ จำกกำรสอบทำนโดยสว่นงำนตรวจสอบภำยในและ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ไมป่รำกฎกรณีที่อำจก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ในบริษัท 

2. การใช้ข้อมูลภายในเพื่อผลประโยชน์ 

 บริษัทมีกำรดแูลเร่ืองกำรใช้ข้อมลูภำยในให้เป็นไปตำมกฎหมำยและก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี โดยได้ก ำหนดไว้เป็น
ลำยลกัษณ์อกัษรในคู่มือจรรยำบรรณ และนโยบำยกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ โดยห้ำมมิให้ ผู้บริหำร และพนกังำนทกุ
ระดบั น ำข้อมลูบริษัทไปเปิดเผยหรือน ำไปใช้สว่นตน หรือกระท ำกำรที่อำจมีกำรขดัแย้งทำงผลประโยชน์ หำกฝ่ำฝืน
บริษัทถือวำ่เป็นควำมผิดอยำ่งร้ำยแรงและก ำหนดบทลงโทษขัน้สงูสดุ 

 บริษัทยงัก ำหนดให้ผู้บริหำร และพนกังำน ซึ่งอยู่ในหน่วยงำนที่ทรำบข้อมลูภำยในหลีกเลี่ยง หรืองดกำรซือ้ขำย
หลกัทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลำ 1 เดือน ก่อนกำรเปิดเผยงบกำรเงินให้แก่สำธำรณชน นอกจำกนี ้บริษัทได้ให้
ควำมรู้และควำมเข้ำใจแก่ผู้บริหำรในระดบัตำ่งๆ เก่ียวกบัภำระหน้ำที่ในกำรรำยงำนกำรถือครองหลกัทรัพย์และกำร
เปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทตน คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกนัฉนัสำมีภริยำ และบตุรที่ยงัไม่บรรลุ
นิติภำวะ ต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์  ตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทัง้ บทลงโทษและตำมข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย สว่นกำรสนบัสนนุข้อมลูให้กบับริษัทในเครือ บริษัทได้ก ำหนดหลกัเกณฑ์เพื่อป้องกนักำรร่ัวไหลของข้อมลู เช่น 
กำรขอหนงัสอืข้อตกลงในกำรเก็บรักษำควำมลบัและกำรห้ำมถ่ำยข้อมลูเอกสำรโดยไมไ่ด้รับอนญุำต 

 นอกจำกนี ้บริษัทมีกำรก ำหนดและจดัชัน้ควำมลบัในกำรจดักำรข้อมูล เพื่อปฏิบตัิตำมระเบียบกำรบริหำรจดักำร
ข้อมูลควำมลับของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์ รวมถึงสร้ำงควำมมัน่ใจให้กบันกัลงทนุ ผู้ ถือหุ้น คู่ค้ำ และผู้มีสว่นได้เสีย ในกำรจดักำรข้อมลูให้มีควำม
ปลอดภัย และเป็นแนวทำงปฏิบัติให้กับผู้บริหำร พนักงำน และผู้ที่เก่ียวข้อง ในกำรจัดกำรข้อมูลตำมระดับชัน้
ควำมลบั โดยระเบียบฉบบันี ้บริษัทได้ถือปฏิบตัิตำมมำตรฐำน ISO 27001 โดยปรับให้เหมำะสมกบับริบทของบริษัท 
นอกจำกนี ้บริษัทยังมีนโยบำยด้ำนควำมปลอดภัยด้ำนระบบสำรสนเทศ  เพื่อเป็นแนวปฏิบัติควบคู่กันไปอีกด้วย 
รวมทัง้ได้มีกำรปรับปรุงคูม่ือจรรยำบรรณ ในเร่ือง กำรใช้ข้อมลูภำยใน และกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของกลุม่บริษัท เพื่อ
สง่เสริมให้มีกำรปฎิบตัิสอดคล้องกบันโยบำยกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของบริษัท 

 ทัง้นี ้ บริษัทได้ก ำหนดให้คณะกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัททรำบถึงหน้ำที่ในกำรรำยงำนกำรถือครอง
หลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส หรือผู้ ที่อยู่กินด้วยกันฉันสำมีภริยำ และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะในบริษัท ต่อ
ส ำนักงำน ก.ล.ต. ภำยใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับกำรแต่งตัง้ให้เป็นกรรมกำรหรือผู้ บริหำร และทุกครัง้ที่มีกำร
เปลีย่นแปลงกำรถือหลกัทรัพย์ดงักลำ่วต้องรำยงำนตอ่ส ำนกังำน ก.ล.ต. ภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแตว่นัท่ีมีกำรซือ้ ขำย 
โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย์นัน้ ตำมประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ อีกทัง้ ใน
ปี 2562 บริษัทได้มีกำรแก้ไขนโยบำยกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของบริษัท โดยเพิ่มเติมให้มีกำรแจ้งลว่งหน้ำก่อนกำรซือ้
ขำยหลกัทรัพย์ ดงันี ้“บคุคลที่บริษัทก ำหนดทกุคนท่ีมีควำมประสงค์ที่จะซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของกลุม่บริษัทจะต้องแจ้ง
คณะกรรมกำรบริษัทลว่งหน้ำอยำ่งน้อย 1 วนัก่อนท ำกำรซือ้ขำย” 
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นอกจำกนี ้บริษัทยังได้ก ำหนดให้กรรมกำรและผู้ บริหำรของบริษัทรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์และกำร
เปลีย่นแปลงกำรถือหลกัทรัพย์ตอ่คณะกรรมกำรบริษัทเป็นประจ ำทกุไตรมำส โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 กำรถือ
หลกัทรัพย์ของกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัท เป็นดงันี ้

รายช่ือกรรมการและ
ผู้บริหาร 

บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) 

หุ้นสามัญ (หุ้น) 
ใบส าคัญแสดงสิทธิ 

(หน่วย) 
หุ้นกู้ (หน่วย) 

31 ธ.ค. 
62 

31 ธ.ค. 
63 

เพิ่ม / 
(ลด) 

31 ธ.ค. 
62 

31 ธ.ค. 
63 

เพิ่ม / 
(ลด) 

31 ธ.ค. 
62 

31 ธ.ค. 
63 

เพิ่ม / 
(ลด) 

นำยประเสริฐ บญุสมัพนัธ์ - - - - - - - - - 
คูส่มรส หรือผู้ ท่ีอยู่กินด้วยกนั
ฉนัสำมีภริยำ และบตุรท่ียงัไม่
บรรลนิุตภิำวะ 

- - - - - - - - - 

นำยวนิิจ ศลิำมงคล(1)  - - - - - - - - - 
คูส่มรส หรือผู้ ท่ีอยู่กินด้วยกนั
ฉนัสำมีภริยำ และบตุรท่ียงัไม่
บรรลนิุตภิำวะ 

- - - - - - - - - 

นำงภทัรียำ เบญจพลชยั - - - - - - - - - 
คูส่มรส หรือผู้ ท่ีอยู่กินด้วยกนั
ฉนัสำมีภริยำ และบตุรท่ียงัไม่
บรรลนิุตภิำวะ 

- - - - - - - - - 

นำยธีรนนัท์ ศรีหงส์(1) - - - - - - - - - 
คูส่มรส หรือผู้ ท่ีอยู่กินด้วยกนั
ฉนัสำมีภริยำ และบตุรท่ียงัไม่
บรรลนิุตภิำวะ 

- - - - - - - - - 

นำยสมประสงค์ บญุยะชยั - - - - - - - - - 
คูส่มรส หรือผู้ ท่ีอยู่กินด้วยกนั
ฉนัสำมีภริยำ และบตุรท่ียงัไม่
บรรลนิุตภิำวะ 

- - - - - - - - - 

นำยเกวก็ บคั ไช - - - - - - - - - 
คูส่มรส หรือผู้ ท่ีอยู่กินด้วยกนั
ฉนัสำมีภริยำ และบตุรท่ียงัไม่
บรรลนิุตภิำวะ 

- - - - - - - - - 

นำยเอนก พนำอภิชน  - - - - - - - - - 
คูส่มรส หรือผู้ ท่ีอยู่กินด้วยกนั
ฉนัสำมีภริยำ และบตุรท่ียงัไม่
บรรลนิุตภิำวะ 

- - - - - - - - - 

นำยอนนัต์ แก้วร่วมวงศ์  - - - - - - - - - 
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รายช่ือกรรมการและ
ผู้บริหาร 

บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) 

หุ้นสามัญ (หุ้น) 
ใบส าคัญแสดงสิทธิ 

(หน่วย) 
หุ้นกู้ (หน่วย) 

31 ธ.ค. 
62 

31 ธ.ค. 
63 

เพิ่ม / 
(ลด) 

31 ธ.ค. 
62 

31 ธ.ค. 
63 

เพิ่ม / 
(ลด) 

31 ธ.ค. 
62 

31 ธ.ค. 
63 

เพิ่ม / 
(ลด) 

คูส่มรส หรือผู้ ท่ีอยู่กินด้วยกนั
ฉนัสำมีภริยำ และบตุรท่ียงัไม่
บรรลนิุตภิำวะ 

- - - - - - - - - 

ดร. ภเูวียง ประค ำมินทร์ - - - - - - - - - 
คูส่มรส หรือผู้ ท่ีอยู่กินด้วยกนั
ฉนัสำมีภริยำ และบตุรท่ียงัไม่
บรรลนิุตภิำวะ 

- - - - - - - - - 

_____________________ 
หมำยเหต ุ

(1) นำยวินิจ ศิลำมงคล และนำยธีรนันท์ ศรีหงส์ ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมกำรอิสระ แทนนำงชรินทร วงศ์ภธูรและศ.ส ำเรียง เมฆ
เกรียงไกร ที่ลำออกจำกต ำแหน่ง มีผลเม่ือวนัที่ 27 มีนำคม 2563 มติที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทวำระ ครัง้ที่ 6/2563 เม่ือ
วนัที่ 24 มีนำคม 2563 

3. การต่อต้านการทุจริต  

บริษัทต่อต้ำนกำรทจุริตทุกรูปแบบ  และถือปฏิบตัิตำมกฎหมำยทัง้หมดที่เก่ียวข้องกบักำรต่อต้ำนกำรทจุริตใน
ประเทศไทย รวมถึงบริษัทในกลุม่ที่ด ำเนินธุรกิจในต่ำงประเทศ โดยบริษัทได้จดัท ำนโยบำยตอ่ต้ำนกำรทจุริต พร้อม
ทัง้ก ำหนดแนวปฏิบตัิเก่ียวกบักำรก ำกบัดแูลเพื่อป้องกนัและติดตำมควำมเสีย่งจำกกำรทุจริต ส ำหรับเป็นแนวปฏิบตัิ
ของกรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนของบริษัททกุคน และมีกำรสนบัสนนุกิจกรรมที่เป็นกำรสง่เสริมให้พนกังำนทกุ
คนของบริษัทปฏิบตัิตำมนโยบำยดงักลำ่ว  

โดยในปี 2556 บริษัทได้เข้ำร่วมลงนำมในค ำประกำศเจตนำรมณ์ “แนวร่วมปฏิบตัิของภำคเอกชนไทยในกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต” ในโครงกำรแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต (Private Sector 
Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) ซึ่งด ำเนินกำรโดยสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัท
ไทย ด้วยเลง็เห็นถึงควำมส ำคญัที่จะด ำเนินธุรกิจอยำ่งโปร่งใส และมีควำมตัง้มัน่ท่ีจะสนบัสนนุและตอ่ต้ำนกำรทจุริต
คอร์รัปชั่น โดยเมื่อวันที่ 17 ธันวำคม 2557 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ได้พิจำรณำและอนุมัติให้น ำส่งแบบ
ประเมินตนเอง โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำและสอบทำนข้อมลูแล้ว เพื่อเข้ำร่วมในกำรตรวจรับรองกำร
เป็นสมำชิกแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตภำยในไตรมำสที่  4 ของปี 2557 โดย
คณะกรรมกำรแนวร่วมปฏิบตัิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทจุริต ได้มีมติให้บริษัทได้รับกำรรับรองกำรเป็น
สมำชิกแนวร่วมโครงกำรฯ เป็นท่ีเรียบร้อยแล้วเมื่อวนัท่ี 16 มกรำคม 2558 

ต่อมำในปี 2560 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 14/2560 เมื่อวนัที่ 13 ธันวำคม 2560 ได้พิจำรณำและ
อนมุตัิให้บริษัทยื่นตอ่อำยกุำรรับรองกำรเป็นสมำชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภำคเอกชนไทยในกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริต  

และในปี 2561 บริษัทได้รับกำรรับรองเป็นสมำชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทจุริต 
ตำมโครงกำรกำรสร้ำงแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต  (CAC) ต่อเนื่องเป็นวำระที่ 2  
หลงัจำกได้รับกำรรับรองครัง้แรกในปี 2558  

โดยในปี 2563 บริษัทได้ด ำเนินกำรเพื่อตอ่ต้ำนกำรทจุริตให้แก่พนกังำน ผำ่นกำรอบรมและทดสอบควำมรู้ควำม
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เข้ำใจในเร่ืองกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชนัซึง่เป็นหวัข้อหนงึในคูม่อืจรรยำบบรรณของบริษัท ผำ่นระบบ E-learning 
และในปีที่ผำ่นมำไมม่ีกำรตรวจพบกรณีทจุริตภำยในองค์กรแตอ่ยำ่งใด 

ทัง้นี ้บริษัทได้มีกำรเปิดนโยบำยฉบับนีไ้ว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.thaicom.net  หัวข้อ กำรก ำกับดูแล
กิจกำรท่ีดี > นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร > กำรตอ่ต้ำนกำรทจุริต 

4. การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)  

 บริษัทยึดมั่นในกำรด ำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบ ถูกต้อง และโปร่งใส บริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะปกป้องกำร
ด ำเนินงำนและทรัพย์สนิตำ่งๆ จำกควำมเสีย่งที่เกิดขึน้จำกกำรประพฤติที่ขดัตอ่คูม่ือจรรยำบรรณและกำรทจุริตตำ่งๆ 
ที่อำจเกิดขึน้ ซึ่งมีผลกระทบต่อช่ือเสียงหรือมูลค่ำของผู้ ถือหุ้นของบริษัท ดงันัน้ บริษัทจึงได้จัดท ำนโยบำยรับเร่ือง
ร้องเรียนและเบำะแสกำรกระท ำผิดและกำรทจุริตขึน้ เพื่อก ำหนดช่องทำงในกำรรำยงำนและสนบัสนนุให้กรรมกำร 
ผู้บริหำร พนกังำน และผู้มีสว่นได้เสยีให้ข้อมลูและรำยงำนเบำะแสกำรกระท ำผิดหรือกำรทจุริตใดๆ ที่เกิดขึน้ในบริษัท 
รวมถึงได้ก ำหนดกระบวนกำรขัน้ตอนในกำรจดักำรกบัเร่ืองที่ได้รับร้องเรียน กำรคุ้มครองผู้ ร้องเรียนหรือผู้ ให้ข้อมลู 
และกำรรักษำควำมลบั 

ช่องทำงในกำรแจ้งเร่ืองร้องเรียนและเบำะแสกำรกระท ำผิดและกำรทจุริต 

1. เมื่อพนกังำนพบเห็นหรือมีเหตุอนัควรเช่ือโดยสจุริตว่ำมีกำรกระท ำผิดหรือกำรทุจริตเกิดขึน้เก่ียวข้องกบั
บริษัทหรือบริษัทในกลุม่ ต้องแจ้งให้ผู้บงัคบับญัชำต้นสงักดั ตัง้แต่ระดบัผู้จดักำรทรำบโดยทนัที ไม่ว่ำด้วยวำจำหรือ
ลำยลกัษณ์อกัษร หำกไม่ได้รับกำรพิจำรณำให้แจ้งต่อผู้บงัคบับญัชำระดบัสงูขึน้ไปจนถึงระดบัหวัหน้ำสว่นงำน/ สำย
งำน  

2. หำกอยูใ่นสถำนกำรณ์ที่ไมเ่หมำะสมหรือไมส่ะดวกใจที่จะแจ้งตอ่ผู้บงัคบับญัชำ หรือสงสยัวำ่ผู้บงัคบับญัชำ
หรือผู้บริหำรของบริษัทเก่ียวข้องกบักำรกระท ำผิด พนกังำนสำมำรถเลอืกที่จะแจ้งผำ่นช่องทำง ดงันี ้  

2.1 หวัหน้ำหนว่ยงำนตรวจสอบภำยใน E-mail: headofia@thaicom.net   

2.2 ผู้จดักำรฝ่ำยกลยทุธ์งำนบคุคล E-mail: headofhr@thaicom.net  

2.3 Ethical Hotline ใน Intranet ของบริษัท ซึง่ข้อมลูจะถกูสง่ผำ่นโดยตรงไปยงั ประธำนคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ หวัหน้ำหนว่ยงำนตรวจสอบภำยใน และหวัหน้ำหนว่ยงำนทรัพยำกรบคุคล 

2.4 ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ (เป็นกรรมกำรภำยนอกที่มีควำมเป็นอิสระ) หรือ คณะกรรมกำร
ของบริษัท ตำมที่อยูด่งันี ้

บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 

63/21 ถนนรัตนำธิเบศร์ ต ำบลบำงกระสอ อ ำเภอเมืองนนทบรีุ จงัหวดันนทบรีุ 11000 

หรือสง่ E-mail มำที่ headofac@thaicom.net  

3. ในกรณีที่ผู้บริหำรระดบัสงูที่เป็นผู้บริหำรระดบัฝ่ำย หรือเทียบเท่ำขึน้ไป หรือหวัหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยใน หรือหัวหน้ำหน่วยงำนทรัพยำกรบุคคล เก่ียวข้องกับกำรกระท ำผิดหรือกำรทุจริต ให้แจ้งถึงประธำน
คณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือคณะกรรมกำรบริษัท 

4. ผู้บงัคบับญัชำ หรือหน่วยงำนต่ำงๆ ตำมข้อ 1 และ/หรือ 2 เมื่อได้รับแจ้งว่ำมีกำรกระท ำผิดและกำรทจุริต 
รวมทัง้หำกพบว่ำมีกำรกระท ำผิดหรือกำรทุจริตใดๆ เกิดขึน้ ให้แจ้งหน่วยงำนตรวจสอบภำยในของบริษัท (หรือ
หน่วยงำนตรวจสอบภำยในของสำยงำนธุรกิจที่ตนเองสงักดั) ภำยใน 7 วนัท ำกำร เพื่อด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนกำร
สอบสวนท่ีก ำหนด 

http://www.thaicom.net/
mailto:headofia@thaicom.net
mailto:headofhr@thaicom.net
mailto:headofac@thaicom.net
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5. ส ำหรับบุคคลภำยนอก สำมำรถแจ้งข้อร้องเรียนและเบำะแสได้ทำงเว็บไซต์ www.thaicom.net ในหวัข้อ 
“กำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี” > “รับข้อร้องเรียนและแจ้งเบำะแส” โดยข้อมลูกำรร้องเรียนและเบำะแสจะถกูสง่ไปยงั 

5.1 ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

5.2 หวัหน้ำหนว่ยงำนตรวจสอบภำยใน 

5.3 หวัหน้ำหนว่ยงำนทรัพยำกรบคุคล 

กำรด ำเนินกำรของบริษัทเมือ่ได้รับข้อร้องเรียน 

1. เมื่อได้รับเร่ืองร้องเรียนหรือเบำะแสกำรกระท ำผิดและกำรทจุริตผ่ำนทำงช่องทำงต่ำงๆ ที่บริษัทก ำหนด ให้
ด ำเนินกำรประเมินและตรวจสอบข้อมลูที่ได้รับในเบือ้งต้นให้แล้วเสร็จภำยใน 30 วนั นบัจำกวนัที่ได้รับเร่ืองร้องเรียน
หรือเบำะแสกำรกระท ำผิดหรือกำรทจุริต  

 หำกตรวจสอบข้อเท็จจริงและพบว่ำมีมลูกำรกระท ำผิดหรือกำรทจุริต ให้หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 
หรือหนว่ยงำนท่ีได้รับมอบหมำยด ำเนินกำรเสนอคณะกรรมกำรจรรยำบรรณ และผู้มีอ ำนำจตำมที่ระบุ
ไว้แตง่ตัง้คณะกรรมกำรสอบสวน 

 หำกตรวจสอบและพบว่ำไม่มีมูลข้อเท็จจริงใดๆ ตำมที่ร้องเรียนหรือแจ้งเบำะแส ให้หน่วยงำน
ตรวจสอบภำยในหรือหน่วยงำนที่ได้รับมอบหมำย แจ้งกลบัไปยงัผู้ ร้องเรียนและผู้ที่เก่ียวข้อง เพื่อยตุิ
เร่ืองร้องเรียนดงักลำ่ว 

2. คณะกรรมกำรสอบสวนจะต้องสอบสวนผู้ถกูกลำ่วหำ ผู้บงัคบับญัชำของผู้ถกูกลำ่วหำ รวมทัง้บคุคลอื่นที่
เก่ียวข้อง และจดัท ำรำยงำนผลกำรสอบสวนให้แล้วเสร็จภำยใน 45 วนั นบัจำกวนัท่ีได้รับทรำบหนงัสือแตง่ตัง้ แต่ถ้ำ
มีควำมจ ำเป็นซึง่ไมส่ำมำรถด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำดงักลำ่วได้ ให้คณะกรรมกำรสอบสวน รำยงำน
เหตผุลที่ท ำให้กำรสอบสวนลำ่ช้ำ เพื่อขอขยำยเวลำตอ่ผู้ที่ลงนำมแตง่ตัง้คณะกรรมกำรสอบสวน ครัง้ละไมเ่กิน 30 วนั 

3. เมื่อด ำเนินกำรสอบสวนเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมกำรสอบสวนจดัท ำรำยงำนผลกำรสอบสวนเสนอต่อผู้ที่ลง
นำมแต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวน  และจดัท ำส ำเนำสง่ให้ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
หวัหน้ำหน่วยงำนกำรเงิน หวัหน้ำหน่วยงำนบญัชี หวัหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หวัหน้ำหน่วยงำนทรัพยำกร
บคุคล  หวัหน้ำหน่วยงำนกฎหมำย  และผู้ที่เก่ียวข้องแล้วแตล่ะกรณี รวมทัง้คณะกรรมกำรพิจำรณำลงโทษทำงวินยั
ในกรณีที่พบวำ่มีกำรกระท ำผิดทำงวินยั 

4. ในกรณีที่ผู้ ที่ลงนำมแต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนและ /หรือหวัหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในเห็นว่ำ
ข้อเท็จจริงเก่ียวกับกำรกระท ำผิดและกำรทุจริตไม่ชัดเจน หรือไม่ครบถ้วน ให้ผู้ที่ลงนำมแต่งตัง้คณะกรรมกำร
สอบสวนสัง่กำรให้คณะกรรมกำรสอบสวนด ำเนินกำรสอบสวนเพิ่มเติม หรือแต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนชุดใหม่
เพื่อด ำเนินกำรสอบสวนได้ตำมที่เห็นสมควร 

กำรลงโทษทำงวินยัและกำรด ำเนินกำรทำงกฎหมำย 

1. คณะกรรมกำรพิจำรณำลงโทษทำงวินยัจะต้องพิจำรณำลกัษณะกำรกระท ำผิดวินยัและก ำหนดบทลงโทษ
ทำงวินยักับผู้กระท ำผิด และเสนอให้ผู้มีอ ำนำจตำมที่ได้ระบุไว้อนุมตัิให้ด ำเนินกำรลงโทษทำงวินยักับผู้กระท ำผิด
ภำยใน 30 วนั นบัจำกวนัท่ีได้รับรำยงำนผลกำรสอบสวน 

2. เมื่อมีกำรอนมุตัิให้ด ำเนินกำรลงโทษทำงวินยัแล้ว ให้หนว่ยงำนทรัพยำกรบคุคลจดัท ำค ำสัง่ลงโทษทำงวินยั 
เสนอให้ผู้มีอ ำนำจตำมที่ก ำหนดไว้ในนโยบำยอ ำนำจอนมุตัิ (Approval Authority Policy) อนมุตัิค ำสัง่ดงักลำ่วก่อน
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ด ำเนินกำรลงโทษทำงวินยักบัผู้กระท ำผิด และแจ้งค ำสัง่ลงโทษทำงวินยักบัผู้กระท ำผิด รวมทัง้ให้ผู้กระท ำผิดลงนำม
รับทรำบค ำสัง่ลงโทษดงักลำ่ว 

3. ในกรณีที่กำรกระท ำผิดหรือกำรทุจริตใดๆ ก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อทรัพย์สิน ช่ือเสียง ภำพลกัษณ์ของ
บริษัท หรือเป็นกำรปฏิบตัิฝ่ำฝืนกฎหมำย  ให้คณะกรรมกำรพิจำรณำลงโทษทำงวินยัเสนอผู้มีอ ำนำจตำมที่ก ำหนดไว้
ในนโยบำยอ ำนำจอนมุตัิ (Approval Authority Policy) ของบริษัท เป็นผู้พิจำรณำตดัสนิวำ่จะด ำเนินคดีทำงแพง่และ/
หรือคดีอำญำตอ่ผู้กระท ำผิด โดยอำจร่วมพิจำรณำกบัหวัหน้ำหนว่ยงำนกฎหมำย หรือหนว่ยงำนอื่นที่เก่ียวข้อง 

กำรแจ้งผลกบัผู้ ร้องเรียน 

บริษัทจะแจ้งควำมคืบหน้ำและผลกำรพิจำรณำเร่ืองร้องเรียนกำรกระท ำผิดและกำรทจุริตให้กบัผู้ ร้องเรียนที่ได้
เปิดเผยช่ือ ที่อยู่ หมำยเลขโทรศพัท์ อีเมล์ หรือช่องทำงติดต่ออื่นๆ ไว้ อย่ำงไรก็ตำม ในบำงครัง้ด้วยเหตุผลควำม
จ ำเป็นในเร่ืองข้อมูลส่วนบุคคลและรักษำควำมลับ บริษัทอำจไม่สำมำรถให้ข้อมูลในรำยละเอียดเก่ียวกับกำร
สอบสวนหรือกำรลงโทษทำงวินยั 

 กำรคุ้มครองผู้ ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมลู 

1. บริษัทจะไม่ยินยอมให้มีกำรข่มขู่ คกุคำม ผู้ ร้องเรียน รวมถึงผู้ที่ให้ควำมร่วมมือ หรือควำมช่วยเหลือในกำร
สอบสวนด้วยเจตนำสุจริต บริษัทจะให้ควำมคุ้มครองและห้ำมพนักงำนหรือผู้บริหำรของบริษัทเลิกจ้ำง พักงำน 
ลงโทษทำงวินยั หรือขู่ว่ำจะด ำเนินกำรต่ำงๆ จำกกำรที่พนกังำนให้ข้อมลูเร่ืองกำรกระท ำผิดหรือกำรทจุริต หำกผู้ ใด
กระท ำกำรฝ่ำฝืนดงักลำ่วจะถกูลงโทษทำงวินยั 

2. หำกผู้ ร้องเรียนเห็นว่ำตนอำจเดือดร้อนเสียหำย สำมำรถร้องขอมำตรกำรคุ้มครองได้ตลอดเวลำ และบริษัท
อำจให้ควำมคุ้ มครองเพิ่มเติมเป็นพิเศษตำมควำมเหมำะสม โดยจะพิจำรณำจำกระดับควำมร้ำยแรงและ
ควำมส ำคญัของเร่ืองที่ร้องเรียน ในกรณีที่ผู้ ร้องเรียนถกูขม่ขู่ คกุคำม ให้รำยงำนตอ่หวัหน้ำหนว่ยงำนทรัพยำกรบคุคล
โดยทนัที ซึ่งหวัหน้ำหน่วยงำนทรัพยำกรบุคคลจะท ำหน้ำที่เป็นเจ้ำหน้ำที่คุ้มครองผู้ ร้องเรียนหรือผู้ ให้ข้อมูล ตำม
นโยบำยฉบบันี ้

3. กรณีผู้ ร้องเรียนเป็นพนกังำนซึ่งให้ข้อมลูกำรกระท ำผิดหรือกำรทจุริตด้วยเจตนำสจุริต แม้ว่ำภำยหลงับริษัท
ได้ด ำเนินกำรสอบสวนแล้วและพบว่ำไม่มีกำรกระท ำผิดตำมที่ได้ร้องเรียน บริษัทจะไม่ด ำเนินกำรลงโทษใดๆ กับ
พนกังำนที่ให้ข้อมลู อย่ำงไรก็ตำม หำกผลกำรสอบสวนพบว่ำไม่มีมลูข้อเท็จจริงใดๆ ตำมที่ร้องเรียน และได้ท ำด้วย
เหตเุจตนำให้ร้ำย หรือจงใจให้เกิดผลที่เป็นอนัตรำย หรือให้ข้อมลูเท็จ บริษัทจะพิจำรณำด ำเนินกำรลงโทษพนกังำน 
ตำมข้อบงัคบัเก่ียวกบักำรท ำงำน ซึง่มีบทลงโทษตัง้แต ่ตกัเตือนด้วยวำจำหรือลำยลกัษณ์อกัษร พกังำน จนถึงให้ออก
จำกงำน รวมทัง้พิจำรณำด ำเนินคดีตำมกฎหมำย 

 กำรรักษำควำมลบั 

1. ผู้ที่เก่ียวข้องในกำรรับร้องเรียนและเบำะแสกำรกระท ำผิดหรือกำรทจุริต ต้องเก็บรักษำข้อมลูที่ได้รับมำไว้เป็น
ควำมลบั ไมเ่ปิดเผยแก่บคุคลหนึง่บคุคลใด เว้นแตเ่ป็นกำรเปิดเผยตำมควำมจ ำเป็นในกำรปฎิบตัิงำนเทำ่นัน้หรือเป็น
กำรปฏิบตัิตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

2. ห้ำมน ำรำยงำนผลกำรสอบสวนไปเปิดเผยแก่บคุคลใด ทัง้นี ้เพื่อเป็นกำรหลกีเลีย่งกำรสร้ำงควำมเสยีหำยตอ่
ช่ือเสียงของบคุคลผู้ถกูกลำ่วหำหำกภำยหลงัพบวำ่เป็นผู้บริสทุธ์ิ และเพ่ือป้องกนัควำมเสี่ยงทำงกฎหมำยท่ีอำจเกิด
ขึน้กบับริษัท 

โดยในปีที่ผ่ำนมำไมพ่บเบำะแสและกรณีที่เก่ียวข้องกบักำรทจุริตหรือละเมิดนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของ
บริษัท 
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8.2  รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา 

8.2.1 จ านวนครัง้การเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ 

รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 

การประชุม  
 

หมายเหตุ 
การประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
(การเข้าประชุม/  

สิทธิในการประชุม) 
1. นำยวินจิ ศิลำมงคล(1) ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  

และกรรมกำรอิสระ 
8/8(1) ด ำรงต ำแหนง่ไมเ่ตม็ปี 

2. นำงภทัรียำ เบญจพลชยั กรรมกำรตรวจสอบ  
และกรรมกำรอิสระ 

10/10  

3. นำยธีรนนัท์ ศรีหงส์(1) กรรมกำรตรวจสอบ  
และกรรมกำรอิสระ 

8/8(1) ด ำรงต ำแหนง่ไมเ่ตม็ปี 

_____________________ 
หมำยเหต ุ

(1) นำยวินิจ ศิลำมงคล และนำยธีรนันท์ ศรีหงส์ ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมกำรอิสระ แทนนำงชรินทร วงศ์ภธูรและศ.ส ำเรียง เมฆ
เกรียงไกร ที่ลำออกจำกต ำแหน่ง มีผลเม่ือวนัที่ 27 มีนำคม 2563 มติที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทวำระ ครัง้ที่ 6/2563 เม่ือ
วนัที่ 24 มีนำคม 2563 เน่ืองจำกทัง้สองทำ่นด ำรงต ำแหน่งไมเ่ต็มปี แตเ่ข้ำร่วมกำรประชมุครบตัง้แตว่นัที่ได้รับกำรแตง่ตัง้ 

8.2.2 รายงานผลการปฏิบัตหิน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ และรายชื่อ
กรรมการ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

สรุปหน้าที่และความรับผิดชอบหลกัที่ส าคัญ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
นำยวินิจ ศิลำมงคล (ประธำน) 
นำงภทัรียำ เบญจพลชยั 
นำยธีรนนัท์ ศรีหงส์  

คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ำที่หลักในกำรช่วยสนับสนุน
คณะกรรมกำรบริษัทให้สำมำรถปฎิบตัิหน้ำที่ตำมควำมรับผิดชอบ
ในกำรก ำกับดูแลเร่ืองต่ำงๆ ดังนี  ้1) ควำมถูกต้องของรำยงำน
ทำงกำรเงิน 2) ควำมเพียงพอและมีประสทิธิผลของระบบกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงและกำรควบคมุภำยใน 3) กำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยและ
ระเบียบที่ เ ก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท 4) คุณสมบัติ  ผลกำร
ปฏิบตัิงำนและควำมเป็นอิสระของผู้ สอบบญัชี 5) กำรปฏิบตัิงำน
ของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และควำม
รับผิดชอบตำมกฎบตัรที่อนมุตัิโดยคณะกรรมกำรบริษัท 
ทัง้นี  ้ส ำหรับข้อมูลจ ำนวนกำรเข้ำประชุมของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ สำมำรถพิจำรณำได้จำก หัวข้อ 8.1.2 กำรเข้ำประชุม
กรรมกำร ข้ำงต้น และรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนประจ ำปี ปรำกฎ
ในเอกสำรแนบ 5 

       สรุปผลการปฏิบัตหิน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ 

คณะกรรมกำรบริษัทได้แตง่ตัง้คณะกรรมกำรชดุยอ่ยที่รำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรบริษัท จ ำนวน 5 คณะ เพื่อ
ท ำหน้ำที่แบ่งเบำภำระควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท ซึ่งคณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละชุดจะปฎิบตัิหน้ำที่
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ตำมกฎบตัรซึ่งก ำหนดหน้ำที่และควำมรับผิดชอบไว้อย่ำงชดัเจนและได้รับกำรอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัท โดย
คณะกรรมกำรชดุยอ่ยจะช่วยให้ค ำแนะน ำและข้อเสนอแนะในด้ำนตำ่งๆ ที่มีควำมเช่ียวชำญตอ่คณะกรรมกำรบริษัท 
ทัง้นี ้องค์ประกอบของคณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละคณะ รวมทัง้หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลกัที่ ส ำคัญและผลกำร
ปฎิบตัิงำนในรอบปีที่ผำ่นมำ สรุปได้ดงันี ้ 

คณะกรรมการชุดย่อย และรายชื่อ
กรรมการ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

สรุปหน้าที่และความรับผิดชอบหลกัที่ส าคัญ 

คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
นำยธีรนนัท์ ศรีหงส์ (ประธำน) 
นำงภทัรียำ เบญจพลชยั 
นำยเอนก พนำอภิชน 

คณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนท ำหน้ำที่ช่วยคณะกรรมกำร
บริษัทในกำรดแูลเร่ืองคำ่ตอบแทนของคณะกรรมกำรและผู้บริหำร 
รวมถึงกำรพิจำรณำผลกำรประเมินกำรปฎิบัติงำนของประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำร และผู้ บริหำรระดับสูง ตลอดจนพิจำรณำ
หลกัเกณฑ์ นโยบำยค่ำตอบแทนที่เหมำะสม สอดคล้องกบัหน้ำที่
และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรและผู้บริหำรระดบัสงูของบริษัท 
เพื่อเป็นกำรจงูใจแลรักษำผู้น ำองค์กรที่มีคณุภำพไว้กบับริษัท 
ทัง้นี  ้ส ำหรับข้อมูลจ ำนวนกำรเข้ำประชุมของคณะกรรมกำร
ก ำหนดคำ่ตอบแทน สำมำรถพิจำรณำได้จำก หวัข้อ 8.1.2 กำรเข้ำ
ประชุมกรรมกำร ข้ำงต้น และรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 
ปรำกฎในเอกสำรแนบ 5 

คณะกรรมการบรรษัทภบิาลและสรรหา 
นำงภทัรียำ เบญจพลชยั (ประธำน) 
นำยวินิจ ศิลำมงคล 
นำยเอนก พนำอภิชน 

คณะกร รมกำ รบร ร ษัท ภิบำลและสร รหำท ำห น้ ำที่ ช่ ว ย
คณะกรรมกำรบริษัทในกำรพิจำรณำเร่ืองกระบวนกำรสรรหำ 
รวมถึงดูแลด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัท และกำร
พฒันำอย่ำงยัง่ยืน เพื่อให้มัน่ใจว่ำกำรด ำเนินกำรดงักลำ่วเป็นไป
อย่ำงเหมำะสม และถกูต้องตำมหลกักำร โดยมีหน้ำที่หลกัในกำร
สรรหำกรรมกำร ทบทวนองค์ประกอบของคณะกรรมกำรบริษัท 
กำรพิจำรณำแผนกำรสืบทอดต ำแหน่ง และดูแลกำรประเมินผล
กำรปฎิบตัิงำนของคณะกรรมกำรบริษัท รวมถึงดแูลให้บริษัทมกีำร
ปฎิบัติที่สอดคล้องกับมำตรำฐำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และ
กำรด ำเนินงำนในด้ำนกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยืน เพื่อให้เป็นไปตำม
เปำ้หมำยที่วำงไว้ 
ทัง้นี  ้ส ำหรับข้อมูลจ ำนวนกำรเข้ำประชุมของคณะกรรมกำร
บรรษัทภิบำลและสรรหำ สำมำรถพิจำรณำได้จำก หัวข้อ 8.1.2 
กำรเข้ำประชุมกรรมกำรและรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 
ปรำกฎในเอกสำรแนบ 5 

คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจใหม่ 
นำยธีรนนัท์ ศรีหงส์ (ประธำน) 
นำยเอนก พนำอภิชน 
นำยอนนัต์ แก้วร่วมวงศ์ 

คณะกรรมกำรพฒันำธุรกิจใหมท่ ำหน้ำที่ช่วยคณะกรรมกำรบริษัท
ในกำรก ำกบัดแูลกลยทุธ์ด้ำนกำรพฒันำธุรกิจใหม ่รวมถึงกำรร่วม
ลงทนุ กำรควบรวมกิจกำร ที่ไม่เก่ียวข้อง หรือเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจ
ดำวเทียม และทบทวน กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรลงทุนและกำร
พฒันำธุรกิจใหม่ เพื่อให้มัน่ใจว่ำมีควำมสอดคล้องกบัเป้ำหมำย
และวตัถปุระสงค์ของบริษัทในด้ำนธุรกิจใหม ่  
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คณะกรรมการชุดย่อย และรายชื่อ
กรรมการ 
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ทัง้นี ้ส ำหรับข้อมลูจ ำนวนกำรเข้ำประชมุของคณะกรรมกำรพฒันำ
ธุรกิจใหม่ สำมำรถพิจำรณำได้จำก หัวข้อ 8.1.2 ข้ำงต้น และ
รำยละเอียดกำรด ำเนินงำนประจ ำปี ปรำกฎในเอกสำรแนบ 5 

คณะกรรมการบริหาร  
นำยเอนก พนำอภิชน (ประธำน) 
นำยเกว็ก บคัไช 
นำยอนนัต์ แก้วร่วมวงศ์ 
นำยไพบลูย์ ภำนวุฒันวงศ์ 

คณะกรรมกำรบริหำรหน้ำที่ช่วยคณะกรรมกำรบริษัทในกำรให้
พิจำรณำกลยุทธ์ เป้ำหมำย แผนธุรกิจของบริษัท รวมทัง้กำร
ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงินของบริษัท และก ำกบั
ดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัทให้เป็นไปตำมวิสยัทศัน์ พันธะกิจ 
กลยุทธ์  และนโยบำยของคณะกรรมกำรบริษัท กฏหมำย 
กฎระเบียบ ข้อบงัคบัของบริษัท และเง่ือนไขพนัธะสญัญำที่ผกูพนั
บริษัท 
ทัง้นี ้ส ำหรับข้อมลูจ ำนวนกำรเข้ำประชมุของคณะกรรมกำรบริหำร 
สำมำรถพิจำรณำได้จำก หัวข้อ 8.1.2 กำรเข้ำประชุมกรรมกำร
และรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนประจ ำปี ปรำกฎในเอกสำรแนบ 5 
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9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน 

9.1  การควบคุมภายใน  

คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมส ำคญักบักำรก ำกบัดแูลให้มัน่ใจวำ่ บริษัทมีระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำร
ควบคุมภำยในที่จะท ำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่ำงมีประสิทธิผล และมีกำรปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำยและ
มำตรฐำนที่เก่ียวข้อง  โดยบริษัทได้น ำมำตรฐำนกำรควบคมุภำยในระดบัสำกล และแนวปฏิบตัิที่ออกโดยส ำนกังำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และแบบประเมินกำรควบคมุภำยในของ The Committee of 
Sponsoring Organization of the Threadway Commission (COSO) มำใช้ในกำรพฒันำระบบควบคมุภำยในของ
บริษัท เพื่อให้แน่ใจว่ำบริษัทจะสำมำรถบรรลวุตัถุประสงค์ ทัง้นี ้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและฝ่ำยจดักำร มีห น้ำที่
และควำมรับผิดชอบในกำรออกแบบและน ำระบบควบคมุภำยในที่ดีไปใช้ปฏิบตัิ นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรบริษัทได้
มอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบท ำหน้ำที่สอบทำนควำมมีประสทิธิผลของระบบกำรควบคมุภำยในอยำ่งน้อยปี
ละครัง้ และเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนมุตัิก่อนท่ีจะรำยงำนให้ผู้ ถือหุ้นทรำบ  

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

กำรควบคมุภำยในและกำรตรวจสอบภำยใน  

บริษัทได้จดัท ำระบบควบคมุภำยในตำมแนวทำงของ ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย รวมทัง้ได้ใช้
กรอบโครงสร้ำงกำรควบคมุภำยในของ COSO (Internal Control Framework) โดยมีองค์ประกอบหลกั 5 ด้ำน ดงันี ้

1) สภำพแวดล้อมกำรควบคุม (Control Environment) สภำพแวดล้อมกำรควบคุม ประกอบด้วยมำตรฐำน 
กระบวนกำรและโครงสร้ำงต่ำงๆ ซึ่งเป็นรำกฐำนของกำรควบคมุภำยในทัว่ทัง้บริษัท ทัง้นีค้ณะกรรมกำรบริษัทได้ให้
ควำมส ำคญัในเร่ืองกำรควบคมุภำยใน และกำรปฏิบตัิงำนท่ีเป็นมำตรฐำน โดยองค์ประกอบหลกัของสภำพแวดล้อม
กำรควบคมุของบริษัท มีดงันี ้

 คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเป็นอิสระจำกฝ่ำยบริหำรและได้แสดงถึงควำมเช่ียวชำญและควำมช ำนำญใน
กำรท ำหน้ำที่ก ำกบัดแูล คณะกรรมกำรบริษัทยงัได้ก ำหนดเร่ืองที่เป็นอ ำนำจอนมุตัิของคณะกรรมกำรบริษัท
และเร่ืองที่มอบอ ำนำจกำรอนุมัติให้แก่ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและฝ่ำยบริหำรไว้อย่ำงชัดเจนและ
เหมำะสม 

 คณะกรรมกำรบริษัทและฝ่ำยบริหำรในทกุระดบัชัน้ได้แสดงให้เห็นถึงควำมส ำคญัของคณุค่ำควำมซื่อสัตย์
และมีจริยธรรมผำ่นกำรบงัคบับญัชำ กำรกระท ำและพฤติกรรมซึง่ช่วยสนบัสนนุให้ระบบกำรควบคมุภำยใน
สำมำรถท ำหน้ำได้ตำมที่ก ำหนดไว้ นอกจำกนีย้ังได้จัดท ำคู่มือประมวลจรรยำบรรณขึน้เพื่อใช้เป็นแนว
ปฏิบตัิให้แก่กรรมกำร ฝ่ำยบริหำรและพนกังำน 

 ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและผู้บริหำร ได้จดัโครงสร้ำงองค์กร สำยกำรรำยงำน และกำรมอบอ ำนำจไว้อยำ่ง
ชดัเจน รวมถึงก ำหนดควำมรับผิดชอบในเร่ืองกำรควบคมุภำยในไว้ในทกุระดบัของบริษัท ทัง้นีม้ีกำรสอบ
ทำนควำมเหมำะสมของเร่ืองดงักลำ่วอยำ่งสม ่ำเสมอ 

 ก ำหนดให้มีขัน้ตอนในกำรจูงใจ พัฒนำ และรักษำพนักงำนที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ รวมทัง้มีวิธีกำร
ประเมินผลและกำรให้คำ่ตอบแทนที่เหมำะสม 

2) กำรประเมินควำมเสีย่ง (Risk Assessment) บริษัทด ำเนินธุรกิจภำยใต้ระดบัควำมเสีย่งที่ยอมรับได้ที่ก ำหนด
ไว้ เพื่อให้บรรลวุตัถปุระสงค์ทำงธุรกิจของบริษัท ควำมเสี่ยงที่มีผลต่อกำรบรรลวุตัถปุระสงค์ของบริษัท กำรทจุริตที่
อำจเกิดขึน้ รวมถึงกำรเปลีย่นแปลงของสภำพแวดล้อมทัง้ภำยในและภำยนอกบริษัท ได้มีกำรระบแุละประเมินไว้ทัว่
ทัง้บริษัท เพื่อก ำหนดมำตรกำรจดักำรควำมเสีย่งที่เหมำะสม 
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ทัง้นีผู้้บริหำรและพนกังำนทกุคนของบริษัทเป็นเจ้ำของควำมเสี่ยง ซึ่งมีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรระบ ุและ
ประเมินควำมเสี่ยงของหน่วยงำนที่ตนเองรับผิดชอบ โดยถือเป็นสว่นหนึ่งของกำรจดัท ำแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจ
ประจ ำปี กำรบริหำรงำนและกำรตดัสนิใจประจ ำวนั รวมถึงกระบวนกำรบริหำรโครงกำรตำ่งๆ 

3) กิจกรรมกำรควบคมุ (Control Activities) บริษัทได้จดัให้มีกิจกรรมกำรควบคมุผ่ำนทำงนโยบำยและขัน้ตอน
ปฏิบัติงำนต่ำงๆ และน ำระบบกำรจัดกำรคุณภำพของ ISO มำปรับใช้กับกำรควบคุมกำรปฏิบัติงำนให้เกิด
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล ซึ่งจะช่วยให้มัน่ใจว่ำกำรควบคุมต่ำงๆของฝ่ำยบริหำรที่ได้น ำไปปฏิบัตินัน้ สำมำรถ
จดักำรควำมเสีย่งเพื่อให้บรรลวุตัถปุระสงค์ของบริษัท กิจกรรมกำรควบคมุของบริษัทจะถกูด ำเนินกำรในทกุระดบัของ
องค์กร ในแต่ละขัน้ตอนของกระบวนกำรทำงธุรกิจและภำยใต้สภำพแวดล้อมทำงเทคโนโลยี ซึ่งรวมถึง อ ำนำจกำร
อนมุตัิ กำรสอบทำน กำรกระทบยอด กำรแบง่แยกหน้ำที่ และกำรสอบทำนผลกำรด ำเนินงำน 

4) สำรสนเทศและกำรสือ่สำรข้อมลู (Information & Communication) บริษัทจดัท ำและใช้ข้อมลูที่เก่ียวข้องและ
มีคุณภำพจำกทัง้ภำยในและภำยนอก เพื่อสนับสนุนให้กำรควบคุมภำยในสำมำรถท ำหน้ำที่ได้ตำมที่ก ำหนดไว้ 
รวมทัง้สือ่สำรข้อมลูตำ่งๆ ซึง่รวมถึงวตัถปุระสงค์และควำมรับผิดชอบตอ่กำรควบคมุภำยในท่ีจ ำเป็นตอ่กำรสนบัสนนุ
ให้กำรควบคมุภำยในสำมำรถท ำหน้ำที่ได้ตำมที่ก ำหนดให้แก่ผู้ที่เก่ียวข้องภำยในบริษัท ตลอดจนสือ่สำรข้อมลูอื่นๆ ที่
เก่ียวข้องแก่บคุคลภำยนอก 

นอกจำกนี ้บริษัทยงัได้น ำนโยบำยกำรรับเร่ืองร้องเรียนและเบำะแสกำรกระท ำผิดและกำรทุจริตมำใช้ ซึ่งได้
ก ำหนดช่องทำงที่ปลอดภยัและเป็นควำมลบัส ำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนในกำรร้องเรียนและแจ้งเบำะแสกำร
กระท ำผิดและกำรทจุริตต่อบริษัท โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบจะสอบทำนรำยงำนกำรรับแจ้งข้อมลูกำรกระท ำผิด
และกำรทจุริตเป็นประจ ำทกุไตรมำส 

5) กิจกรรมกำรติดตำม (Monitoring Activities) บริษัทได้จดัให้มีกิจกรรมกำรติดตำมประเมินผล เพื่อให้มัน่ใจวำ่
องค์ประกอบตำ่งๆของกำรควบคมุภำยในยงัคงมีอยูแ่ละท ำหน้ำที่ได้ตำมที่ก ำหนด โดยผู้จดักำรของแตล่ะสำยงำนท ำ
หน้ำที่ติดตำมประเมินผลกำรควบคมุภำยในอยำ่งตอ่เนื่อง ทัง้นี ้ผู้จดักำรของแตล่ะสำยงำนเป็นผู้มีควำมสำมำรถและ
มีควำมรู้อยำ่งเพียงพอท่ีจะเข้ำใจถงึวตัถปุระสงค์และขัน้ตอนกำรประเมิน รวมทัง้สำมำรถวิเครำะห์ข้อมลูที่ได้รับอยำ่ง
ระมัดระวัง นอกจำกนี ้บริษัทยังได้จัดตัง้แผนกงำนตรวจสอบภำยในขึน้ เพื่อท ำหน้ำที่สนับสนุนคณะก รรมกำร
ตรวจสอบในกำรก ำกบัดแูลระบบกำรควบคมุภำยใน โดยมีหน้ำที่ส ำคญัคือกำรท ำให้มัน่ใจอยำ่งอิสระวำ่กำรควบคมุ
ภำยในมีอยำ่งเพียงพอและมีประสทิธิผล 

ทัง้นีข้้อบกพร่องของกำรควบคุมภำยในจะมีกำรสื่อสำรให้ผู้ ที่ เ ก่ียวข้อง ซึ่งรวมถึงผู้ บริหำรที่ รับผิดชอบ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัท อยำ่งทนัเวลำ เพื่อให้สำมำรถด ำเนินกำรแก้ไขได้อยำ่งรวดเร็ว 

คณะกรรมกำรบริษัทได้ประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคมุภำยในตำมองค์ประกอบหลกัทัง้ 5 ด้ำน โดย
ใช้แบบประเมินของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) และแบบประเมินกำ ร
ควบคุมภำยในของ  The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) 
ประกอบกบัรำยงำนของแผนกงำนตรวจสอบภำยใน และรำยงำนของผู้สอบบญัชี เห็นว่ำบริษัทมีระบบกำรควบคุม
ภำยในที่เหมำะสมเพียงพอและมีประสิทธิผล รวมทัง้มีระบบกำรติดตำม ที่สำมำรถป้องกนัทรัพย์สินของบริษัทและ
บริษัทยอ่ยจำกกำรท่ีกรรมกำรหรือผู้บริหำรน ำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไมม่ีอ ำนำจได้  ทัง้นีก้ำรท ำธุรกรรมตำ่งๆ ได้รับ
กำรอนมุตัิจำกผู้มีอ ำนำจจดักำร มีกำรบนัทึกบญัชีที่ถกูต้องครบถ้วนเพื่อให้งบกำรเงินมีควำมน่ำเช่ือถือ และมีระบบ
กำรจดัเก็บเอกสำรส ำคญัที่ช่วยให้กรรมกำร ผู้สอบบญัชี และผู้มีอ ำนำจตำมกฎหมำยสำมำรถตรวจสอบได้ภำยใน
ระยะเวลำอนัควร  

บริษัทได้จดัให้มีแผนกงำนตรวจสอบภำยใน ซึง่เป็นหนว่ยงำนอิสระขึน้ตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและมีกฎ
บตัรที่ได้รับกำรอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบอยำ่งชดัเจน รวมทัง้มีกำรทบทวนกฎบตัรเป็นประจ ำทกุปี เพื่อท ำ
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หน้ำที่ให้ควำมเช่ือมัน่วำ่ กำรบริหำรควำมเสีย่ง กำรควบคมุภำยใน และกำรก ำกบัดแูลกิจกำรมีประสทิธิผล และมีกำร
ปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง โดยปัจจุบนัมีผู้ตรวจสอบภำยในที่มีคณุวฒุิทำงวิชำชีพที่ได้รับกำรรับรองจำกสถำบนัต่ำงๆ 
เช่น Certified Internal Auditor (CIA) และ Certified Public Accountants (CPA)  

แผนกงำนตรวจสอบภำยในได้จดัท ำแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี โดยน ำผลกำรบริหำรควำมเสีย่งของฝ่ำยบริหำร 
ทิศทำงและกลยทุธ์ของบริษัท และกำรประเมินควำมเสี่ยงของแผนกงำนตรวจสอบภำยใน มำใช้ประกอบกำรจดัท ำ
ดังกล่ำว และได้ด ำเนินกำรตรวจสอบตำมแผนงำนที่ได้ รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยได้น ำ
มำตรฐำนสำกลกำรปฏิบตัิงำนวิชำชีพกำรตรวจสอบภำยในของผู้ตรวจสอบภำยในมำใช้เป็นแนวทำงกำรปฏิบตัิงำน 
ทัง้นีผู้้ตรวจสอบภำยในสำมำรถเข้ำถึงข้อมลูและตรวจสอบส่วนงำนต่ำงๆ ได้โดยไม่มีข้อจ ำกดัและรำยงำนผลกำร
ตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริษัท ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร และประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำร เพื่อให้เกิดกำรแก้ไข ปอ้งกนั และปรับปรุงได้ในระยะเวลำที่เหมำะสม  

กำรบริหำรควำมเสีย่ง 

บริษัทได้น ำคู่มือและแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงของกลุ่มบริษัทอินทัชมำปรับใช้ให้เหมำะสมกับ
สภำพแวดล้อมของบริษัท และได้จดัตัง้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่งที่ประกอบด้วยประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและ
ผู้บริหำรที่เก่ียวข้องจำกสว่นงำนตำ่งๆ เพื่อรับผิดชอบกำรบริหำรควำมเสีย่งของบริษัท 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงได้ออกแบบกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้สอดคล้องกบั แนวทำงของตลำด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ รวมถึงกรอบกำร
บริหำรควำมเสี่ยงของ COSO โดยน ำมำปรับให้เข้ำกบักำรก ำหนดวิสยัทศัน์ กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมทัง้ภำยใน
และภำยนอกในกำรตอบสนองวิสยัทศัน์ กำรก ำหนดพนัธกิจและวตัถปุระสงค์ กำรก ำหนดกลยทุธ์ และกำรก ำหนด
ตวัชีว้ดัส ำหรับแผนกำรปฏิบตัิงำนในระดบัตำ่ง ๆ รวมทัง้ได้ประเมินวิเครำะห์ควำมเสีย่งซึง่อำจเกิดขึน้และมผีลกระทบ
ที่เป็นสำระส ำคญั เพื่อจดัท ำแผนจดักำรควำมเสี่ยง ทัง้นีค้ณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงได้ติดตำมกำรบริหำรควำม
เสีย่ง และรำยงำนผลตอ่คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัททกุไตรมำส  

นอกจำกนีบ้ริษัทจดัให้บริษัทยอ่ยที่อยูใ่นตำ่งประเทศมีกำรประเมินและบริหำรจดักำรควำมเสีย่ง 

นอกจำกนีบ้ริษัทได้ด ำเนินกำรให้บริษัทย่อยในต่ำงประเทศมีกำรประเมินและบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงครบทุก
บริษัทและมีกำรทบทวนกำรบริหำรควำมเสีย่งของบริษัทร่วมอื่นที่บริษัทได้ถือหุ้นเกินกวำ่ร้อยละ 20 ได้แก่ บริษัท ลำว 
เทเลคอมมิวนิเคชัน่ส์ จ ำกดั เพื่อให้สอดคล้องกบันโยบำยและกระบวนกำรจำกสว่นกลำงอนัจะท ำให้กำรบริหำรควำม
เสีย่งทัว่ทัง้องค์กรมีประสทิธิภำพมำกขึน้ 

3.2 ควำมเห็นของผู้สอบบญัชีเก่ียวกบักำรควบคมุภำยใน 

 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ำกดั ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบกำรเงินประจ ำปี 2563 ของบริษัท ได้
ให้ควำมเห็นวำ่ไมพ่บข้อบกพร่องที่มีสำระส ำคญัเก่ียวกบัระบบควบคมุภำยในด้ำนรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทแต่
อยำ่งใด ระบบควบคมุภำยในของบริษัทมีควำมเหมำะสมเพียงพอและมีประสทิธิผล 

3.3 หัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน ( Internal Audit) และหัวหน้ำงำนก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนของบริษัท 
(Compliance)  

(1)  หวัหน้ำแผนกงำนตรวจสอบภำยในของบริษัทคือ นำงสำวนงลกัษณ์ อคัรคหสนิ จบกำรศกึษำระดบัปริญญำ
โท สำขำบริหำรธุรกิจจำกมหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ เป็นผู้ตรวจสอบภำยในท่ีมีคณุวฒุิทำงวิชำชีพท่ีได้รับกำรรับรอง
จำกสถำบนัผู้ตรวจสอบสำกล ได้แก่ Certified Internal Auditor (CIA)  นอกจำกนี ้ยงัเป็นผู้มีควำมช ำนำญในหลำย
ด้ำน เช่น  กำรควบคุมภำยใน กำรตรวจสอบภำยใน และกำรบริหำรควำมเสี่ยง ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบ
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เห็นสมควรว่ำหัวหน้ำแผนกงำนตรวจสอบภำยในที่ได้รับแต่งตัง้และด ำรงต ำแหน่งดังกล่ำวเป็นผู้ ที่มีคุณสมบัติ
เหมำะสม ทัง้ในด้ำนวฒุิกำรศกึษำ คณุวฒุิด้ำนวิชำชีพ ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน รวมถึงกำรอบรมที่เก่ียวข้องอยำ่ง
เหมำะสมเพียงพอส ำหรับกำรปฏิบตัิหน้ำที่หวัหน้ำแผนกงำนตรวจสอบภำยในของบริษัทอยำ่งมีประสทิธิภำพ 

หวัหน้ำงำนก ำกบัดแูลกำรปฏิบตัิงำนของบริษัท (compliance) คือ นำยสลลิ จำรุจินดำ ซึง่ปัจจบุนัด ำรงต ำแหนง่
หวัหน้ำฝ่ำยงำนกฎหมำยและก ำกบัดแูล 

(2)  กฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท ได้ระบแุนวปฏิบตัิเก่ียวกบั กำรแต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้ำย กำร
ให้ควำมดีควำมชอบ และกำรเลิกจ้ำงหวัหน้ำแผนกงำนตรวจสอบภำยใน หรือหน่วยงำนอื่นใดที่รับผิดชอบเก่ียวกับ
กำรตรวจสอบภำยในของบริษัทนัน้ จะต้องได้รับควำมเห็นชอบและอนุมตัิจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท 
โดยเป็นไปตำมขอบเขตและอ ำนำจหน้ำที่ในกฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งได้มีกำรสอบทำนและปรับปรุงเป็น
ประจ ำทกุปี (รำยเอียดของกฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบสำมำรถดไูด้ที่ www.thaicom.net  หวัข้อ เก่ียวกบัเรำ > 
กำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี > คณะกรรมกำรชดุยอ่ย 

9.2 รายการระหว่างกัน 

ในรอบปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีรำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลที่อำจมีควำมขดัแย้งกับบริษัทและบริษัท
ยอ่ย โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

บริษัทที่เก่ียวข้อง/
ควำมสมัพนัธ์กบั

บริษัท 
ลกัษณะรำยกำร 

มลูคำ่รำยกำร
ระหวำ่งกนั 

ส ำหรับปีสิน้สดุ 
31 ธ.ค. 2563 

(ล้ำนบำท) 

เหตผุลและควำมจ ำเป็นของกำรท ำรำยกำร 

  งบกำรเงินรวม  
บริษัท อินทชั โฮลดิง้ส์ 
จ ำกดั (มหำชน) (อินทชั) / 
เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ
บริษัท ถือหุ้น 41.13% 
และมีกรรมกำรร่วมกนั  
- ประกอบธุรกิจด้ำนกำร
ลงทนุโดยกำรเข้ำถือ
หุ้นและเข้ำไป
บริหำรงำนในบริษัท
ตำ่ง ๆ 

1. คำ่ใช้จำ่ย 
- คำ่บ ำรุงรักษำระบบ

สำรสนเทศ 
 
 
 

2. ลกูหนีอ่ื้น 
 

3. เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 
 

 
2.42 

 
 
 
 

0.23 
 

0.10 

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

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ 
จ ำกดั (มหำชน) (ซีเอ
สแอล) / บริษัทยอ่ยใน
กลุม่เอไอเอส 
-  ประกอบธุรกิจให้บริกำร
ศนูย์ข้อมลูอินเตอร์เน็ต 
และบริกำรรับ-สง่ผ่ำน
ดำวเทียมเพื่อกำรสื่อสำร 
 
 

1. คำ่ใช้จำ่ย 
 
- บริษัทใช้บริกำรที่เก่ียวข้อง

กบักำรพฒันำแอพพลิเคชัน่ 
 
 
 
- กลุม่บริษัทจำ่ยคำ่บริกำร

อินเทอร์เน็ต และอ่ืน ๆ 
 
 
 
2. เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 

 
 

2.10 
 
 
 
 

0.74 
 
 
 
 

1.90 
 

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

บริษัท 
ลกัษณะรำยกำร 

มลูคำ่รำยกำร
ระหวำ่งกนั 

ส ำหรับปีสิน้สดุ 
31 ธ.ค. 2563 

(ล้ำนบำท) 

เหตผุลและควำมจ ำเป็นของกำรท ำรำยกำร 

  งบกำรเงินรวม  
บริษัท ไอ.ที. แอพพลิเคชัน่ส์ 
แอนด์ เซอร์วิส จ ำกดั (ไอที
เอเอส) / มีอินทชั ถือหุ้น
อยู ่99.99% 
- ให้บริกำรโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ และ
บริกำรอ่ืนที่เก่ียวเน่ือง 

1. คำ่ใช้จำ่ย 
 
- กลุม่บริษัทใช้บริกำรด้ำน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อ
ประมวลผลบญัชแีละบริกำร
ด้ำนกำรให้ค ำปรึกษำ 

 
 

 
 

7.08 
 
 
 
 
 

 
 
กลุ่มบริษัทใช้บริกำรโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เพื่อประมวลผลทำงบัญชีรวมถึงกำรให้
ค ำปรึกษำซึ่งเป็นกำรสนับสนุนธุรกิจปกติ 
โดยคิดค่ำบริกำรใกล้เคียงกับรำคำของ
บริษัทอ่ืนที่ให้บริกำรในลกัษณะเดียวกนั  
 

บริษัท เชนนิงตนั อินเวส
เม้นท์  
พีทีอี ลิมิเต็ด (เชน)/ 
บริษัทถือหุ้นใน เชน 
ร่วมกบั Asia Mobile 
Holdings Pte 
Ltd.”AMH” 
ในสดัสว่น 51% : 49%  
-  เป็นบริษัทถือเงินลงทนุ
ในธุรกิจให้บริกำร
โทรคมนำคม 

 

1. รำยได้อ่ืน 
 
- บริษัทรับจ้ำงให้ค ำปรึกษำ 

โดย เชนต้องจำ่ยคำ่ที่ปรึกษำ
และบริหำรงำนเป็นรำยเดือน
โดยคำ่บริกำรก ำหนดจำก
ต้นทนุของผู้บริหำรและ
พนกังำนที่ให้ค ำปรึกษำและ
บริหำรงำนเพ่ือสนบัสนนุกำร
ด ำเนินธุรกิจของบริษัทใน
กลุม่ 
 

2. รำยได้ทำงกำรเงิน 
- ดอกเบีย้รับ 
 
 
 
 
3. เงินให้กู้ยืมระยะยำว 
4. ลกูหนีอ่ื้น 
 

 
 

7.48 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

76.34 
 
 
 
 
 

1,751.72 
34.57 

 

 
 
เป็นนโยบำยในกำรก ำกบัดแูลบริษัทย่อยของ
บริษัท เพื่อให้กำรควบคมุเป็นประโยชน์สงูสดุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
บริษัทให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินใน
รูปแบบของเงินให้กู้ยืม อตัรำดอกเบีย้ที่เรียก
เก็บถูกค ำนวณจำกต้นทุนกำรกู้ ยืมที่เกิดขึน้
จริงบวกด้วยส่วนต่ำง เสมือนท ำรำยกำรกับ
บคุคลภำยนอก 
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บริษัทที่เก่ียวข้อง/
ควำมสมัพนัธ์กบั

บริษัท 
ลกัษณะรำยกำร 

มลูคำ่รำยกำร
ระหวำ่งกนั 

ส ำหรับปีสิน้สดุ 
31 ธ.ค. 2563 

(ล้ำนบำท) 

เหตผุลและควำมจ ำเป็นของกำรท ำรำยกำร 

  งบกำรเงินรวม  
บริษัท แอดวำนซ์ ไวร์เลส  
เน็ทเวร์ค จ ำกดั (เอ
ดบับลิวเอ็น)/ บริษัทยอ่ย
ในกลุม่เอไอเอส 
- ให้บริกำรโทรคมนำคม
บริกำรโครงข่ำย
โทรคมนำคม 

1. รำยได้ 
 
- รำยได้จำกกำรให้เชำ่

ชอ่งสญัญำณดำวเทียม  
บนดำวเทียมไทยคม 

 
 
- รำยได้อ่ืน 
 
 
 
2. คำ่ใช้จำ่ย 
 
- กลุม่บริษัทจำ่ยเงินคำ่ใช้

บริกำรโทรศพัท์เคลื่อนที่ 
ให้กบัผู้บริหำรและพนกังำน 
และอ่ืน ๆ 

 
- คำ่ใช้จำ่ยอ่ืน 
 
3. ลกูหนีก้ำรค้ำและรำยได้ค้ำง

รับ 
4. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและคำ่ใช้จำ่ย

ค้ำงจำ่ย 
 

 
 

57.43 
 
 
 
 

2.96 
 

 
 

0.76 
 

 
 
 
 
 

0.03 
 

8.62 
 

0.06 
 

 
 
บริษัทเป็นผู้ ใ ห้บริกำรเช่ำช่องสัญญำณ
ดำวเทียม ซึ่งเป็นกำรด ำเนินธุรกิจปกติ โดย
คิ ดค่ำบ ริกำรตำมสัญญำและ เงื่ อนไข
ทำงกำรค้ำปกติเชน่เดียวกบับคุคลภำยนอก 
 
กลุ่มบริษัทใช้บริกำรโทรศพัท์เคลื่อนที่รวมถึง
ค่ำบริกำรอ่ืนผ่ำนช่องทำงโทรศัพท์ เพื่อ
สนบัสนนุธุรกิจปกติ อตัรำคำ่บริกำรเป็นรำคำ
ตลำดเสมือนท ำรำยกำรกบับคุคลภำยนอก 
 

บริษัท ไฮ ช็อปปิง้ จ ำกดั 
(ไฮ ช็อปปิง้) / มีอินทชัเป็น
ผู้ ถือหุ้นใน     ไฮ  ช็อปปิง้
ร่วมกบั บริษัท ฮนุได 
โฮมช็อปปิง้ เน็ตเวิร์ค             
คอร์ปอเรชัน่ (ฮนุได 
โฮมช็อปปิง้) ในสดัสว่น 
51% : 49% 
- ประกอบธุรกิจโฮมช็อ
ปปิง้ในประเทศไทย 

1. รำยได้ 
 
- รำยได้จำกกำรให้บริกำรแพร่

ภำพออกอำกำศรำยกำร
โทรทศัน์ และบริกำรระบบทวีี
ไกด์ 

 
 
 
- รำยได้อ่ืน 
 
2. เงินรับลว่งหน้ำคำ่สินค้ำ 
3. หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 

 
 

9.57 
 
 
 
 
 
 

0.19 
 

0.91 
1.74 

 

 
 
บริษัทย่อย (ดีทีวี เซอร์วิส) มีรำยได้จำกกำร
ให้บริกำรแพร่ภำพออกอำกำศรำยกำร
โทรทศัน์ และบริกำรระบบทีวีไกด์ ซึง่เป็นกำร
ด ำเนินธุรกิจปกติ โดยคิดค่ำบริกำรตำม
สญัญำและเงื่อนไขทำงกำรค้ำปกติเช่นเดียว 
กบับคุคลภำยนอก 
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บริษัทที่เก่ียวข้อง/
ควำมสมัพนัธ์กบั

บริษัท 
ลกัษณะรำยกำร 

มลูคำ่รำยกำร
ระหวำ่งกนั 

ส ำหรับปีสิน้สดุ 
31 ธ.ค. 2563 

(ล้ำนบำท) 

เหตผุลและควำมจ ำเป็นของกำรท ำรำยกำร 

  งบกำรเงินรวม  
กิจกำรอ่ืนที่เก่ียวข้องกนั 1. รำยได้ 

 
- รำยได้จำกกำรให้บริกำรสง่

สญัญำณโทรทศัน์ผ่ำน
ดำวเทียม 

  
 
 
- รำยได้จำกกำรให้บริกำรอื่น ๆ 
 
2. คำ่ใช้จำ่ย 
- คำ่ใช้จำ่ยอ่ืน 
 
3. ลกูหนีก้ำรค้ำ 

 

 
 

5.50 
 
 
 
 
 

4.13 
 
 

0.14 
 

1.18 

 
 
บริษัทย่อย (ทีซี บรอดคำสติง้) มีรำยได้จำก
กำรรับจ้ำงด ำเนินกำรให้บริกำรส่งสญัญำณ
โทรทศัน์ผ่ำนดำวเทียม โดยคิดคำ่บริกำรตำม
สัญญำและเงื่อนไขทำงกำรค้ำโดยปกติ
เชน่เดียวกบับคุคลภำยนอก 
 
 
 
 
 
 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

ในปี 2563 บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย (บริษัท) มีรำยกำรกบับคุคลและกิจกำรที่เก่ียวข้องกนั โดย
แสดงในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินที่ตรวจสอบแล้ว ข้อ 4 ในงบกำรเงินประจ ำปี 2563 ซึ่งตรวจสอบแล้วโดยผู้ตรวจสอบ
บญัชีรับอนุญำต ได้สรุปรำยกำรกับบุคคลและกิจกำรที่เก่ียวข้องกันในกำรท ำรำยกำรดงักล่ำวว่ำ รำยกำรที่บริษัทมีกับ
บริษัทในกลุ่มอินทชั และกลุ่ม Singtel เช่น บริษัทย่อย กำรร่วมค้ำ ผู้บริหำร และกิจกำรอื่นที่อินทชั Singtel และบริษัท มี
อิทธิพลอยำ่งมีสำระส ำคญั ไมว่ำ่จะทำงตรงหรือทำงอ้อม จะแสดงเป็นรำยกำรกบับคุคล หรือกิจกำรที่เก่ียวข้องกนักบับริษัท 

บริษัทคิดรำคำซือ้ขำยสนิค้ำและบริกำรกบักิจกำรที่เก่ียวข้องกนัตำมสญัญำและเง่ือนไขทำงกำรค้ำโดยปกติเช่นเดียวกบั
บุคคลภำยนอก ส ำหรับรำยกำรที่มีนยัส ำคัญและต้องด ำเนินกำรตำมระเบียบปฏิบตัิของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งรำยกำรดงักลำ่วคณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบ
ทำนรำยกำรและได้ให้ควำมเห็นวำ่เป็นรำยกำรที่สมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์ตอ่บริษัท 

มาตรการขัน้ตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน 

บริษัท ไทยคม จ ำกัด (มหำชน)  เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีเป้ำหมำยในกำร
ประกอบกำรเพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อผู้ ถือหุ้น มีนโยบำยกำรเปิดเผยข้อมลูให้แก่นกัลงทนุอย่ำงเพียงพอ รวมทัง้ยึดถือ
ปฏิบัติตำมระเบียบ ข้อก ำหนด และกฎหมำยต่ำง ๆ ในประเทศที่บริษัทประกอบกำรอยู่ ดังนัน้ เพื่อให้กำรด ำเนินกำร
เก่ียวกับรำยกำรระหว่ำงกลุม่บริษัทกบับคุคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกนัเป็นไปอย่ำงโปร่งใส ลดควำมขดัแย้งทำง
ผลประโยชน์และสอดคล้องกบัหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี และเป็นไปตำมกฎหมำย กฎระเบียบ และข้อบงัคบั
ของหน่วยงำนก ำกบัดแูลที ่เกี่ยวข้อง เช่น ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกลั
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ในอนัที่จะท ำให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลอย่ำงเพียงพอต่อกำรใช้ดุลยพินิจในกำรตดัสินใจ
ลงทนุได้ บริษัทจึงก ำหนดแนวทำงกำรท ำรำยกำรระหวำ่งกลุม่บริษัทกบับคุคลหรือกิจกำรที่เก่ียวข้องกนั เพื่อเป็นเกณฑ์
ในกำรพิจำรณำท ำรำยกำรดงัรำยละเอียดตอ่ไปนี ้

กำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัท และบริษัทย่อย กับบุคคลที่อำจมีควำมขดัแย้ง บริษัทจะพิจำรณำด ำเนินกำร
เสมือนหนึ่งท ำรำยกำรกบับคุคลภำยนอก (Arm’s length basis) เพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัทโดยจะต้องมีเง่ือนไขกำรค้ำ



                                       บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน)                                                      ส่วนท่ี 2 กำรก ำกบัดแูลกิจกำร 

แบบ 56-1 One Report ส่วนท่ี 2 หน้ำท่ี 88 

 

ที่มีรำคำและเง่ือนไขที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดกำรถ่ำยเทผลประโยชน์ ในกรณีที่ไม่ชัดเจนว่ำรำคำระหว่ำงกนัเข้ำข่ำย 
Arm’s length basis หรือไม ่จะต้องน ำเสนอรำยกำรดงักลำ่วหำรือตอ่คณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อขอควำมเห็นชอบก่อนท ำ
รำยกำร  

บริษัทมีกำรมอบอ ำนำจอนมุตัิวงเงินแก่ผู้บริหำรตำมล ำดบัขัน้ โดยจะก ำหนดอ ำนำจของผู้มีสทิธิอนมุตัิตำมวงเงินที่
ก ำหนด อย่ำงไรก็ตำม บริษัทห้ำมมิให้กรรมกำรและผู้บริหำรที่มีสว่นได้เสียหรืออำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์
โดยสว่นตวัเป็นผู้อนมุตัิท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกนัซึ่งตนมีสว่นได้เสีย และกรรมกำรที่มีสว่นได้เสียในกำรตกลงเข้ำท ำ
รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัต้องไมเ่ข้ำร่วมประชมุและไมม่ีสทิธิออกเสยีงในท่ีประชมุ โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบท ำหน้ำที่
สอบทำนกำรท ำรำยกำรระหว่ำงบริษัท หรือบริษัทย่อยกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนัและให้ด ำเนินกำรตำมหลกัเกณฑ์ของ
ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย อยำ่งไรก็ตำม กำรท ำรำยกำรระหวำ่งบริษัทกบับริษัทท่ีมบีคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้ง
มีสดัสว่นกำรถือหุ้นต ่ำกวำ่ร้อยละ 10 จะไมผ่ำ่นกำรตรวจสอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึง่สอดคล้องกบัประกำศ
ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง กำรเปิดเผยกำรเข้ำท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทจดทะเบียน 

กำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนัพงึกระท ำได้ตำมปกติเนื่องจำกเป็นกำรท ำรำยกำรตำมปกติธุรกิจและตำมเง่ือนไขกำรค้ำโดยทัว่ไป
เสมือนลกูค้ำภำยนอกทัว่ไปโดยปกติ รวมทัง้รำคำหรือค่ำตอบแทนอยู่ในกรอบซึ่งต้องได้รับอนมุตัิตำมระเบียบปฏิบตัิทำง
กำรเงินของบริษัทและต้องทบทวนกระบวนกำรคัดเลือกผู้ ขำยและผู้ ผลิต (Vendor selection process) อยู่เสมอ เพื่อให้
แน่ใจว่ำบริษัท ได้เปิดโอกำสแก่ผู้ประกอบกำรนอกกลุม่ ซึ่งอำจให้ผลประโยชน์แก่บริษัทมำกกว่ำ และเป็นแหล่งภำยนอก
ส ำหรับกำรเปรียบเทียบรำคำและเง่ือนไขทำงกำรค้ำ 

บริษัทท ำกำรเปิดเผยข้อมูลรำยกำรระหว่ำงกนัโดยยึดแนวปฏิบตัิตำมมำตรฐำนกำรบญัชีไทย ฉบบัที่ 24 (ปรับปรุง 
2559) เร่ือง กำรเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจกำรที่ เก่ียวข้องกัน และตำมระเบียบปฏิบัติของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์  และตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ทัง้นี ้ฝ่ำยกฎหมำยและก ำกับ
ดูแล (Legal and Compliance) และฝ่ำยบัญชีจะน ำเสนอรำยกำรที่เก่ียวโยงกันหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ที่เกิดขึน้เข้ำสูก่ำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรตรวจสอบ (Audit Committee) เพื่อสอบทำนและให้ควำมเห็นต่อ
ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำรว่ำเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทหรือไม่ ก่อนรำยงำนต่อ
คณะกรรมกำรบริษัทต่อไป นอกจำกนี ้ฝ่ำยบญัชีจะน ำเสนอรำยกำรระหว่ำงกันทุก ๆ เดือนเพื่อให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์
ของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (ตลท.) และส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 

นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต  

ในอนำคตบริษัทอำจมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องเข้ำท ำรำยกำรระหว่ำงกัน ทัง้ที่เป็นรำยกำรทำงกำรค้ำตำมปกติ
ธุรกิจและรำยกำรที่ไม่เป็นไปตำมกำรค้ำปกติธุรกิจ โดยกำรเข้ำท ำรำยกำรดังกล่ำวจะตัง้อยู่บนเง่ือนไข รำคำที่
สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ทัง้นี ้บริษัทจะปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกำศ ค ำสัง่ หรือข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกำรปฏิบตัิตำม
ข้อก ำหนดและปฏิบัติเก่ียวกับกำรเปิดเผยข้อมูลกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน และกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่ง
สินทรัพย์ที่ส ำคญัของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อย บริษัทจะท ำกำรเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกนัไว้ในหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินท่ีได้รับกำรตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีของบริษัท 

 



งบการเง�น



                                                   บริษัท ไทยคม จ ากดั (มหาชน)  ส่วนท่ี 3 งบการเงิน 

แบบ 56-1 One Report ส่วนท่ี 3 หน้า 1  

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินประจ าปี 2563 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท  ไทยคม จ ากดั (มหาชน) และงบการเงินรวมของ
บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รวมถึงข้อมลูสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ าปี  งบการเงิน
ดงักลา่วจดัท าขึน้ตามหลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไป โดยเลือกใช้นโยบายบญัชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตัิอย่างสม ่าเสมอ และใช้
ดลุยพินิจอย่างระมดัระวงัและประมาณการที่ดีที่สดุในการจดัท ารวมทัง้ให้มีการเปิดเผยข้อมลูที่ส าคญัอย่างเพียงพอในหมาย
เหตปุระกอบงบการเงิน เพื่อให้เป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุทัว่ไปอยา่ง 

คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีระบบบริหารความเสี่ยง รวมถึงให้มีและด ารงรักษาไว้ซึง่ระบบควบคมุภายในท่ีเหมาะสมและมี 
ประสทิธิผลเพื่อให้มัน่ใจได้อยา่งมีเหตผุลวา่ข้อมลูทางบญัชีมคีวามถกูต้อง ครบถ้วน และเพียงพอท่ีจะด ารงรักษาไว้ซึง่ทรัพย์สนิ 
ตลอดจนเพื่อไมใ่ห้เกิดการทจุริตหรือการด าเนินการท่ีผิดปกติอยา่งมีสาระส าคญั 

ในการนีค้ณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ  เพื่อท าหน้าที่สอบทานนโยบายการบญัชีและคุณภาพของ
รายงานทางการเงินสอบทานระบบการควบคมุภายใน การตรวจสอบภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนพิจารณา
การเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันโดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับเร่ืองนีป้รากฏในรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบซึง่แสดงไว้ในรายงานประจ าปีแล้ว 

งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอ่ยได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีของบริษัท 
คือ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมสัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั ในการตรวจสอบนัน้ทางคณะกรรมการบริษัทได้สนบัสนนุข้อมูลและ
เอกสารต่าง  ๆ  เพื่อให้ผู้สอบบญัชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี โดยความเห็นของ
ผู้สอบบญัชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบญัชีซึง่แสดงไว้ในรายงานประจ าปีแล้ว 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา่ระบบการควบคมุภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดบัที่น่าพอใจ  และสามารถสร้างความ
เช่ือมัน่อย่างมีเหตผุลได้ว่างบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ไทยคม จ ากดั (มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษัท ไทยคม 
จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 มีความถกูต้อง เช่ือถือได้ โดยถือปฏิบตัิตามหลกัการ
บญัชีที่รับรองทัว่ไป และปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 

 

 

  

(นายประเสริฐ บญุสมัพนัธ์) 

ประธานกรรมการ 

(นายอนนัต์ แก้วร่วมวงศ์) 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 



  

 บริษทั ไทยคม จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
 

 
 งบการเงนิ 

 
 

ปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 

  
 



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ 
บริษัท ไทยคม จ ากดั (มหาชน)  
 
ความเห็น  
 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั ไทยคม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) 
และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ไทยคม จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะ
การเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ  วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และงบก าไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการ           
งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ     
ผูถื้อหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั
และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
 
ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมและเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของบริษทั ไทยคม จ ากดั (มหาชน) 
และบริษทัยอ่ย และของบริษทั ไทยคม จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และผลการด าเนินงาน
และกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน  
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  
 

ขา้พเจา้ได้ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี  ความรับผิดชอบของข้าพเจา้ได้กล่าวไว ้
ในวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
ในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบ
วิชาชีพบญัชีที่ก  าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและ        
งบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ได้ปฏิบติัตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอ่ืนๆ  ซ่ึงเป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  
 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของ
ขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ือง
เหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและ
ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบทีส่ าคญั 

การรับรู้รายได้จากการให้บริการ 

เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีจ านวนสัญญาบริการเป็นจ านวนมาก 
ซ่ึงมีขอ้ตกลงและเง่ือนไขในการก าหนดราคาท่ีแตกต่างกัน 
ดังนั้ นเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ คือ การเกิดข้ึนจริง  
ความถูกต้องและความครบถ้วนของการรับรู้รายได้จาก 
การให้บริการตามขอ้ตกลงและเง่ือนไขตามสัญญาบริการว่า
เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินหรือไม่  

ทั้งน้ีนโยบายการบญัชีส าหรับการรับรู้รายได ้และรายละเอียด
ของรายได้จากการให้บริการ ได้เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 3.17 และขอ้ 23 ตามล าดบั 

 

วธีิการตรวจสอบท่ีส าคญัรวมถึง 

• ท าความเข้าใจเก่ียวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานและการ
ควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการรับรู้รายได้จากการ
ใหบ้ริการ 

• ทดสอบการออกแบบและการปฏิบัติตามการควบคุม
ภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 

• ทดสอบความมีประสิทธิผลของการปฏิบติัตามการควบคุม
ภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้รายไดจ้ากการใหบ้ริการ และ 

• ตรวจสอบเน้ือหาสาระ ซ่ึงประกอบดว้ย 

-   ตรวจสอบเง่ือนไขของสัญญาบริการและทดสอบการ
ค านวณรายได้และตรวจสอบเอกสารประกอบการ
บนัทึกบญัชีส าหรับรายไดจ้ากการใหบ้ริการดงักล่าว 

-   การวิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัรายไดจ้ากการใหบ้ริการ 
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เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบทีส่ าคญั 

ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 

ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 
มกราคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยได้ถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือ
ทางการเงิน โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ดงักล่าว ก าหนดใหบ้ริษทัและบริษทัยอ่ย รับรู้การดอ้ยค่า
ตามผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

การพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน
ส าหรับลูกหน้ีการค้านั้ นบริษัทได้พิจารณาค่าเผื่อผล
ขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนส าหรับลูกหน้ีแบบ
กลุ่ม (Collective assessment) และรายลูกหน้ี (Individual 
assessment) ส าหรับการพิจารณาลูกหน้ีแบบกลุ่มเป็นการ
พิจารณาท่ีตอ้งใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัใน
การประมาณการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดข้ึน โดยบริษทัพิจารณาตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต   
ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนแบบกลุ่มโดยใชว้ิธีการค านวนอยา่งง่าย 
(Simplified Approach) ส าหรับการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุน
ด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนรายลูกหน้ีนั้ นกลุ่มบริษัท
พิจารณาโดยการวิเคราะห์ประวติัการช าระหน้ีและคาดการณ์
เก่ียวกับความสามารถในการช าระหน้ีในอนาคตของลูกหน้ี
การค้าแต่ละราย ดังนั้ นเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบคือ         
การแสดงมูลค่าของลูกหน้ีการคา้และค่าเผื่อผลขาดทุนด้าน
เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนวา่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินหรือไม่ 

ทั้งน้ีนโยบายการบญัชีเร่ืองค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาด
ว่าจะเกิดข้ึน รายละเอียดเก่ียวกับลูกหน้ีการค้าและค่าเผื่อผล
ขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมาย
เหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.5 และขอ้ 7 ตามล าดบั 

วธีิการตรวจสอบท่ีส าคญัรวมถึง 
 ท าความเข้าใจเก่ียวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานและ             

การควบคุมภายในท่ี เก่ียวข้องกับการรับรู้ค่าเผื่อ                   
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน  

 ทดสอบการออกแบบและการปฏิบติัตามการควบคุม
ภายใน 

 ทดสอบความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการ
ควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการพิจารณาค่าเผื่อ       
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

 ตรวจสอบเน้ือหาสาระ ซ่ึงประกอบดว้ย 
- ประเมินความเหมาะสมของการพิจารณา

ผลกระทบท่ี เกิดจากการน ามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินมาถือปฏิบัติเป็นคร้ังแรก
ต่อยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

- ตรวจสอบหลกัฐานประกอบการพิจารณาของ
ผู ้บ ริหารท่ีก าหนดในการประเมินค่าเผื่ อ        
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน  

- ส าหรับการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนด้าน
เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนแบบกลุ่ม (Collective 
assessment) ได้มีการประเมินความเหมาะสม
ของวธีิการพิจารณาและสมมติฐานท่ีส าคญัและ
ข้อมูลท่ีผู ้บริหารของบริษัทน ามาใช้ในการ
พิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่า
จะเกิดข้ึน  

- ส าหรับการพิจารณาลูกหน้ีการค้าแบบราย
ลู ก ห น้ี  วิ ธี ก ารตรวจส อบ ของข้ าพ เจ้ า                    
มีดงัต่อไปน้ี 
•  ตรวจสอบความเหมาะสมของกระบวนการ

พิจารณาขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า 
•  ประเมินความเหมาะสมของการประมาณการ

การดอ้ยค่าส าหรับกลุ่มตวัอย่างท่ีมีความเส่ียง
ต่อการดอ้ยค่า โดยการประเมินความเหมาะสม
ของมูลค่าท่ีจะได้รับ และสมมติฐานอ่ืนท่ี
เก่ียวกบัเงินสดรับ 

- ทดสอบการค านวณค่าเผื่อผลขาดทุนด้าน
เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน  
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ข้อมูลอ่ืน  
 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผดิชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจ าปี ซ่ึงขา้พเจา้
ไดรั้บขอ้มูลอ่ืนในรายงานประจ าปีฉบบัเตรียมเผยแพร่ก่อนวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 
 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้
ไม่ไดแ้สดงความเห็นเก่ียวกบัขอ้มูลอ่ืนดงักล่าว  
 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ 
การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจาก
การตรวจสอบของข้าพเจ้า  หรือปรากฏว่าข้อมูลอ่ืนมีการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคญัหรือไม่  
 

ขา้พเจา้ไดอ่้านขอ้มูลอ่ืนในรายงานประจ าปีฉบบัเตรียมเผยแพร่ โดยไม่พบว่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีขา้พเจา้ตอ้งรายงาน 
 
ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 

ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี   
โดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายใน                 
ท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 
 

ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผดิชอบในการประเมินความสามารถ
ของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการด าเนินงานต่อเน่ือง การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกับการด าเนินงานต่อเน่ือง     
(ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความ
ตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทัหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้  
 

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการก ากบัดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั 
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ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้
อยู่ด้วย ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่า 
การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็น
สาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มี
สาระส าคญั เม่ือคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่รายการท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรายการหรือทุกรายการ
รวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการ
ใชง้บการเงินเหล่าน้ี 
 
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัย
เยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง  

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตัิงาน
ตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอ
และเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้  ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด 
เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้
การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน  

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผล
ของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัและบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร  

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร
และจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์
หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและ
บริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั 
ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง                  
ในงบการเงิน หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุป
ของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ 
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อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยุดการ
ด าเนินงานต่อเน่ือง 

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม 
รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ใน
รูปแบบท่ีท าใหมี้การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่ม
หรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อ
การก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบ
แต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้  

 
ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารกบัผูม้ีหน้าที่ในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆที่ส าคญัซ่ึงรวมถึงขอบเขตและ
ช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไวแ้ละประเด็นที่มีนัยส าคญัที่พบจากการตรวจสอบ
รวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบ
ของขา้พเจา้  
 

ขา้พเจา้ได้ให้ค  ารับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลว่าขา้พเจา้ได้ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมด
ตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของ
ขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
 

จากเร่ืองที่ส่ือสารกบัผูมี้หน้าที่ในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ที่มีนยัส าคญัมากที่สุด
ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญั
ในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบั
ไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่
ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่าง
สมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสาร
ดงักล่าว 
 
 
 
 ชวาลา  เทียนประเสริฐกิจ 
กรุงเทพมหานคร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 
วนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2564 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากดั 
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2563 2562 2563 2562

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท
สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 5 2,298,895,168     2,621,710,435       1,525,014,135     1,717,356,107       

เงินลงทนุชัว่คราว 6 -                      3,080,846,431       -                      2,633,569,666       

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 7 1,832,294,578     1,889,979,972       3,448,358,847     3,094,843,758       

ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 34,799,837          5,849,681              56,248,528          58,399,710            

ส่วนของเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 4 853,012,944        630,634,826          873,012,944        655,634,826          

สินคา้คงเหลือ 8 55,434,411          124,027,672          49,260,746          113,600,249          

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 40,553,094          78,804,510            40,553,094          78,804,510            

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 6 4,320,271,307     -                        3,905,788,751     -                        

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 37,512,266          28,188,571            23,924,803          21,203,460            

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 9,472,773,605     8,460,042,098       9,922,161,848     8,373,412,286       

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 9 -                      -                        1,485,273,847     1,232,336,021       

เงินลงทนุในการร่วมคา้ 9 1,392,676,559     1,408,768,775       1,386,736,739     1,408,768,775       

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 898,710,066        1,127,498,629       898,710,066        1,127,498,629       

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 10 3,091,012,185     3,312,615,980       2,981,089,302     3,305,220,394       

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 11 151,004,859        -                        126,033,543        -                        

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนภายใตส้ญัญาอนุญาต

ใหด้ าเนินการ 12 559,684,832        1,365,689,010       559,684,832        1,365,689,010       

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12 88,084,858          228,075,766          68,666,487          152,270,274          

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 13 727,994,748        797,296,114          687,165,599        741,912,231          

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 14 294,335,715        299,195,600          283,979,734        287,412,153          

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 7,203,503,822     8,539,139,874       8,477,340,149     9,621,107,487       

รวมสินทรัพย์ 16,676,277,427   16,999,181,972     18,399,501,997   17,994,519,773     

บริษทั ไทยคม จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
7



31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

2563 2562 2563 2562

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 16 424,128,355        554,716,866          407,871,528        418,755,625          

เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 -                      1,028,799              19,906,280          38,961,588            

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงก าหนด

   ช าระภายในหน่ึงปี 15 2,704,232,667     392,001,950          2,729,038,251     392,001,950          

เงินรับล่วงหนา้ค่าบริการจากลูกคา้ 191,056,475        349,788,454          77,181,946          105,904,926          

ผลประโยชนต์อบแทนคา้งจ่าย 117,411,422        171,654,807          117,411,422        171,654,807          

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลคา้งจ่าย 4,192,833            140,438                 -                      -                        

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 17 61,128,356          56,577,787            20,145,187          23,788,529            

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 3,502,150,108     1,525,909,101       3,371,554,614     1,151,067,425       

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะยาว 15 1,203,908,535     3,799,126,798       1,185,642,010     3,802,126,798       

เจา้หน้ี - อาคารและอุปกรณ์ระยะยาว 208,426,920        209,285,970          208,426,920        209,285,970          

หน้ีสินสุทธิในบริษทัยอ่ย 9 -                      -                        1,913,426,393     1,399,893,099       

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับ

   ผลประโยชนพ์นกังาน 18 283,241,394        231,765,525          253,523,500        205,055,735          

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 13 6,358,223            -                        -                      -                        

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 19 225,113,712        238,134,841          219,849,763        232,130,747          

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 1,927,048,784     4,478,313,134       3,780,868,586     5,848,492,349       

รวมหนีสิ้น 5,429,198,892     6,004,222,235       7,152,423,200     6,999,559,774       

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

บริษทั ไทยคม จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

2563 2562 2563 2562

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุ้น 20
   ทนุจดทะเบียน 5,499,884,200     5,499,884,200       5,499,884,200     5,499,884,200       

   ทนุท่ีออกและช าระแลว้ 5,480,509,770     5,480,509,770       5,480,509,770     5,480,509,770       

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 20 4,325,271,183     4,325,271,183       4,325,271,183     4,325,271,183       

ก าไรสะสม

   จดัสรรแลว้

ทนุส ารองตามกฎหมาย 21 549,988,420        549,988,420          549,988,420        549,988,420          

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,127,222,588     873,555,310          1,127,222,588     873,555,310          

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (235,913,164)      (234,364,684)        (235,913,164)      (234,364,684)        

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 11,247,078,797   10,994,959,999     11,247,078,797   10,994,959,999     

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (262)                    (262)                      -                      -                        

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 11,247,078,535   10,994,959,737     11,247,078,797   10,994,959,999     

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 16,676,277,427   16,999,181,972     18,399,501,997   17,994,519,773     

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำรงบกำรเงินรวม

บริษทั ไทยคม จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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2563 2562 2563 2562

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายได้ 4

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 23 3,556,795,759      4,663,285,238     3,420,365,325   4,269,611,432     

รายไดอื้น 24 671,025,050         136,408,318       652,966,188      101,189,173       

รวมรายได้ 4,227,820,809      4,799,693,556     4,073,331,513   4,370,800,605     

ค่าใช้จ่าย 4

ตน้ทุนขายและตน้ทุนการให้บริการ 2,072,532,925      2,968,072,357     1,905,608,020   2,522,579,097     

ตน้ทุนค่าอนุญาตให้ดาํเนินการ 505,839,320         702,808,759       505,839,320      702,808,759       

ค่าใชจ่้ายในการขาย 20,067,536           42,335,305         7,148,981          17,746,331         

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 838,740,096         871,796,393       585,803,285      620,807,796       

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย์ -                       1,622,699,764     -                    1,468,819,073     

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 68,688,821           59,951,261         68,324,751        59,697,348         

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนสุทธิ 58,559,054           128,326,746       46,727,462        136,340,095       

ขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                       28,542,789         -                    28,542,789         

รวมค่าใช้จ่าย 3,564,427,752      6,424,533,374     3,119,451,819   5,557,341,288     

กําไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดําเนินงาน 663,393,057         (1,624,839,818)   953,879,694      (1,186,540,683)   

รายไดท้างการเงิน 140,514,930         200,657,578       141,116,010      192,648,091       

ตน้ทุนทางการเงิน (188,228,918)        (299,742,497)      (184,301,579)     (294,758,082)      

หนีสูญและหนีสงสัยจะสูญ -                       (65,866,756)        -                    (111,680,903)      

กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ขาดทุนจากการดอ้ยค่า) 

   ซึงเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 9 8,564,560             -                      (36,632,628)       -                      

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ 3,743,190             (116,447,819)      (293,806,716)     (597,865,755)      

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 627,986,819         (1,906,239,312)   580,254,781      (1,998,197,332)   

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 27 (114,204,439)        (343,709,537)      (66,472,401)       (251,751,517)      

กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี 513,782,380         (2,249,948,849)   513,782,380      (2,249,948,849)   

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 513,782,380         (2,249,948,849)   513,782,380      (2,249,948,849)   

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                       -                      -                    -                      

กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี 513,782,380         (2,249,948,849)   513,782,380      (2,249,948,849)   

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) 28

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขนัพนืฐาน 0.47                     (2.05)                   0.47                   (2.05)                   

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด 0.47                     (2.05)                   0.47                   (2.05)                   

บริษทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุน

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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2563 2562 2563 2562

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี 513,782,380         (2,249,948,849)   513,782,380      (2,249,948,849)   

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

รายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่

เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุน

กาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั

  สาํหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน (49,450,094)         233,780,317       (49,450,094) 233,780,317       

ภาษีเงินไดท้ีเกียวกบัองคป์ระกอบของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 8,551,683             (46,974,486)        8,551,683 (46,974,486)        

(40,898,411)         186,805,831       (40,898,411)       186,805,831       

รายการทีอาจถูกจดัประเภทรายการใหม่

เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุน

ผลต่างจากอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน (5,902,399)           (98,016,940)        (5,902,399)         (98,016,940)        

การเปลียนแปลงในมูลค่ายตุิธรรมสุทธิของสินทรัพยท์างการเงิน

ส่วนทีโอนไปกาํไรหรือขาดทุน (7,714,663)           (2,677,724)          (7,714,663)         (2,677,724)          

การเปลียนแปลงในมูลค่ายตุิธรรมสุทธิของสินทรัพยท์างการเงิน 12,149,086           23,722,310         12,149,086        23,722,310         

ภาษีเงินไดท้ีเกียวกบัองคป์ระกอบของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน (886,884)              (4,208,917)          (886,884)            (4,208,917)          

(2,354,860)           (81,181,271)        (2,354,860)         (81,181,271)        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี - สุทธิจากภาษี (43,253,271)         105,624,560       (43,253,271)       105,624,560       

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 470,529,109         (2,144,324,289)   470,529,109      (2,144,324,289)   

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

   ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 470,529,109         (2,144,324,289)   470,529,109      (2,144,324,289)   

   ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                       -                      -                    -                      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 470,529,109         (2,144,324,289)   470,529,109      (2,144,324,289)   

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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ผลสะสมจาก ผลต่างจาก รวม ส่วนของ

ทุนเรือนหุ้น ทุนสาํรองอืน การลดสัดส่วน ผลต่างจาก การเปลียนแปลง องคป์ระกอบอืน ส่วนไดเ้สีย

ทีออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ การจ่ายโดยใช้ เงินลงทุน การแปลงค่า ในมูลค่ายติุธรรมของ ของส่วนของ รวมส่วนของ ทีไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย จดัสรร หุ้นเป็นเกณฑ์ ในบริษทัยอ่ย งบการเงิน สินทรัพยท์างการเงิน ผูถื้อหุ้น บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุ้น

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2562

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2562 5,480,509,770 4,325,271,183 549,988,420 2,936,698,328 14,744,698 (22,126,049) (139,576,361) (8,452,165) (155,409,877) 13,137,057,824 (262) 13,137,057,562 

รายการกบัผู้ถือหุ้นทบีันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 20 -                  -                  -                -                     2,226,464     -                   -                  -                         2,226,464       2,226,464           -                 2,226,464           

รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นทบีันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                  -                  -                -                     2,226,464     -                   -                  -                         2,226,464       2,226,464           -                 2,226,464           

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

ขาดทุน 28 -                  -                  -                (2,249,948,849)   -               -                   -                  -                         -                 (2,249,948,849)   -                 (2,249,948,849)   

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                  -                  -                186,805,831       -               -                   (98,016,940)    16,835,669            (81,181,271)    105,624,560       -                 105,624,560       

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                  -                  -                (2,063,143,018)   -               -                   (98,016,940)    16,835,669            (81,181,271)    (2,144,324,289)   -                 (2,144,324,289)   

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2562 5,480,509,770 4,325,271,183 549,988,420 873,555,310 16,971,162 (22,126,049) (237,593,301) 8,383,504 (234,364,684) 10,994,959,999 (262) 10,994,959,737 

บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้นกาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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ผลสะสมจาก ผลต่างจาก รวม ส่วนของ

ทุนเรือนหุ้น ทุนสาํรองอืน การลดสัดส่วน ผลต่างจาก การเปลียนแปลง องคป์ระกอบอืน ส่วนไดเ้สีย

ทีออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ การจ่ายโดยใช้ เงินลงทุน การแปลงค่า ในมูลค่ายติุธรรมของ ของส่วนของ รวมส่วนของ ทีไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย จดัสรร หุ้นเป็นเกณฑ์ ในบริษทัยอ่ย งบการเงิน สินทรัพยท์างการเงิน ผูถื้อหุ้น บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุ้น

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2563

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2563 5,480,509,770 4,325,271,183 549,988,420 873,555,310 16,971,162 (22,126,049) (237,593,301) 8,383,504 (234,364,684) 10,994,959,999 (262) 10,994,959,737 

รายการกบัผู้ถือหุ้นทบีันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 20 -                  -                  -                -                     806,380        -                   -                  -                         806,380          806,380              -                 806,380              

เงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 29 -                  -                  -                (219,216,691)      -               -                   -                  -                         -                 (219,216,691)      -                 (219,216,691)      

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

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

กาํไร 28 -                  -                  -                513,782,380       -               -                   -                  -                         -                 513,782,380       -                 513,782,380       

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                  -                  -                (40,898,411)        -               -                   (5,902,399)      3,547,539              (2,354,860)      (43,253,271)        -                 (43,253,271)        

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                  -                  -                472,883,969       -               -                   (5,902,399)      3,547,539              (2,354,860)      470,529,109       -                 470,529,109       

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2563 5,480,509,770 4,325,271,183 549,988,420 1,127,222,588 17,777,542 (22,126,049) (243,495,700) 11,931,043 (235,913,164) 11,247,078,797 (262) 11,247,078,535 

บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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ผลสะสมจาก ผลต่างจาก รวม

ทุนเรือนหุน้ ทุนสาํรองอืน การลดสดัส่วน ผลต่างจาก การเปลียนแปลง องคป์ระกอบอืน

ทีออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ การจ่ายโดยใช้ เงินลงทุน การแปลงค่า ในมูลค่ายติุธรรมของ ของส่วนของ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ตามกฎหมาย จดัสรร หุน้เป็นเกณฑ์ ในบริษทัยอ่ย งบการเงิน สินทรัพยท์างการเงิน ผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้บริษทั

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2562

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2562 5,480,509,770 4,325,271,183 549,988,420 2,936,698,328 14,744,698 (22,126,049) (139,576,361) (8,452,165) (155,409,877) 13,137,057,824 

รายการกบัผู้ถือหุ้นทบีันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 20 -                   -                   -                   -                     2,226,464         -                 -                   -                        2,226,464          2,226,464              

รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                   -                   -                   -                     2,226,464         -                 -                   -                        2,226,464          2,226,464              

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

ขาดทุน 28 -                   -                   -                   (2,249,948,849)   -                   -                 -                   -                        -                    (2,249,948,849)      

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                   -                   -                   186,805,831       -                   -                 (98,016,940)      16,835,669            (81,181,271)       105,624,560          

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                   -                   -                   (2,063,143,018)   -                   -                 (98,016,940)      16,835,669            (81,181,271)       (2,144,324,289)      

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2562 5,480,509,770 4,325,271,183 549,988,420 873,555,310 16,971,162 (22,126,049) (237,593,301) 8,383,504 (234,364,684) 10,994,959,999 

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้

งบการเงินเฉพาะกจิการ 

บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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ผลสะสมจาก ผลต่างจาก รวม

ทุนเรือนหุน้ ทุนสาํรองอืน การลดสดัส่วน ผลต่างจาก การเปลียนแปลง องคป์ระกอบอืน

ทีออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ การจ่ายโดยใช้ เงินลงทุน การแปลงค่า ในมูลค่ายติุธรรมของ ของส่วนของ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ตามกฎหมาย จดัสรร หุน้เป็นเกณฑ์ ในบริษทัยอ่ย งบการเงิน สินทรัพยท์างการเงิน ผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้บริษทั

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2563

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2563 5,480,509,770 4,325,271,183 549,988,420 873,555,310 16,971,162 (22,126,049) (237,593,301) 8,383,504 (234,364,684) 10,994,959,999 

รายการกบัผู้ถือหุ้นทบีันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 20 -                   -                   -                   -                     806,380            -                 -                   -                        806,380             806,380                 

เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 29 -                   -                   -                   (219,216,691)      -                   -                 -                   -                        -                    (219,216,691)         

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

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

กาํไร 28 -                   -                   -                   513,782,380       -                   -                 -                   -                        -                    513,782,380          

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                   -                   -                   (40,898,411)        -                   -                 (5,902,399)        3,547,539              (2,354,860)         (43,253,271)           

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                   -                   -                   472,883,969       -                   -                 (5,902,399)        3,547,539              (2,354,860)         470,529,109          

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2563 5,480,509,770 4,325,271,183 549,988,420 1,127,222,588 17,777,542 (22,126,049) (243,495,700) 11,931,043 (235,913,164) 11,247,078,797 

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้

งบการเงินเฉพาะกจิการ

บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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2563 2562 2563 2562

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี 513,782,380       (2,249,948,849)   513,782,380       (2,249,948,849)   

รายการปรับปรุง

คา่เสือมราคาอาคารและอุปกรณ์ 10 281,939,707       500,283,459       334,755,621       455,050,178       

คา่ตดัจาํหน่ายสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 11 89,414,484         -                      84,019,166         -                      

คา่ตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนภายใต้

   สัญญาอนุญาตใหด้าํเนินการ 12 806,004,179       1,213,974,532    806,004,179       1,213,974,532    

คา่ตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12 94,887,936         97,795,101         85,381,577         88,811,135         

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ -                      1,613,406,614    -                      1,459,525,923    

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                      9,293,150           -                      9,293,150           

รายไดจ้ากดอกเบียรับ (140,514,930)      (200,657,578)      (141,116,010)      (192,648,091)      

รายไดจ้ากการลงทุน (7,714,663)          (2,677,724)          -                      -                      

ตน้ทุนบริการในอดีตและปัจจุบนัของพนกังาน 15,607,270         68,413,647         13,374,320         56,421,438         

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 20 806,380              2,226,464           806,380              2,226,464           

ตน้ทุนทางการเงิน 188,228,918       299,742,497       184,301,579       294,758,082       

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียน 80,740,040         248,538,557       44,948,027         217,720,861       

คา่ตดัจาํหน่ายคา่ใชจ่้ายในการจดัหาเงินกูย้มื 15, 25 2,461,763           2,928,516           2,461,763           2,928,516           

ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน (กลบัรายการ) 7 (8,564,560)          65,866,756         36,632,628         111,680,903       

กลบัรายการคา่เผือสินคา้เสือมสภาพ (5,889,645)          (5,570,270)          (4,681,163)          (7,333,429)          

กาํไรจากการจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์ (5,508,136)          (5,161,397)          (5,208,931)          (4,812,966)          

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินคา้คงเหลือ 8,030,205           -                      8,030,205           -                      

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 114,437              1,393,792           5,644                  1,393,450           

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 54,751,223         -                      5,912                  -                      

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพย์ 98,415,000         -                      98,415,000         -                      

ขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                      28,542,789 -                      28,542,789         

ส่วนแบ่ง (กาํไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย

และการร่วมคา้ 9 (3,743,190)          116,447,819       293,806,716       597,865,755       

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 114,204,439       343,709,537       66,472,401         251,751,517       

2,177,453,237    2,148,547,412    2,422,197,394    2,337,201,358    

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563

งบกระแสเงินสด

บริษทั ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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2563 2562 2563 2562

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

การเปลียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสินดาํเนินงาน

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน (30,456,996)        (212,409,540)      (483,365,866)      (731,197,250)      

ลูกหนีกิจการทีเกียวขอ้งกนั (28,398,395)        36,341,168         2,702,944           27,768,502         

สินคา้คงเหลือ 69,399,817         (5,494,623)          61,969,065         (17,128,156)        

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน (5,830,149)          7,888,805           (2,770,976)          (1,819,929)          

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (578,145)             5,615,895           (111,807)             407,929              

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน (127,670,383)      (141,090,524)      (4,814,360)          (104,973,195)      

เจา้หนีกิจการทีเกียวขอ้งกนั (1,299,814)          1,183,688           (19,326,323)        35,550,377         

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ (158,731,978)      74,308,197         (28,722,980)        39,997,086         

ผลประโยชน์ตอบแทนตามสัญญาอนุญาตใหด้าํเนินการคา้งจ่าย (54,243,384)        (86,685,543)        (54,243,384)        (86,685,543)        

หนีสินหมุนเวียนอืน 3,745,852           (32,487,566)        (4,448,059)          (19,994,082)        

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน (11,082,929)        (24,658,947)        (10,342,786)        (25,144,055)        

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน (39,956,337)        (30,401,546)        (33,163,654)        (19,107,757)        

จ่ายภาษีเงินได้ (23,058,377)        (83,017,850)        -                      (420,951)             

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 1,769,292,019    1,657,639,026    1,845,559,208    1,434,454,334    

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

รับดอกเบีย 145,147,100       208,956,365       142,334,341       198,650,148       

รับเงินปันผล 9 -                      -                      -                      184,088,137       

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน (เพมิขึน) ลดลง (1,227,275,790)   1,170,085,673    (1,267,784,663)   1,221,630,342    

เงินสดจ่ายเพือซืออาคารและอุปกรณ์ (70,782,747)        (224,126,037)      (19,739,942)        (13,105,888)        

เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์ 9,239,304           25,290,324         5,374,732           6,532,828           

เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย 4 -                      -                      5,000,000           25,000,000         

เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้มืแก่การร่วมคา้ 4 -                      46,858,086         -                      46,858,086         

เงินสดจ่ายสาํหรับซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (7,230,176)          (1,658,484)          (1,783,700)          -                      

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                      18,100,341         -                      24,640,320         

เงินสดจ่ายเพือลงทุนในการร่วมคา้ 9 (13,500,000)        -                      (7,500,000)          -                      

เงนิสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) จากกจิกรรมลงทุน (1,164,402,309)   1,243,506,268    (1,144,099,232)   1,694,293,973    

บริษทั ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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2563 2562 2563 2562

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

จ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 29 (219,216,691)      -                      (219,216,691)      -                      

ชาํระคืนเงินกูย้มื 15 (494,357,972)      (2,790,944,948)   (489,446,014)      (2,812,944,948)   

ลงทุนในหุน้กูภ้ายในกลุ่มกิจการ 15 (29,000,000)        -                      -                      -                      

จ่ายตน้ทุนทางการเงิน (185,105,428)      (318,735,726)      (185,114,357)      (318,212,049)      

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (927,680,091)      (3,109,680,674)   (893,777,062)      (3,131,156,997)   

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ (322,790,381)      (208,535,380)      (192,317,086)      (2,408,690)          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที 1 มกราคม 2,621,710,435    2,830,234,585    1,717,356,107    1,719,753,567    

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลียนของเงินตราตา่งประเทศ

   คงเหลือสินปี (24,886)               11,230                (24,886)               11,230                

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัที 31 ธันวาคม 5 2,298,895,168    2,621,710,435    1,525,014,135    1,717,356,107    

รายการทีไม่ใช่เงนิสด

ซืออาคารและอุปกรณ์เป็นเงินเชือ 116,749              1,808,702           25,249                1,744,942           

หนีสินตามสัญญาเช่า 224,281,542       25,906,391         195,439,343       25,906,391         

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษทั ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 
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หมำยเหตุ  สำรบัญ 
   

1.  ขอ้มูลทัว่ไป 
2.  เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 
3.  นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
4.  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
5.  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
6.  เงินลงทุนชัว่คราวและสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 
7.  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
8.  สินคา้คงเหลือ 
9.  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ 
10.  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
11.  สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้
12.  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนภายใตส้ญัญาอนุญาตใหด้ าเนินการ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
13.  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี / หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
14.  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 
15.  หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
16.  เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
17.  หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 
18.  ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน 
19.  หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 
20.  ทุนเรือนหุน้และการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
21.  ส ารอง 
22.  ส่วนงานด าเนินงาน 
23.  รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 
24.  รายไดอ่ื้น 
25.  ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
26.  เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
27.  ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้
28.  ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ 
29.  เงินปันผล 
30.  เคร่ืองมือทางการเงิน 

   



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 
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หมำยเหตุ  สำรบัญ 
31.  ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
32.  หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 
33.  เหตุการณ์อ่ืน 
34.  การจดัประเภทรายการใหม่ 
35.  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
36.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินซ่ึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้

   



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 
งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 5 กมุภาพนัธ์ 2564 
 

1. ข้อมูลทั่วไป 
 
บริษทั ไทยคม จ ากดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย และมีท่ีอยู่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขท่ี 
414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  
 
บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือเดือนมกราคม 2537  
 
บริษทัใหญ่ในระหว่างปี คือ บริษทั อินทชั โฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน) (ถือหุน้ร้อยละ 41.13) ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้ง
ข้ึนในประเทศไทย 
 
บริษทั บริษทัย่อยและการร่วมคา้ (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) ประกอบธุรกิจหลกัในการให้บริการวงจรดาวเทียม
เพ่ือการส่ือสารทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ จดัจ าหน่ายอุปกรณ์รับสญัญาณดาวเทียมไอพีสตาร์ บริการเน้ือหา
ส าหรับเครือข่ายบรอดแบนด์ จดัจ าหน่ายอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์ บริการศูนยข์อ้มูลอินเทอร์เน็ต บริการ
อินเทอร์เน็ต บริการรับ-ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม บริการให้ค าปรึกษาดา้นเทคนิคท่ีเก่ียวกบัดาวเทียม บริการธุรกิจ
กระจายเสียงโทรทศัน์และโทรคมนาคม บริการระบบโทรศพัท ์บริการเสริมบนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี และบริการดา้น
วิศวกรรมพฒันาเทคโนโลยีการส่ือสารและอิเล็กทรอนิกส์ โดยส่วนใหญ่เป็นการประกอบธุรกิจภายใตส้ัญญา
อนุญาตใหด้ าเนินการต่าง ๆ  
 
กลุ่มบริษทัมีการประกอบกิจการใน 9 ประเทศ ไดแ้ก่ ประเทศไทย สิงคโปร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์มอริเชียส เกาะบริติช-เวอร์จิน ญ่ีปุ่นและอินเดีย  
 
บริษทัไดท้ าสัญญากบักระทรวงคมนาคมเพ่ือด าเนินกิจการดาวเทียมส่ือสารเป็นเวลา 30 ปี โดยบริษทัมีสิทธิในการ
บริหารกิจการและการใหบ้ริการวงจรดาวเทียมเพ่ือการส่ือสารทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และมีสิทธิเก็บค่า
ใช้วงจรดาวเทียมจากผูใ้ช้วงจรดาวเทียมภายในระยะเวลา 30 ปี ซ่ึงปัจจุบนัสัญญาดงักล่าวอยู่ภายใตก้ารดูแลของ
กระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคมและจะหมดอายใุนปี 2564 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 
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บริษทัไดรั้บอนุญาตให้ประกอบกิจการโทรคมนาคมจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ซ่ึงบริษทัมีสิทธิให้บริการโทรคมนาคมบนโครงข่ายของตนเองทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ โดยใบอนุญาตดงักล่าวมีอาย ุ20 ปี และจะหมดอายใุนปี 2575 
 
รายละเอียดของบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
 

ช่ือกจิกำร ลกัษณะธุรกจิ ประเทศทีก่จิกำร ส่วนได้เสียใน 
  จดัตั้ง ควำมเป็นเจ้ำของ 
   2563 2562 

   ร้อยละ ร้อยละ 

บริษทัย่อยทางตรง     
บริษทั ไทย แอดวานซ์  
   อินโนเวชัน่ จ ากดั  
    

จดัจ าหน่ายอุปกรณ์รับสญัญาณ
โทรทศัน ์บริการใหค้ าปรึกษาและ
ติดตั้งระบบส าหรับเครือข่ายบรอด
แบนดแ์บบครบวงจร  

ไทย 
 
 

99.99 99.99 

     
บริษทั ไอพีสตาร์ จ ากดั จดัจ าหน่ายช่องสญัญาณดาวเทียม

ไทยคม 4 
เกาะบริติช- 
เวอร์จิน 

100 100 

     
บริษทั สตาร์ นิวเคลียส จ ากดั 
 

ใหบ้ริการดา้นวิศวกรรมพฒันา
เทคโนโลยีการส่ือสารและ
อิเลก็ทรอนิกส์ 

เกาะบริติช- 
เวอร์จิน 

100 100 

     
บริษทั ไอพีสตาร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 
พีทีอี จ ากดั 

จดัจ าหน่ายช่องสญัญาณดาวเทียม
ไทยคม 4 และอุปกรณ์รับสญัญาณ
ดาวเทียมไทยคม 4 

สิงคโปร์ 100 100 

     
บริษทั ไอพีสตาร์ โกลเบิล เซอร์วิส 
จ ากดั 

จดัจ าหน่ายช่องสญัญาณดาวเทียม
ไทยคม 4 

มอริเชียส 100 100 

     
     
     
     



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 
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ช่ือกจิกำร ลกัษณะธุรกจิ ประเทศทีก่จิกำร ส่วนได้เสียใน 
  จดัตั้ง ควำมเป็นเจ้ำของ 
   2563 2562 

   ร้อยละ ร้อยละ 
บริษทั ไอพีสตาร์ ออสเตรเลีย  
   พีทีวาย จ ากดั 

จดัจ าหน่ายช่องสญัญาณดาวเทียม
ไทยคม 4 และอุปกรณ์รับสญัญาณ
ดาวเทียมไทยคม 4 ในประเทศ
ออสเตรเลีย 

ออสเตรเลีย 100 100 

     
บริษทั ทีซี บรอดคาสต้ิง จ ากดั ใหบ้ริการดา้นธุรกิจกระจายเสียง

และกิจการโทรทศัน ์
ไทย 

 
99.99 99.99 

     
บริษทั ไอพีสตาร์ เจแปน จ ากดั จดัจ าหน่ายช่องสญัญาณดาวเทียม

ไทยคม 4 และอุปกรณ์รับสญัญาณ
ดาวเทียมไทยคม 4 ในประเทศ
ญ่ีปุ่น 

ญ่ีปุ่น 
 

100 100 

     
บริษทั ไอพีสตาร์ นิวซีแลนด ์จ ากดั จดัจ าหน่ายช่องสญัญาณดาวเทียม

ไทยคม 4 และอุปกรณ์รับสญัญาณ
ดาวเทียมไทยคม 4 ในประเทศ
นิวซีแลนด ์

นิวซีแลนด ์ 100 100 

     
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล  
   แซทเทลไลท ์จ ากดั 

จดัจ าหน่ายช่องสญัญาณดาวเทียม
ไทยคม 7 และไทยคม 8 

มอริเชียส 100 100 

     
บริษทั ไอพีสตาร์ (อินเดีย)  
ไพรเวท จ ากดั 

ใหบ้ริการค าปรึกษาดา้นเทคนิคท่ี
เก่ียวขอ้งกบัระบบโครงข่ายของ
ดาวเทียม 

อินเดีย 100 100 

     
บริษทั ทีซี โกลเบิล เซอร์วิส จ ากดั ใหบ้ริการดา้นเทคโนโลยี มอริเชียส 100 100 
                                   



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 
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ช่ือกจิกำร ลกัษณะธุรกจิ ประเทศทีก่จิกำร ส่วนได้เสียใน 
  จดัตั้ง ควำมเป็นเจ้ำของ 
   2563 2562 

   ร้อยละ ร้อยละ 

บริษทัย่อยทางอ้อมของบริษทั     
บริษทั โอไรออ้น แซทเทลไลท ์ 
   ซิสเทม พีทีวาย จ ากดั 

ใหบ้ริการดา้นการส่ือสารขอ้มูล
ผา่นดาวเทียมและโซลูชัน่เพ่ือ
ธุรกิจ 

ออสเตรเลีย 100 100 

     
การร่วมค้าของบริษทั     
บริษทั เชนนิงตนั อินเวสเมน้ทส์  
   พีทีอี จ ากดั 

ประกอบธุรกิจหลกัในการลงทุน
ดา้นการส่ือสารโทรคมนาคมใน
ระดบันานาชาติ 

สิงคโปร์ 51* 51 

     

บริษทั เนชัน่ สเปซ แอนด ์
เทคโนโลยี จ ากดั 

ประกอบธุรกิจใหบ้ริการดาวเทียม
ส่ือสารหรือบริการอ่ืนใดท่ี
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจดาวเทียม 

ไทย 75* - 

 

การร่วมค้าของบริษัท เชนนิงตัน อินเวสเม้นท์ส พีทีอี จ ากัด 
บริษทั ลาว เทเลคอมมิวนิเคชัน่ส์ 
มหาชน 

ใหบ้ริการโทรศพัทพ้ื์นฐาน 
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี โทรศพัท์
สาธารณะ โทรศพัทร์ะหวา่ง
ประเทศและอินเทอร์เน็ต 

สาธารณรัฐ 
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

24.99 24.99 

     

การร่วมค้าของบริษัท ไทย แอดวานซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด 
บริษทั เอทีไอ เทคโนโลยีส์ จ ากดั  ประกอบธุรกิจจ าหน่าย ใหบ้ริการ

และพฒันาสินคา้เก่ียวกบัอากาศ
ยานไร้คนขบั (โดรน) เพ่ือ
การเกษตร และใหบ้ริการ
แพลตฟอร์มวิเคราะห์ขอ้มูลดา้น
การเกษตร 

ไทย 50 - 

 

* กลุ่มบริษทัถือหุ้นสามญัในบริษทัเหล่าน้ีเกินกวา่ร้อยละ 50 แต่จดัประเภทเงินลงทุนดงักล่าวเป็นการร่วมคา้ของกลุ่มบริษทั เน่ืองจากมีขอ้ตกลง
ในการบริหารจดัการร่วมกนัตามสญัญาระหวา่งผูถื้อหุ้นของบริษทัเหล่าน้ี  
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รายการระหว่างกิจการท่ีมีสาระส าคญัระหว่างบริษทัและบริษทัย่อยไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้ งบการเงินรวม
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ไดร้วมขอ้มูลทางการเงินของบริษทัย่อยส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
ท่ีไดต้รวจสอบแลว้ 
 
กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 
 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ท่ีปัจจุบันได้ขยายวงกวา้งข้ึน      
อย่างต่อเน่ือง ท าให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ 
สถานการณ์ดงักล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการด าเนินธุรกิจ อย่างไรกต็าม 
ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัจะติดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าวอยา่งต่อเน่ืองและจะประเมินผลกระทบ
ทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนอยา่งสม ่าเสมอ 
 

2. เกณฑ์กำรจดัท ำงบกำรเงิน  
 
2.1 เกณฑ์กำรถือปฏิบัต ิ
 

กลุ่มบริษทัจดัท าบญัชีเป็นเงินบาทและจดัท างบการเงินตามกฎหมายเป็นภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินและวิธีปฏิบติัทางการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย 
 
งบการเงินของกลุ่มบริษทัไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 เร่ือง “การน าเสนองบการเงิน”  ซ่ึงมีผล
บงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป และตาม
ขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ลงวนัท่ี 2 ตุลาคม 2560 เร่ือง “การจดัท าและส่งงบการเงินและ
รายการเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัจดทะเบียน พ.ศ. 2560” และตามประกาศกรมพฒันา
ธุรกิจการคา้ เร่ือง “ก าหนดรายการยอ่ท่ีตอ้งมีในงบการเงิน (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2562” ลงวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2562  
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ในระหว่างปีกลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่รวมถึงแนวปฏิบัติ
ทางการบัญชีท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซ่ึงมีผลบังคับใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี           
1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพ่ือใหมี้
เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยค าและ
ค าศพัท ์การตีความและการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั อย่างไรก็ตาม มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใชใ้นรอบระยะเวลาบญัชีน้ีและมีการเปล่ียนแปลงในหลกัการส าคญั 
มีดงัน้ี 
 
มาตรฐานกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 
 
มำตรฐำนกำรบัญชี  
ฉบบัท่ี 32 การแสดงรายการส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
  
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 
  
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

 
มาตรฐานกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญา
และแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใช้
แนวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดง
รายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
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กลุ่มบริษทัน า TFRS 9 มาปฏิบติัใชต้ามขอ้ก าหนดการปฏิบติัในช่วงเปล่ียนแปลงในTFRS 9 ดงัน้ี 

(ก) การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 

วนัท่ีเร่ิมตน้ใชม้าตรฐานคร้ังแรก (เช่น วนัท่ีซ่ึงกลุ่มบริษทัประเมินสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีมี
อยู่ตามขอ้ก าหนดของ TFRS 9) คือวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ดงันั้นกลุ่มบริษทัปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของ TFRS 9 กบั
เคร่ืองมือทางการเงินท่ียงัคงรับรู้ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่น าขอ้ก าหนดมาปฏิบติักบัเคร่ืองมือทางการเงิน
ท่ีถูกตัดรายการ ณ ว ันท่ี  1 มกราคม 2563 ข้อมูลเปรียบเทียบท่ี เก่ียวกับเคร่ืองมือทางการเงินยังคงรับรู้                    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ไม่ปรับยอ้นหลงั 

การรับรู้สินทรัพยท์างการเงินท่ีอยู่ในขอบเขตของ TFRS 9 ก าหนดให้วดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย
หรือมูลค่ายุติธรรมตามโมเดลธุรกิจของกิจการในการจดัการสินทรัพยท์างการเงินและตามลกัษณะของกระแส 
เงินสดตามสญัญาของสินทรัพยท์างการเงินโดยเฉพาะดงัน้ี 

 ตราสารหน้ีท่ีถือครองตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือรับกระแสเงินสดตามสัญญา และท าให้เกิด
กระแสเงินสดซ่ึงเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก าหนดใหว้ดัมูลค่า
ภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 

 ตราสารหน้ีท่ีถือครองตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงค์ทั้ งเพ่ือรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพ่ือขาย
สินทรัพยท์างการเงิน และท าให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือ
ของเงินตน้ในวนัท่ีก าหนดให ้วดัมูลค่าภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

 เงินลงทุนในตราสารหน้ีอ่ืนทั้ งหมดและตราสารทุนวดัมูลค่าภายหลงัด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือ
ขาดทุน 

TFRS 9 มีการเปล่ียนแปลงท่ีมีนัยส าคัญในเร่ืองการจัดประเภทรายการและวดัมูลค่าของหน้ีสินทางการเงินท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบญัชีส าหรับการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินทางการเงินท่ีเลือกก าหนดใหแ้สดงดว้ย
มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงในความเส่ียงดา้นเครดิตของผูอ้อก 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 
 

28 

ดา้นล่างแสดงการเปล่ียนแปลงในการจดัประเภทรายการของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินของกลุ่ม
บริษทัจากการน า TFRS 9 มาปฏิบติัใช ้

 หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม 
 มูลค่ำตำมบัญชี 

ณ วนัที่  
31 ธันวำคม 2562 

กำรจัด 
ประเภทใหม่ 

มูลค่ำตำมบัญชี  
ณ วนัที่  

1 มกรำคม 2563 

ประเภท 

สินทรัพย์     
เงินลงทุนชัว่คราว 3,080,846 (3,080,846) -  
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน       
เงินฝากระยะสั้นและเงินลงทุนใน
ตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ย    
ราคาทุนตดัจ าหน่าย 

 
 
- 

 
 

1,135,692 

 
 

1,135,692 

 
 

ราคาทุนตดัจ าหน่าย 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมลูค่า
ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 
 
- 

 
 

1,945,154 

 
 

1,945,154 

 
มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 

 หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 มูลค่ำตำมบัญชี 

ณ วนัที่  
31 ธันวำคม 2562 

กำรจัด 
ประเภทใหม่ 

มูลค่ำตำมบัญชี  
ณ วนัที่  

1 มกรำคม 2563 

ประเภท 

สินทรัพย์     
เงินลงทุนชัว่คราว 2,633,570 (2,633,570) -  
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน     
เงินฝากระยะสั้นและเงินลงทุนใน
ตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ย    
ราคาทุนตดัจ าหน่าย 

 
 
- 

 
 

524,892 

 
 

524,892 

 
 
ราคาทุนตดัจ าหน่าย 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมลูค่า
ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 
 
- 

 
 

2,108,678 

 
 

2,108,678 

 
มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 

นอกจากน้ี สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินอ่ืน  ๆมีการจดัประเภทไดด้งัน้ี 

   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน เงินให้กูย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
จดัประเภทเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย 

   เจา้หน้ีการคา้ เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน หุ้นกู ้และหน้ีสินตามสัญญาเช่า     
จดัประเภทเป็นหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย 
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(ข) การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 

TFRS 9 ก าหนดเก่ียวกบัการดอ้ยค่าของสินทรัพยโ์ดยใชโ้มเดลผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน โมเดล
ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนก าหนดให้กลุ่มบริษัทบันทึกผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนและ                   
การเปล่ียนแปลงในผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนเหล่านั้น ณ แต่ละวนัท่ีรายงานเพ่ือสะท้อนการเปล่ียนแปลง            
ในความเส่ียงดา้นเครดิตตั้งแต่รับรู้สินทรัพยท์างการเงินเม่ือเร่ิมแรก ในความหมายเดียวกนัคือการรับรู้ผลขาดทุน
ดา้นเครดิตไม่จ าเป็นตอ้งรอใหเ้กิดเหตุการณ์ดา้นเครดิตข้ึนก่อน 

TFRS 9 ก าหนดให้กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าของค่าเผื่อผลขาดทุนส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินด้วยจ านวนท่ีเท่ากับ        
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุ หากความเส่ียงดา้นเครดิตของเคร่ืองมือทางการเงินนั้นเพ่ิมข้ึน
อยา่งมีนยัส าคญัตั้งแต่รับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก หรือเม่ือเคร่ืองมือทางการเงินเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่า
ดา้นเครดิตเม่ือซ้ือหรือเม่ือก าเนิด แต่อย่างไรก็ตามหากความเส่ียงดา้นเครดิตของเคร่ืองมือทางการเงินไม่เพ่ิมข้ึน 
อย่างมีนัยส าคัญตั้ งแต่รับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก (ยกเวน้สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิตเม่ือซ้ือ 
หรือเม่ือก าเนิด) ในการประเมินการด้อยค่าส าหรับลูกหน้ีการค้าแบบกลุ่ม (Collective assessment) กลุ่มบริษัท 
ถูกก าหนดใหว้ดัมูลค่าของค่าเผื่อผลขาดทุนส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินนั้นดว้ยจ านวนเงินท่ีเท่ากบัผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนใน 12 เดือนข้างหน้า TFRS 9 ก าหนดให้ใช้วิธีการอย่างง่าย (Simplified approach)  
ส าหรับการวดัมูลค่าของค่าเผื่อผลขาดทุนดว้ยจ านวนเงินท่ีเท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอาย ุ
ส าหรับลูกหน้ีการคา้ในสถานการณ์ท่ีเป็นไปได ้

การประเมินการดอ้ยค่ารายลูกหน้ี (Individual assessment) ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนเป็นมูลค่าปัจจุบนั
ของจ านวนเงินท่ีคาดว่าจะไม่ไดรั้บทั้งหมดตลอดอายุท่ีคาดของสินทรัพยท์างการเงินคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริง กล่าวคือ ค านวณจากประมาณการฐานะความเส่ียงเม่ือมีการผิดนดัช าระ คูณดว้ยความน่าจะเป็นท่ีจะมีการผิด
นดัช าระ และร้อยละของความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนเม่ือมีการผิดนดัช าระ คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง โดย
ค านวณภายใตแ้ต่ละสถานการณ์ท่ีเป็นไปได ้

(ค) การบญัชีป้องกนัความเส่ียง 

การบญัชีป้องกนัความเส่ียงก าหนดการบญัชีป้องกนัความเส่ียงแบ่งออกเป็น 3 ประเภท นอกจากน้ีจะตอ้งมีการ
ประเมินความมีประสิทธิผล และก าหนดใหเ้ปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรมการบริหารความเส่ียงของกลุ่มบริษทั 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่า (“TFRS 16”)  

TFRS 16 ก าหนดหลกัการส าหรับการระบุสัญญาเช่าและวิธีปฏิบติัในงบการเงินทั้งทางดา้นผูเ้ช่าและผูใ้ห้เช่าซ่ึงน ามาใช้
แทนมาตรฐานและการตีความมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองสญัญาเช่า ไดแ้ก่ มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 15 เร่ือง สัญญาเช่าด าเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่าการตีความมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 27 เร่ือง การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีท าข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย และการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบบัท่ี 4 เร่ือง การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 

ส าหรับการบญัชีทางดา้นผูเ้ช่า มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างเป็นสาระส าคญัโดยยกเลิก
การแยกประเภทระหว่างสัญญาเช่าด าเนินงานและสัญญาเช่าการเงินภายใตม้าตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 และก าหนดให้
ผูเ้ช่ารับรู้รายการสินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลส าหรับสัญญาเช่าทั้งหมด 
ยกเวน้สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า อย่างไรก็ตาม การบญัชีส าหรับผูใ้หเ้ช่ายงัคงตอ้ง
จดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าการเงินโดยใชห้ลกัการเช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 17 
 
ผลกระทบทางการเงินจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า มาปฏิบัติใช้เป็นคร้ังแรก 

กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าท่ีก่อนหนา้ถูกจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานตาม
หลกัการมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ย จ านวนเท่ากบัหน้ีสินตาม
สญัญาเช่า ปรับปรุงดว้ยจ านวนเงินของการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีจ่ายล่วงหนา้หรือคา้งจ่ายซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัสญัญา
เช่าท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก่อนวนัท่ีน ามาปฏิบติัใชค้ร้ังแรก หน้ีสินตามสญัญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนั
ของการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีเหลืออยู่คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียการกูย้ืมส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทั อตัราดอกเบ้ีย
การกูย้ืมส่วนเพ่ิมของผูเ้ช่าถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีน ามาใชก้บัหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ 
วนัท่ี 1 มกราคม 2563 คือ 3.75% - 5.50% ต่อปี 
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ตารางต่อไปน้ีแสดงภาระผกูพนัจากสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเปิดเผยตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 เร่ือง สญัญาเช่า 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 โดยคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียการกูย้ืมส่วนเพ่ิม ณ วนัท่ีน ามาปฏิบติัใชค้ร้ังแรก และหน้ีสิน
ตามสญัญาเช่ารับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ีน ามาปฏิบติัใชค้ร้ังแรก 

หน่วย: พนับาท 

    งบการเงินรวม  งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

 
ภาระผกูพนัจากสญัญาเช่าด าเนินงาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

  
87,260 

  
52,869 

สญัญาเช่าระยะสั้นและสญัญาเช่าซ่ึงสินทรัพยมี์มูลค่าต ่า  (14,057)  (8,218) 
ผลกระทบจากการคิดลดจ านวนเงินขา้งตน้  (4,851)  (2,254) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีรับรู้ตามมาตรฐานการบญัชี 
    ฉบบัท่ี 17 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

  
15,140 

  
15,140 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีรับรู้ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  83,492  57,537 
     

วนัท่ีน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่า มาปฏิบติัใชค้ร้ังแรก คือวนัท่ี 1 มกราคม 2563 
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นอกจากน้ี สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชแ้นวปฏิบติัทางการบญัชี 2 ฉบบั ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้เม่ือ
วนัท่ี 22 เมษายน 2563 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรับกิจการท่ีให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือเป็นมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับกิจการ ท่ีให้ความช่วยเหลือ
ลูกหน้ีท่ีไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย โดยมีการให้ความช่วยเหลือลูกหน้ี
ดงักล่าวระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะมี
การเปล่ียนแปลงและให้ถือปฏิบติัตามการเปล่ียนแปลงดงักล่าว ทั้งน้ี กิจการท่ีใหค้วามช่วยเหลือลูกหน้ีและเลือก
ปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบัน้ี ตอ้งถือปฏิบติัตามมาตรการผอ่นปรนชัว่คราวทุกขอ้ท่ีระบุในแนวปฏิบติั
ทางการบญัชีฉบบัน้ี 

กลุ่มบริษทัไม่ไดใ้ชแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าวในการจดัท างบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

แนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผอ่นปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทางบญัชีเพ่ือรองรับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบัน้ีใหเ้ป็นทางเลือกส าหรับทุกกิจการท่ีถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ส าหรับกิจการท่ีมีส่วนได้เสียสาธารณะ เน่ืองจากการจัดท างบการเงินในช่วงเวลาท่ี COVID-19 ยงัคงอยู่ใน
สถานการณ์ความไม่แน่นอนสูง ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน อาจเป็นผลให้ฝ่ายบริหารของกิจการต้องใช ้     
ดุลยพินิจอย่างมากในการประมาณการ หรือในการวดัมูลค่าและรับรู้รายการทางบญัชี แนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบั
น้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือลดผลกระทบในบางเร่ืองจากการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบั และ
เพ่ือให้เกิดความชดัเจนในวิธีปฏิบติัทางบญัชีในช่วงเวลาท่ียงัมีความไม่แน่นอนเก่ียวกบัสถานการณ์ดงักล่าว ทั้งน้ี 
กิจการสามารถใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบบัน้ีส าหรับการจดัท างบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลารายงานส้ินสุด
ภายในช่วงเวลาระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

กลุ่มบริษทัไม่ไดใ้ชแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าวในการจดัท างบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
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2.2 เกณฑ์กำรวดัมูลค่ำ 
 

งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนโดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
 

2.3  สกลุเงนิที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนและน ำเสนองบกำรเงิน   
 

งบการเงินน้ีจดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั ขอ้มูล
ทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพ่ือใหแ้สดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็น
อยา่งอ่ืน 

 
2.4 กำรประมำณกำรและกำรใช้วจิำรณญำณ  

 
ในการจดัท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใช้วิจารณญาณ การประมาณการ 
และขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจ านวนเงินท่ีเก่ียวกบั 
สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย  ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
 
ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอย่างต่อเน่ือง การปรับประมาณการ
ทางบญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 
 
(1) การใชว้ิจารณญาณ 

 
ขอ้มูลเก่ียวกบัการใชวิ้จารณญาณในการเลือกนโยบายการบญัชีซ่ึงมีผลกระทบท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดต่อจ านวนเงิน
ท่ีรับรู้ในงบการเงินซ่ึงประกอบดว้ยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปน้ี 

 
หมายเหตุขอ้ 9 การจดัประเภทการร่วมคา้ 
หมายเหตุขอ้ 9 การจัดท างบการเงินรวม : กลุ่มบริษัทมีอ านาจควบคุมโดยพฤตินัย (De facto control) 

เหนือผูไ้ดรั้บการลงทุน 
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(2) การประมาณการขอ้สมมติฐานและความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัความไม่แน่นอนของการประมาณการท่ีส าคญัซ่ึงมีความเส่ียงอย่างมีนยัส าคญัท่ีเป็นเหตุใหต้อ้งมี
การปรับปรุงจ านวนเงินท่ีรับรู้ในงบการเงิน ซ่ึงประกอบดว้ยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปน้ี 

หมายเหตุขอ้ 7 ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 
หมายเหตุขอ้ 8 มูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนจากสินคา้คงเหลือ 
หมายเหตุขอ้ 9, 10, 11, 12 ขอ้สมมติฐานส าหรับการประมาณการในการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต  
หมายเหตุขอ้ 10 การประมาณอายกุารใชง้านและมูลค่าคงเหลือของอาคารและอุปกรณ์ 
หมายเหตุขอ้ 12 การประมาณอายกุารใชง้านและมูลค่าคงเหลือของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนภายใต้

สญัญาอนุญาตใหด้ าเนินการ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 

หมายเหตุขอ้ 13  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
หมายเหตุขอ้ 18 การวดัมูลค่าของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์
หมายเหตุขอ้ 20 การวดัมูลค่าของการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
หมายเหตุขอ้ 30 การวดัมูลค่ายติุธรรม  
หมายเหตุขอ้ 32 และ 33 ประมาณการหน้ีสิน และหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน  

 
3. นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ 

 
นโยบายการบญัชีท่ีน าเสนอดงัต่อไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสม ่าเสมอส าหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน  
 

3.1 เกณฑ์ในกำรจดัท ำงบกำรเงนิรวม 
 
งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทั บริษทัยอ่ย และส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในการร่วมคา้ 
 
การรวมธุรกิจ  
 
กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีส าหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซ้ือ เม่ือการควบคุมถูกโอนไปยงักลุ่มบริษทั ยกเวน้ในกรณีท่ีเป็น
การรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 
 

35 

การควบคุม หมายถึงอ านาจในการก าหนดนโยบายทางการเงินและการด าเนินงานของกิจการเพ่ือให้ได้มาซ่ึง
ประโยชน์จากกิจกรรมของกิจการนั้น ในการพิจารณาอ านาจในการควบคุม กิจการตอ้งน าสิทธิในการออกเสียงท่ี
เกิดข้ึนมารวมในการพิจารณา วนัท่ีซ้ือกิจการคือวนัท่ีอ  านาจในการควบคุมนั้นไดถู้กโอนไปยงัผูซ้ื้อ การก าหนดวนัท่ี
ซ้ือกิจการและการระบุเก่ียวกบัการโอนอ านาจควบคุมจากฝ่ายหน่ึงไปยงัอีกฝ่ายหน่ึงตอ้งใชดุ้ลยพินิจเขา้มาเก่ียวขอ้ง  
 
ค่าความนิยม ถูกวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ โดยวดัจากมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ซ่ึงรวมถึงการรับรู้จ านวน
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ หักดว้ยมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายุติธรรม) ของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและ
หน้ีสินท่ีรับมาซ่ึงวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ ก าไรจากการซ้ือในราคาต ่ากวา่มูลค่ายติุธรรมรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที 
 
ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให ้ตอ้งวดัดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์โอนไป หน้ีสินท่ีกลุ่มบริษทัก่อข้ึนเพ่ือจ่ายช าระใหแ้ก่
เจา้ของเดิม และส่วนได้เสียในส่วนของเจา้ของท่ีออกโดยกลุ่มบริษทั ทั้งน้ีส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ยงัรวมถึงมูลค่า
ยติุธรรมของหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนและมูลค่าของโครงการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑท่ี์ออกแทนโครงการของผูถู้กซ้ือเม่ือ
รวมธุรกิจ หากการรวมธุรกิจมีผลใหส้ิ้นสุดความสัมพนัธ์ของโครงการเดิมระหว่างกลุ่มบริษทัและผูถู้กซ้ือ ใหใ้ชร้าคา
ท่ีต ่ากว่าระหว่าง มูลค่าจากการยกเลิกสัญญาตามท่ีระบุในสัญญา และมูลค่าองค์ประกอบนอกตลาด ไปหักจาก           
ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให ้และรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายอ่ืน  
 
หากมีการออกโครงการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์(โครงการทดแทน) เพ่ือแลกเปล่ียนกบัโครงการท่ีพนกังานของผูถู้ก
ซ้ือถืออยู่ (โครงการผูถู้กซ้ือ) ข้ึนอยู่กบัตน้ทุนบริการในอดีต ผูซ้ื้อตอ้งวดัส่วนของโครงการทดแทนดว้ยมูลค่าตาม
ราคาตลาดซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของส่ิงตอบแทนท่ีโอน หากมีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการท างานในอนาคต ผลต่างระหว่าง
มูลค่าซ่ึงรวมอยู่ในส่ิงตอบแทนท่ีโอนไป และ ราคาตลาดของโครงการทดแทน รับรู้เป็นผลตอบแทนพนักงาน
ภายหลงัการรวมธุรกิจ 
 
หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนของบริษทัท่ีถูกซ้ือท่ีรับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหน้ีสินหากมีภาระผูกพนัในปัจจุบนัซ่ึง
เกิดข้ึนจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวดัมูลค่ายติุธรรมไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
 
กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมตามอตัราส่วนไดเ้สียในสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าจากผูถู้กซ้ือ 
 
ต้นทุนท่ีเก่ียวข้องกับการซ้ือของกลุ่มบริษัทท่ีเกิดข้ึนซ่ึงเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย 
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าท่ีปรึกษาอ่ืนๆ ถือเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน 
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การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน  
 
การรวมธุรกิจซ่ึงเกิดจากการโอนส่วนไดเ้สียในกิจการภายใตก้ารควบคุมของผูถื้อหุ้นซ่ึงควบคุมกลุ่มบริษทั ถือเป็น
การเขา้ครอบครองเสมือนว่าไดเ้กิดข้ึนตั้งแต่วนัตน้งวดของปีเปรียบเทียบก่อนหนา้สุดหรือ ณ วนัท่ีมีการรวมธุรกิจ
ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัแลว้แต่วนัใดจะหลงักว่า เพ่ือปรับปรุงงบการเงินเปรียบเทียบ สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไดม้า
จะถูกรับรู้ดว้ยมูลค่าตามบญัชีก่อนการจดัท างบการเงินรวมภายใตก้ารควบคุมของผูถื้อหุน้ ท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนควบคุม 
ส่วนประกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของท่ีไดม้าจากการรวมธุรกิจถือเป็นส่วนหน่ึงของทุนของกลุ่มบริษทั เวน้แต่ส่วนท่ี
ไดม้านั้นไดรั้บรู้เป็นส่วนหน่ึงของส่วนเกินมูลค่าหุน้ เงินสดจ่ายในการรวมธุรกิจรับรู้โดยตรงในส่วนของเจา้ของ 

 
บริษัทย่อย 
 
บริษทัย่อยเป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั  การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิใน
ผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อ  านาจเหนือกิจการนั้นท าให้เกิด  
ผลกระทบต่อจ านวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั  งบการเงินของบริษทัย่อยไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวม นบัแต่
วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง  
 
การสูญเสียการควบคุม  
 
เม่ือกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมในบริษทัย่อย กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัย่อยนั้นออก 
รวมถึงส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมและส่วนประกอบอ่ืนในส่วนของเจา้ของท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัยอ่ยนั้น   ก าไร
หรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการสูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  ส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยเดิม
ท่ียงัคงเหลืออยูใ่หว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีสูญเสียการควบคุม 
 
ส่วนได้เสียในเงินลงทุนท่ีบันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย  
 
ส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในเงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย ไดแ้ก่ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 
 
การร่วมคา้เป็นการร่วมการงานท่ีกลุ่มบริษทัมีการควบคุมร่วมในการงานนั้น โดยมีสิทธิในสินทรัพยสุ์ทธิของการ
ร่วมการงานนั้นมากกวา่การมีสิทธิในสินทรัพยแ์ละภาระผกูพนัในหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการร่วมการงานนั้น 
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ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้บนัทึกบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย โดยรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคาทุนซ่ึงรวมถึงตน้ทุน
การท ารายการ ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก ส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของเงิน
ลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทั จะถูกบนัทึกในงบการเงินรวมจนถึงวนัท่ีกลุ่มบริษทัสูญเสียความมี
อิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญั หรือการควบคุมร่วม  
 
การตัดรายการในงบการเงินรวม 
 
ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได ้หรือค่าใชจ่้ายท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมาจาก
รายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัท างบการเงินรวม ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมาจาก
รายการกบับริษทัร่วมและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัถูกตดัรายการกบัเงินลงทุนเท่าท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียในกิจการท่ี
ถูกลงทุนนั้น  ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงถูกตดัรายการในลกัษณะเดียวกบัก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง แต่เท่าท่ีเม่ือไม่มี
หลกัฐานการดอ้ยค่าเกิดข้ึน 

 
3.2 เงนิตรำต่ำงประเทศ  

 
รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ  
 
รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทั 
โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการ
ด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น  ก าไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงบันทึกตามเกณฑ์ราคา
ทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ  
 
หน่วยงานในต่างประเทศ  
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของหน่วยงานในต่างประเทศ รวมถึงค่าความนิยมและรายการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมท่ีเกิดข้ึน
จากการซ้ือหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีรายงาน 
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ค่าความนิยมและรายการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมท่ีเกิดจากการซ้ือหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดย
ใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีรายงาน 
 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียในระหวา่งปี 
 
ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการแปลงค่า บนัทึกในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และแสดงเป็นรายการผลต่าง
จากอตัราแลกเปล่ียนในส่วนของผูถื้อหุน้ จนกวา่มีการจ าหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป  

 
3.3 เคร่ืองมือทำงกำรเงนิที่เป็นตรำสำรอนุพนัธ์ 

 
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ไดถู้กน ามาใชเ้พ่ือจดัการความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ท่ีเกิดจากกิจกรรมด าเนินงาน กิจกรรมจดัหาเงิน และกิจกรรมลงทุน เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ไม่ไดมี้ไวเ้พ่ือคา้ อย่างไรก็ตาม ตราสารอนุพนัธ์ท่ีไม่เขา้เง่ือนไขการก าหนดให้เป็น
เคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงถือเป็นรายการเพ่ือคา้ 
 
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์จะถูกบนัทึกบญัชีเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรม ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการท า
รายการดงักล่าวบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน การวดัมูลค่าใหม่ภายหลงัการบนัทึกคร้ังแรกใชมู้ลค่ายุติธรรม   
ก าไรหรือขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ให้เป็นมูลค่ายุติธรรมบันทึกในก าไรหรือขาดทุนทันที อย่างไรก็ตาม           
หากตราสารอนุพนัธ์เขา้เง่ือนไขมีไวเ้พ่ือเป็นเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียง การบนัทึกรายการก าไรหรือขาดทุนจากการ
ตีราคาจะข้ึนอยูก่บัประเภทของรายการท่ีไดรั้บการป้องกนัความเส่ียง  
 
มูลค่ายติุธรรมของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ถือตามราคาตลาดของสัญญาล่วงหนา้ ณ วนัท่ีรายงาน  
ถา้มีราคาตลาด ในกรณีท่ีไม่มีราคาตลาด ใหป้ระมาณมูลค่ายติุธรรมโดยการคิดลดจากผลต่างระหว่างราคาล่วงหนา้
ตามสัญญากบัราคาล่วงหนา้ของสัญญาปัจจุบนั ณ วนัท่ีรายงานท่ีครบก าหนดในวนัเดียวกนั โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ีย
ประเภทท่ีใชก้บัธุรกรรมการเงินท่ีปลอดความเส่ียง เช่น พนัธบตัรรัฐบาล 
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3.4 เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภททุกประเภท และเงินลงทุน
ระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง และมีระยะเวลาครบก าหนดเร่ิมแรกภายใน 3 เดือนหรือนอ้ยกวา่ 
 

3.5 ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 
 
นโยบายท่ีปฏิบติัใชก่้อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 
 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืนแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 
 
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการช าระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกบัการช าระหน้ีใน
อนาคตของลูกคา้ โดยค านวณสุทธิจากเงินมดัจ ารับจากลูกคา้ ลูกหน้ีจะถูกตดัจ าหน่ายบญัชีเม่ือทราบวา่เป็นหน้ีสูญ 
 
นโยบายท่ีปฏิบติัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืนแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 
 
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนเปิดเผยไวห้มายเหตุขอ้ 3.8 
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3.6 สินค้ำคงเหลือ 
 

สินคา้คงเหลือวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่  
 
ตน้ทุนของสินคา้ค านวณโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ย ราคาทุนท่ีซ้ือและค่าใชจ่้ายทางตรงท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการซ้ือสินคา้นั้น เช่น ค่าภาษีอากร ค่าขนส่ง หกัดว้ยส่วนลดและเงินท่ีไดรั้บคืนจากการซ้ือสินคา้  ตน้ทุน
ของสินคา้ส าเร็จรูปและงานระหว่างท าประกอบดว้ย ค่าวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรง ค่าใชจ่้ายอ่ืนทางตรง และค่าโสหุ้ยใน
การผลิต ซ่ึงปันส่วนตามเกณฑก์ารด าเนินงานตามปกติ แต่ไม่รวมตน้ทุนการกูย้ืม  
 
มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายได้จากการด าเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็น
โดยประมาณในการขาย 
 

3.7 เงนิลงทุน 
 
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้า 
 
เงินลงทุนในบริษทัย่อยและกิจการร่วมคา้ ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั บนัทึกบญัชีโดยใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 
ส่วนการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงินรวมใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 
 
ส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยและการร่วมคา้บนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย โดยรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคาทุนซ่ึง
รวมถึงตน้ทุนการท ารายการ ภายหลงัรับรู้รายการเร่ิมแรก ส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
ของเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียของบริษทั จะถูกบนัทึกในงบการเงินเฉพาะกิจการจนถึงวนัท่ีบริษทัสูญเสียความมี
อิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญั หรือการควบคุมร่วม 
 
นโยบายท่ีปฏิบติัใชก่้อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 
 
เงินลงทุนในตราสารหนีแ้ละตราสารทุนอ่ืน 
 
ตราสารหน้ีและตราสารทุนซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดซ่ึงถือไวเ้พ่ือคา้ จดัประเภทเป็นสินทรัพย์
หมุนเวียนและแสดงในมูลค่ายติุธรรม  ก าไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลกัทรัพยไ์ดบ้นัทึกในงบก าไรหรือขาดทุน 
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ตราสารหน้ีซ่ึงกลุ่มบริษทัตั้งใจและสามารถถือจนครบก าหนดจดัประเภทเป็นเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก าหนด   
เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก าหนด แสดงในราคาทุนตดัจ าหน่ายหกัดว้ยขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน  ผลต่าง
ระหว่างราคาทุนท่ีซ้ือมากบัมูลค่าไถ่ถอนของตราสารหน้ีจะถูกตดัจ่ายโดยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงตลอดอายุของ
ตราสารหน้ีท่ีเหลือ 
 
ตราสารหน้ีและตราสารทุนซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด  นอกเหนือจากท่ีถือไวเ้พ่ือคา้หรือตั้งใจถือ
ไวจ้นครบก าหนดจดัประเภทเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย ภายหลงัการรับรู้มูลค่าในคร้ังแรกเงินลงทุนเผื่อขายแสดงใน
มูลค่ายุติธรรม และการเปล่ียนแปลงท่ีไม่ใช่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าและผลต่างจากสกุลเงินตราต่างประเทศของ
รายการท่ีเป็นตัวเงิน บันทึกในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่าและผลต่างจากการ
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  เม่ือมีการตัดจ าหน่ายเงินลงทุน จะรับรู้ผลก าไรหรือ
ขาดทุนสะสมท่ีเคยบนัทึกในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเขา้ก าไรหรือขาดทุน ในกรณีท่ีเป็นเงินลงทุนประเภทท่ีมี
ดอกเบ้ีย จะตอ้งบนัทึกดอกเบ้ียในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 
เงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงไม่ใช่หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดแสดงในราคาทุนหกัขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 
มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินส าหรับหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้และหลกัทรัพยเ์ผื่อขายจะใชร้าคาเสนอซ้ือ ณ วนัท่ี
รายงาน 
 
การจ าหน่ายเงินลงทุน 
 
เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งจ านวนเงินสุทธิท่ีไดรั้บและมูลค่าตามบญัชีและรวมถึงก าไรหรือขาดทุน
สะสมจากการตีราคาหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งท่ีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้ จะถูกบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน 
 
ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัจ าหน่ายเงินลงทุนท่ีถืออยู่บางส่วน การค านวณตน้ทุนส าหรับเงินลงทุนท่ีจ าหน่ายไปและ     
เงินลงทุนท่ียงัถืออยูใ่ชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัปรับใชก้บัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีเหลืออยูท่ั้งหมด 
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3.8 เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ 
 
นโยบายท่ีปฏิบัติใช้ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 
 
สินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ต้นทุนการท ารายการ             
ท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกบัการซ้ือ การออกตราสารสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน (นอกจากสินทรัพย ์      
ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน) เพ่ิมหรือหักจากมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินตามความเหมาะสม เม่ือรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก ต้นทุนการท ารายการ         
ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการซ้ือสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 
รับรู้ทนัทีในก าไรหรือขาดทุน 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีรับรู้ทั้ งหมดวัดมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจ าหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรม ข้ึนอยู่กับ               
การจดัประเภทรายการของสินทรัพยท์างการเงิน 

การจัดประเภทรายการของสินทรัพย์ทางการเงิน 

ตราสารหน้ีท่ีเขา้เง่ือนไขการวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 

   สินทรัพยท์างการเงินท่ีถือครองตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงค์การถือครองสินทรัพยท์างการเงินเพ่ือรับ
กระแสเงินสดตามสญัญา และ 

   ขอ้ก าหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน ซ่ึงท าให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและ
ดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก าหนดไว ้

ตราสารหน้ีท่ีเขา้เง่ือนไขการวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

   สินทรัพยท์างการเงินถูกถือตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือท าใหส้ าเร็จทั้งรับกระแสเงินสดตามสัญญาและ
เพ่ือขายสินทรัพยท์างการเงิน 

   ขอ้ก าหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน ซ่ึงท าให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและ
ดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก าหนดไว ้

หน้ีสินทางการเงินทั้ งหมดวดัมูลค่าภายหลงัด้วยราคาทุนตัดจ าหน่ายโดยใช้วิธีดอกเบ้ียท่ีแท้จริงหรือด้วยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 
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การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

กลุ่มบริษัทรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนส าหรับผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกับเงินลงทุนในตราสารหน้ี              
ท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหรือดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และลูกหน้ีการคา้ จ านวนเงิน
ของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจะถูกวดัมูลค่าใหม่ทุกวนัท่ีรายงานเพ่ือให้สะทอ้นการเปล่ียนแปลงของ
ความเส่ียงดา้นเครดิตจากท่ีเคยรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 

กลุ่มบริษทัตอ้งรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุเสมอส าหรับลูกหน้ีการค้า ส าหรับการ
ประเมินการดอ้ยค่าลูกหน้ีการคา้แบบกลุ่ม (Collective assessment) ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกบัลูกหน้ี
การคา้ ประมาณการโดยใชต้ารางการตั้งส ารองข้ึนอยู่กบัขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตของ
กลุ่มบริษทั ปรับปรุงด้วยปัจจัยเฉพาะของผูกู้ย้ืม สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจทั่วไป และการประเมินทิศทางทั้ งใน
ปัจจุบนัและในอนาคต ณ วนัท่ีรายงาน รวมถึงมูลค่าเงินตามเวลาตามความเหมาะสม 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุแสดงถึงผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากเหตุการณ์
ปฏิบติัผิดสญัญาท่ีมีความเป็นไปไดว้า่จะเกิดข้ึนตลอดอายขุองเคร่ืองมือทางการเงินท่ีคาดไว ้ 

การประเมินการดอ้ยค่ารายลูกหน้ี (Individual assessment) ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนเป็นมูลค่าปัจจุบนั
ของจ านวนเงินท่ีคาดวา่จะไม่ไดรั้บทั้งหมดตลอดอายท่ีุคาดของสินทรัพยท์างการเงินคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
กล่าวคือ ค านวณจากประมาณการฐานะความเส่ียงเม่ือมีการผิดนดัช าระ คูณดว้ยความน่าจะเป็นท่ีจะมีการผิดนดัช าระ 
และร้อยละของความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนเม่ือมีการผิดนัดช าระ คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง โดยค านวณ
ภายใตแ้ต่ละสถานการณ์ท่ีเป็นไปได ้

การบัญชีป้องกันความเส่ียง 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์จะถูกบนัทึกบญัชีเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรม การวดัมูลค่าใหม่ภายหลงั
การบันทึกคร้ังแรกใช้มูลค่ายุติธรรม ก าไรหรือขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ให้เป็นมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือ
ขาดทุน อย่างไรก็ตามหากตราสารอนุพนัธ์เขา้เง่ือนไขมีไวเ้พ่ือเป็นเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียง การบนัทึกรายการ
ก าไรหรือขาดทุนจากการตีราคาจะข้ึนอยูก่บัประเภทของรายการท่ีไดรั้บการป้องกนัความเส่ียง 
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3.9 ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ 
 
สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 
 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 
ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรง ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการ
ก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพย์
เพ่ือให้สินทรัพย์นั้ นอยู่ในสภาพท่ีพร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์  ต้นทุนในการร้ือถอน การขนยา้ย  
การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยแ์ละต้นทุนการกูย้ืม ส าหรับเคร่ืองมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟแวร์ ซ่ึงไม่
สามารถท างานไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟแวร์นั้นใหถื้อวา่ ลิขสิทธ์ิซอฟแวร์ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์  
 
ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชนไ์ม่เท่ากนัตอ้งบนัทึกแต่ละ
ส่วนประกอบท่ีมีนยัส าคญัแยกต่างหากจากกนั  
 
ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการ
จ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของอาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิในก าไรหรือขาดทุน  
 
สินทรัพย์ท่ีเช่า (นโยบายท่ีปฏิบัติใช้ก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2563) 
 
การเช่าซ่ึงกลุ่มบริษทัไดรั้บส่วนใหญ่ของความเส่ียงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพยสิ์นท่ีเช่านั้นๆ ใหจ้ดั
ประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน  ส่วนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีไดม้าโดยท าสัญญาเช่าการเงินบนัทึกเป็นสินทรัพย์
ดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า   
หกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  ค่าเช่าท่ีช าระจะแยกเป็นส่วนท่ีเป็นค่าใชจ่้ายทางการเงิน และ
ส่วนท่ีจะหักจากหน้ีตามสัญญา เพ่ือท าให้อตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ีส าหรับยอดคงเหลือของหน้ีสิน  
ค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกโดยตรงในก าไรหรือขาดทุน 
 
สินทรัพย์ท่ีให้เช่า 

 
สินทรัพยท่ี์ให้เช่าตามสัญญาเช่าด าเนินงานรวมแสดงอยู่ในอาคารและอุปกรณ์ในงบแสดงฐานะการเงิน และ
ตดัค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยด์ว้ยเกณฑ์เดียวกนักบัอาคารและอุปกรณ์ซ่ึงมีลกัษณะ
คลา้ยคลึงกนั 
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ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลงั 
 
ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของรายการท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์ ถา้มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และ
สามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจ าหน่ายตามมูลค่า 
ตามบญัชี  ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในการซ่อมบ ารุงอาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ าจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในก าไรหรือ
ขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 
ค่าเส่ือมราคา 
 
ค่าเส่ือมราคาค านวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพย์
หรือตน้ทุนในการเปล่ียนแทนอ่ืน หกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ 
 
ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในก าไรหรือขาดทุน ค านวณโดยวิธีเสน้ตรงตามเกณฑอ์ายกุารใชง้านโดยประมาณ
ของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ หรืออายุสัญญาเช่าในกรณีท่ีอายุสัญญาเช่าสั้นกว่า ประมาณการอายุ
การใหป้ระโยชนข์องสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 
 

สิทธิการเช่าท่ีดิน 30 ปี 
อาคารและส่วนปรับปรุง 5-10 ปี  
อุปกรณ์ 5-18 ปี   
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ส านกังาน 5-18 ปี   
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 3-5 ปี   
ยานพาหนะ 5 ปี   

 
กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 
 
วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอยา่งนอ้ยท่ีสุดทุกส้ินรอบ
ปีบญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
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3.10 สินทรัพย์ไม่มตีวัตนภำยใต้สัญญำอนุญำตให้ด ำเนินกำร 
 
สินทรัพยไ์ม่มีตัวตนภายใต้สัญญาอนุญาตให้ด าเนินการประกอบด้วย สิทธิในการเรียกเก็บค่าบริการจากการ
ใหบ้ริการดาวเทียมภายใตส้ญัญาอนุญาตใหด้ าเนินการ 
 
วิธีการตดัจ าหน่าย ตดัจ าหน่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสินทรัพยห์รืออายุของสัญญาอนุญาตให้ด าเนินการ
แลว้แต่ระยะเวลาใดจะสั้นกวา่ 
 

3.11 สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 
 
ค่าความนิยม 
 
ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการซ้ือกิจการของบริษทัย่อยรับรู้ในสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน การรับรู้มูลค่าเร่ิมแรกของค่าความ
นิยม ไดอ้ธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 3.1 ภายหลงัจากการรับรู้เร่ิมแรก ค่าความนิยมจะถูกวดัมูลค่าดว้ยวิธี
ราคาทุนหักผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม ส าหรับตราสารทุน - การบัญชีด้านผูล้งทุน มูลค่าตามบัญชีของ          
ค่าความนิยมรวมอยูใ่นมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน และ ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในเงินลงทุนตอ้งไม่ถูกปันส่วน
ใหสิ้นทรัพยใ์ด ๆ ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียรวมถึงค่าความนิยม 
 
รายจ่ายในการวิจัยและพัฒนา 
 
รายจ่ายในขั้นตอนการวิจยั ไดแ้ก่ การส ารวจตรวจสอบเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึง ความรู้ความเขา้ใจใหม่ทางดา้นวิทยาศาสตร์
หรือทางดา้นเทคนิค รับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 
ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนของโครงการเพ่ือการพฒันา (ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบและการทดสอบผลิตภณัฑ์ใหม่หรือท่ี
ปรับปรุงข้ึน) รับรู้เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าโครงการนั้นจะประสบความส าเร็จ
โดยการประเมินความเป็นไปไดท้ั้งทางพาณิชยกรรมและทางเทคโนโลยี และตอ้งสามารถวดัมูลค่าไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
ส่วนรายจ่ายในการพฒันาอ่ืนรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน ตน้ทุนการพฒันาท่ีไดรั้บรู้เป็นค่าใชจ่้ายไปแลว้ในงวด
ก่อนไม่สามารถรับรู้เป็นสินทรัพยใ์นงวดถดัไป ตน้ทุนการพฒันาท่ีบนัทึกเป็นสินทรัพยจ์ะเร่ิมตดัจ าหน่ายเม่ือเร่ิม
ผลิตผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งเพ่ือการพาณิชย ์
 
รายจ่ายในการพฒันาซ่ึงรับรู้เป็นสินทรัพยแ์สดงราคาดว้ยราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าสะสม  
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สินทรัพย์ไม่มตีัวตนอ่ืน ๆ 
 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนๆ ท่ีกลุ่มบริษทัซ้ือมาและมีอายุการใชง้านจ ากดั แสดงในราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและ
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 
 
ต้นทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืนประกอบด้วยค่าพัฒนาเทคโนโลยีของดาวเทียมไอพีสตาร์ ค่าโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ รายจ่ายท่ีเกิดข้ึนเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงสิทธิบตัร เคร่ืองหมายทางการคา้และใบอนุญาตโดยมีก าหนดตดัจ่ายโดย
วิธีเสน้ตรงตลอดอายกุารใหป้ระโยชนข์องสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งโดยมีระยะเวลาตดัจ าหน่ายระหวา่ง 5 ปีถึง 15.75 ปี 
 
สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีลกัษณะเฉพาะเจาะจงท่ีซ้ือมาจะเร่ิมตดัจ าหน่ายเม่ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์
น ามาใชง้านไดต้ามประสงค ์โดยจะตดัจ าหน่ายตลอดอายปุระมาณการใหป้ระโยชนภ์ายในระยะเวลา 3-5 ปี           
 
วิธีการตดัจ าหน่าย  ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์ และ มูลค่าคงเหลือ จะไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปีบญัชี 
และปรับปรุงตามความเหมาะสม 

 
3.12 กำรด้อยค่ำ 

 
ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัได้รับการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่   
ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดว่าจะไดรั้บคืน  ส าหรับค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรือ ยงัไม่พร้อมใชง้าน จะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนทุกปี 
ในช่วงเวลาเดียวกนั 
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิด 
เงินสดสูงกวา่มูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน 
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การค านวณมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 
 
มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยท์างการเงินส าหรับหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย ค านวณโดยอา้งอิงถึงมูลค่ายติุธรรม 
 
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน หมายถึงมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย ์หรือ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของ
สินทรัพย ์ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนค านึง
ภาษีเงินไดเ้พ่ือใหส้ะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์
ส าหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน
รวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 
 
การกลบัรายการด้อยค่า 
 
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน จะถูกกลับรายการ เม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนเพ่ิมข้ึน 
ในภายหลัง  และการเพ่ิมข้ึนนั้ นสัมพันธ์โดยตรงกับขาดทุนจากการด้อยค่าท่ีเคยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  
ส่วนสินทรัพยท์างการเงินท่ีเป็นตราสารทุนท่ีจดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย การกลบัรายการจะถูกรับรู้โดยตรง
ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
  
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีการปรับปรุงกลบัรายการ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์
ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินอ่ืนๆ ท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวนัท่ีท่ีออกรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการ
ดอ้ยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใช้ในการค านวณ
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่า
มูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเส่ือมราคาหรือค่าตัดจ าหน่าย เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจาก 
การดอ้ยค่ามาก่อน 
 

3.13 หนีสิ้นที่มภีำระดอกเบีย้ 
 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียบันทึกเร่ิมแรกในมูลค่ายุติธรรมหักค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกบัการเกิดหน้ีสิน ภายหลงัจากการ
บนัทึกหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจะบันทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตัดจ าหน่าย ผลต่างระหว่างยอดหน้ีเร่ิมแรกและ 
ยอดหน้ีเม่ือครบก าหนดไถ่ถอน จะบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนตลอดอายกุารกูย้ืมโดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
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3.14 เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีห้มุนเวียนอ่ืน 
 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืนแสดงในราคาทุน 
 

3.15 ประมำณกำรหนีสิ้นส ำหรับผลประโยชน์ของพนักงำน  
 

โครงการเงินสมทบ 
 
กลุ่มบริษทัจดัใหมี้กองทุนส ารองเล้ียงชีพซ่ึงเป็นลกัษณะของแผนการจ่ายสมทบตามท่ีไดก้ าหนดการจ่ายสมทบไวแ้ลว้ 
สินทรัพยข์องกองทุนส ารองเล้ียงชีพได้แยกออกไปจากสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทัและบริหารโดยผูจ้ ัดการกองทุน
ภายนอก กองทุนส ารองเล้ียงชีพดงักล่าวไดรั้บเงินสะสมเขา้กองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากกลุ่มบริษทัท่ี
เก่ียวขอ้ง เงินจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิด
รายการนั้น  
 
โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 
 
ภาระผกูพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัจากโครงการผลประโยชนท่ี์ก าหนดไวถู้กค านวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจาก
การประมาณผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการท างานของพนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ  ผลประโยชน์
ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงินสดเพ่ือใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนั  
 
การค านวณภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวน้ั้นจดัท าโดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีไดรั้บ
อนุญาต โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้ผลจากการค านวณอาจท าให้กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยเ์กิดข้ึน ซ่ึง
การรับรู้เป็นสินทรัพย์จะใช้มูลค่าปัจจุบันของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีมีในรูปของการได้รับคืนในอนาคตจาก
โครงการหรือการหกัการสมทบเขา้โครงการในอนาคต ในการค านวณมูลค่าปัจจุบนัของประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจไดมี้
การพิจารณาถึงความตอ้งการเงินทุนขั้นต ่าส าหรับโครงการต่าง ๆ ของกลุ่มบริษทั 
 
ในการวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิ ก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตาม
หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัจะถูกรับรู้รายการในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนทนัที กลุ่มบริษทั/บริษทัก าหนดดอกเบ้ีย
จ่ายของหน้ีสินผลประโยชนท่ี์ก าหนดไวสุ้ทธิโดยใชอ้ตัราคิดลดท่ีใชว้ดัมูลค่าภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน ์
ณ ตน้ปี โดยค านึงถึงการเปล่ียนแปลงใดๆ ในหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิซ่ึงเป็นผลมาจากการสมทบเงิน
และการจ่ายช าระผลประโยชน์ ดอกเบ้ียจ่ายสุทธิและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการผลประโยชน์รับรู้
รายการในก าไรหรือขาดทุน  
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เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปล่ียนแปลงในผลประโยชน์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบริการในอดีต หรือ ก าไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที 
กลุ่มบริษทั/บริษทั รับรู้ก าไรและขาดทุนจากการจ่ายช าระผลประโยชนพ์นกังานเม่ือเกิดข้ึน 
 
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน  

ภาระผกูพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัท่ีเป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเป็นผลประโยชนใ์นอนาคตท่ีเกิดจากการ
ท างานของพนักงานในงวดปัจจุบันและงวดก่อนๆ ซ่ึงผลประโยชน์น้ีได้คิดลดกระแสเงินสดเพ่ือให้เป็นมูลค่า
ปัจจุบนั การวดัมูลค่าใหม่จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน  
 
ผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้าง  
 
ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือวนัใดวนัหน่ึงต่อไปน้ีเกิดข้ึนก่อน เม่ือกลุ่มบริษทัไม่สามารถยกเลิก
ข้อเสนอการให้ผลประโยชน์ดังกล่าวได้อีกต่อไป หรือเม่ือกลุ่มบริษัทรับรู้ต้นทุนส าหรับการปรับโครงสร้าง  
หากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกว่า 12 เดือนนบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้ง
จะถูกคิดลดกระแสเงินสด  
 
ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือพนกังานท างานให้ หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดว่าจะจ่าย
ช าระ หากกลุ่มบริษทั/บริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจาก
การท่ีพนกังานไดท้ างานใหใ้นอดีตและภาระผกูพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  
 
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์      
 
มูลค่ายุติธรรมของสิทธิซ้ือหุน้ ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิแก่พนกังาน (ช าระดว้ยตราสารทุน) รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายพร้อม ๆ ไปกบั
การเพ่ิมข้ึนในส่วนของผูถื้อหุน้ ตลอดระยะเวลาท่ีพนกังานสามารถเขา้ใชสิ้ทธิไดอ้ย่างไม่มีเง่ือนไข  จ านวนท่ีรับรู้
เป็นค่าใชจ่้ายจะถูกปรับปรุงเพ่ือให้สะทอ้นถึงจ านวนสิทธิซ้ือหุ้นท่ีแทจ้ริงซ่ึงเขา้เง่ือนไขการให้บริการท่ีเก่ียวขอ้ง
และเง่ือนไขการไดรั้บสิทธิท่ีไม่ใช่เง่ือนไขเร่ืองตลาดทุน   ซ่ึงเป็นจ านวนท่ีเดิมเคยรับรู้ตามจ านวนสิทธิซ้ือหุน้ท่ีเขา้
เง่ือนไขการให้บริการท่ีเก่ียวข้องและเง่ือนไขการได้รับสิทธิท่ีไม่ใช่เง่ือนไขเร่ืองตลาดทุน ณ วนัท่ีได้รับสิทธิ  
ส าหรับเง่ือนไขการไดรั้บสิทธิท่ีไม่ใช่เง่ือนไขการบริการหรือผลงาน มูลค่ายุติธรรมของสิทธิซ้ือหุน้ ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิ
จะถูกวดัค่าเพ่ือใหส้ะทอ้นถึงเง่ือนไขนั้นและไม่มีการปรับปรุงส าหรับผลต่างระหวา่งจ านวนท่ีคาดไวก้บัผลท่ีเกิดข้ึนจริง  
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มูลค่ายติุธรรมของจ านวนท่ีจ่ายใหแ้ก่พนกังานจากราคาหุน้ท่ีเพ่ิมข้ึนท่ีช าระดว้ยเงินสดรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายพร้อมๆ ไป
กบัการเพ่ิมข้ึนในส่วนของหน้ีสิน ตลอดระยะเวลาท่ีพนักงานมีสิทธิได้รับช าระอย่างไม่มีเง่ือนไข  หน้ีสินถูก         
วดัมูลค่าใหม่ทุกๆ วนัท่ีในรายงานและวนัท่ีจ่ายช าระ การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินรับรู้เป็น
ค่าใชจ่้ายพนกังานในก าไรหรือขาดทุน  

 
3.16 ประมำณกำรหนีสิ้น 

 
ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระหน้ีสินตามกฎหมายท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัหรือท่ีก่อตวัข้ึนอนั
เป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไป
เพ่ือช าระภาระหน้ีสินดงักล่าว  ประมาณการหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใช้
อตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนค านึงถึงภาษีเงินได ้ เพ่ือให้สะทอ้นจ านวนท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึง
แปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน  ประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผ่านไปรับรู้เป็น
ตน้ทุนทางการเงิน 
 
ประมาณการค่าประกันความเสียหาย 
 
ประมาณการค่าประกนัความเสียหายจะบนัทึกเม่ือไดข้ายสินคา้หรือใหบ้ริการแก่ลูกคา้แลว้ ประมาณการค่าใชจ่้าย
พิจารณาจากประวติัการจ่ายค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัการประกนัความเสียหาย และปัจจยัต่างๆ ท่ีอาจเก่ียวขอ้งกบัความ
น่าจะเป็นท่ีจะเกิดความเสียหายดงักล่าว 
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3.17 รำยได้ 
 
รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ 
 
การขายสินค้าและให้บริการ 
 
รายไดจ้ะรับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัไดป้ฏิบัติตามขอ้ผูกพนัในการโอนสินคา้หรือบริการแก่ลูกคา้แลว้ โดยตอ้งปันส่วน
รายไดท่ี้ไดรั้บจากสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ใหก้บัแต่ละภาระท่ีตอ้งปฏิบติั ซ่ึงอา้งอิงกบัราคาขายแบบเอกเทศ 
 
รายไดจ้ากการขายสินคา้ รวมถึงรายไดจ้ากการขายอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง รับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือไดโ้อนอ านาจ
การควบคุมในสินคา้ใหก้บัผูซ้ื้อแลว้ กล่าวคือผูซ้ื้อสามารถสั่งการการใชแ้ละไดรั้บประโยชน์ท่ีเหลืออยู่เกือบทั้งหมด
จากสินคา้และกลุ่มบริษทัมีสิทธิท่ีจะไดรั้บช าระเงินส าหรับสินคา้นั้น ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหาร
ยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขายไปแลว้นั้นหรือมีความไม่แน่นอนท่ีมีนยัส าคญัในการไดรั้บประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจจากการขายสินคา้นั้นไม่อาจวดัมูลค่าของจ านวนรายไดแ้ละตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ หรือมีความ
เป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนท่ีจะตอ้งรับคืนสินคา้ 
 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการวงจรดาวเทียมและบริการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจดาวเทียม บริการอินเตอร์เน็ตและบริการอ่ืน
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจอินเตอร์เน็ต และบริการโทรศพัท์ รับรู้เม่ือลูกคา้ไดรั้บและใชป้ระโยชน์จากการให้บริการของ
บริษทั  
 
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าอุปกรณ์ รับรู้รายไดต้ลอดช่วงเวลาและตามอตัราท่ีก าหนดในสญัญาเช่า 
 
รายได้เก่ียวกบัค่าสิทธิรับรู้ตามเกณฑ์คงคา้งซ่ึงเป็นไปตามเน้ือหาและความเป็นจริงเชิงเศรษฐกิจของข้อตกลงท่ี
เก่ียวขอ้ง 
 
ดอกเบีย้รับ 
 
ดอกเบ้ียรับบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง  
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3.18  ต้นทุนทำงกำรเงนิ 
 
ตน้ทุนทางการเงินประกอบดว้ยดอกเบ้ียจ่ายของเงินกูย้ืมและประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผ่านไป 
และส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่าย ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพยท์างการเงินท่ีถือไวเ้พ่ือขาย  เงินปันผลของ
หุน้บุริมสิทธิซ่ึงถูกจดัประเภทเป็นหน้ีสิน  ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินท่ีรับรู้ในก าไรหรือ
ขาดทุน หรือขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน (นอกเหนือจากลูกหน้ีการค้า) และ ขาดทุนจาก
เคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียง รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 
ตน้ทุนการกูย้ืมท่ีไม่ไดเ้ก่ียวกบัการไดม้า  การก่อสร้างหรือ การผลิตสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไข รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
โดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

 
3.19 สัญญำเช่ำ 

 
นโยบายท่ีปฏิบติัใชก่้อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 
 
รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานบันทึกในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ค่าเช่าท่ีอาจ
เกิดข้ึนตอ้งน ามารวมค านวณจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตามระยะเวลาท่ีคงเหลือของสัญญาเช่า เม่ือไดรั้บการยืนยนั
การปรับค่าเช่า 
 
การจ าแนกประเภทสัญญาเช่า 
 
ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ขอ้ตกลง กลุ่มบริษทัจะพิจารณาว่าขอ้ตกลงดงักล่าวประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็น
ส่วนประกอบหรือไม่ โดยพิจารณาจากสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง  ถา้การปฏิบติัตามขอ้ตกลงนั้นข้ึนอยู่กบั
การใชสิ้นทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง  และขอ้ตกลงนั้นจะน าไปสู่สิทธิในการใชสิ้นทรัพย ์ถา้ท าใหก้ลุ่มบริษทัมี
สิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพย ์ 
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ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ขอ้ตกลง หรือ มีการประเมินขอ้ตกลงใหม่ กลุ่มบริษทัแยกค่าตอบแทนส าหรับสัญญาเช่า และส่วนท่ี
เป็นองคป์ระกอบอ่ืนโดยใชมู้ลค่ายุติธรรมเป็นเกณฑใ์นการแยก หากกลุ่มบริษทัสรุปวา่เป็นสญัญาเช่าการเงิน แต่ไม่
สามารถแบ่งแยกจ านวนดงักล่าวไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ ให้รับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในจ านวนท่ีเท่ากบัมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจงนั้น หลงัจากนั้นจ านวนหน้ีสินจะลดลงตามจ านวนท่ีจ่าย และตน้ทุนทางการ
เงินตามนยัจากหน้ีสินจะรับรู้โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทั 
 
นโยบายท่ีปฏิบติัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
 

กลุ่มบริษัทท่ีเป็นผู้ เช่า 

กลุ่มบริษทัประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญาเช่า กลุ่ม
บริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีเก่ียวขอ้งกับทุกขอ้ตกลงสัญญาเช่าท่ีเป็นสัญญาเช่า 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าวดัมูลค่าเร่ิมแรกดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ียงัไม่ไดจ่้ายช าระ ณ วนันั้น 
โดยคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสญัญาเช่า แต่หากอตัรานั้นไม่สามารถก าหนดได ้กลุ่มบริษทัใชอ้ตัราดอกเบ้ีย
การกูย้ืมส่วนเพ่ิม 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าโดยการเพ่ิมมูลค่าตามบัญชีเพ่ือสะท้อนดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่า (ใช้วิธี
ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง) และลดมูลค่าตามบญัชีเพ่ือสะทอ้นการช าระการจ่ายช าระตามสญัญาเช่าท่ีจ่ายช าระแลว้ 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ย การวดัมูลค่าเร่ิมแรกกบัหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีเก่ียวขอ้ง การจ่ายช าระตามสัญญา
เช่าใด ๆ ท่ีจ่ายช าระ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเร่ิมมีผลหักส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าท่ีไดรั้บใด ๆ 
และตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกใด ๆ การวดัมูลค่าภายหลงัของสินทรัพยสิ์ทธิการใชโ้ดยใชร้าคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม
และผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 

เม่ือกลุ่มบริษทัมีประมาณการตน้ทุนท่ีจะเกิดข้ึนในการร้ือและการขนยา้ยสินทรัพยอ์า้งอิงการบูรณะสถานท่ีตั้งของ
สินทรัพยอ์า้งอิงหรือการบูรณะสินทรัพยอ์า้งอิงใหอ้ยูใ่นสภาพตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ตกลงและเง่ือนไขของสญัญาเช่า 
ประมาณการดงักล่าวรับรู้และวดัมูลค่าตามมาตรฐานการบัญชีฉบบัท่ี 37 เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจ
เกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน เพ่ืออธิบายตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ตน้ทุนรับรู้เป็นส่วนหน่ึง
ของสินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้เก่ียวขอ้ง เวน้แต่ตน้ทุนเหล่านั้นเกิดข้ึนเพ่ือผลิตสินคา้คงเหลือ 

สินทรัพย์สิทธิการใช้คิดค่าเส่ือมราคาตลอดช่วงเวลาท่ีสั้ นกว่าของอายุสัญญาเช่าและอายุการใช้ประโยชน์ของ
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้หากสัญญาเช่าโอนความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงหรือราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้
สะทอ้นวา่ กลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธิเลือกซ้ือ สินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้เก่ียวขอ้งคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใชป้ระโยชน์
ของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้การคิดค่าเส่ือมราคาเร่ิม ณ วนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผล 
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กลุ่มบริษัทท่ีเป็นผู้ให้เช่า 

สัญญาเช่าซ่ึงกลุ่มบริษทัเป็นผูใ้หเ้ช่าจดัประเภทรายการเป็นสัญญาเช่าการเงินหรือด าเนินงาน เม่ือเง่ือนไขของสัญญา
เช่าโอนความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของความเป็นเจา้ของให้แก่ผูเ้ช่า สัญญาดงักล่าวจดัประเภทรายการ
เป็นสญัญาเช่าการเงิน สญัญาเช่าอ่ืน ๆ ทั้งหมดจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าด าเนินงาน 

เม่ือกลุ่มบริษทัเป็นผูใ้ห้เช่าช่วง รายการดงักล่าวบนัทึกสัญญาเช่าหลกัและสัญญาเช่าช่วงเป็นสองสัญญาแยกจากกนั 
ผูใ้หเ้ช่าช่วงจดัประเภทสัญญาเช่าช่วงเป็นสัญญาเช่าการเงินหรือสัญญาเช่าด าเนินงานโดยอา้งอิงกบัสินทรัพยสิ์ทธิการใช้
ท่ีเกิดข้ึนจากสญัญาเช่าหลกั 

รายไดค่้าเช่าจากสัญญาเช่าด าเนินงานรับรู้ดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่าท่ีเก่ียวขอ้ง ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ี
เกิดข้ึนจากการเจรจาและเขา้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานถูกรวมเป็นมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์เช่าและรับรู้ดว้ยวิธี
เสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 

จ านวนเงินท่ีจะไดรั้บจากผูเ้ช่าภายใตส้ัญญาเช่าการเงินรับรู้เป็นลูกหน้ีดว้ยจ านวนท่ีเท่ากบัเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่า 
รายไดจ้ากสัญญาเช่าการเงินปันส่วนตลอดงวดบญัชีเพ่ือสะทอ้นถึงอตัราผลตอบแทนรายงวดคงท่ีของเงินลงทุนสุทธิ
ตามสญัญาเช่าของกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่า 

เม่ือสัญญาท่ีประกอบดว้ยส่วนประกอบท่ีเป็นการเช่าและส่วนประกอบท่ีไม่เป็นการเช่า กลุ่มบริษทั น ามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ เพ่ือปันส่วนขอ้พิจารณาภายใตส้ัญญากบัแต่ละ
ส่วนประกอบ 
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3.20 ภำษเีงนิได้ 
 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดข้องปี
ปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวขอ้งในการ
รวมธุรกิจ หรือ รายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 
ภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัไดแ้ก่ภาษีท่ีคาดวา่จะจ่ายช าระหรือไดรั้บช าระ โดยค านวณจากก าไรหรือขาดทุนประจ าปีท่ี
ตอ้งเสียภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทาง
ภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อนๆ 
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสินและจ านวนท่ีใช้เพ่ือความมุ่งหมายทางภาษี  ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจากผล
แตกต่างชัว่คราวต่อไปน้ี  การรับรู้ค่าความนิยมในคร้ังแรก  การรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเป็นรายการ
ท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อก าไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้หากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้   
 
การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลกัษณะวิธีการท่ีกลุ่ม
บริษทัคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายช าระหน้ีสินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วนัท่ีส้ินรอบ
ระยะเวลาท่ีรายงาน 
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการโดย
ใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน 

 
ในการก าหนดมูลค่าของภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  กลุ่มบริษทัตอ้งค านึงถึงผลกระทบ
ของสถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจท าให้จ านวนภาษีท่ีต้องจ่ายเพ่ิมข้ึน และมีดอกเบ้ียท่ีต้องช าระ           
กลุ่มบริษทัเช่ือว่าไดต้ั้งภาษีเงินไดค้้างจ่ายเพียงพอส าหรับภาษีเงินได้ท่ีจะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการประเมิน  
ผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินน้ีอยู่บน
พ้ืนฐานการประมาณการและขอ้สมมติฐาน และอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต ขอ้มูล
ใหม่ๆอาจจะท าให้กลุ่มบริษัทเปล่ียนการตัดสินใจโดยข้ึนอยู่กับความเพียงพอของภาษีเงินได้ค้างจ่ายท่ีมีอยู ่            
การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นปีท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 
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สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหกักลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัและภาษีเงินไดน้ี้
ประเมินโดยหน่วยงานจดัเกบ็ภาษีหน่วยงานเดียวกนัส าหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั ส าหรับหน่วย
ภาษีต่างกนันั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายช าระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจ
จะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายช าระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนข้างแน่นอนว่าก าไรเพ่ือเสียภาษีใน
อนาคตจะมีจ านวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดั
บญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชนท์างภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 
 

4. บุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 
 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ไดแ้ก่ บุคคลและหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุม หรือถูกควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดย
ทางตรงหรือทางออ้ม ซ่ึงกระท าผ่านบริษทัท่ีท าหนา้ท่ีถือหุน้ บริษทัยอ่ย และกิจการท่ีเป็นบริษทัยอ่ยในเครือเดียวกนั 
นอกจากน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัรวมถึงการร่วมคา้และบุคคลท่ีมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญักบักิจการไม่วา่จะเป็น
โดยตรงหรือทางออ้ม ผูบ้ริหารส าคญัของกิจการรวมตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าวซ่ึงมี
อ านาจชกัจูง หรืออาจถูกชกัจูงให้ปฏิบติัตามบุคคลดงักล่าว และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลขา้งตน้ ในการพิจารณา
ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแต่ละรายการบริษทัค านึงถึงเน้ือหาของความสัมพนัธ์มากกว่า
รูปแบบทางกฎหมาย 
 
บริษทัอยู่ภายใตก้ารควบคุมของ บริษทั อินทชั โฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน) (“Intouch”) ซ่ึงตั้งอยู่ในประเทศไทย โดย
ถือหุน้คิดเป็นอตัราร้อยละ 41.13 ของจ านวนหุน้ทั้งหมดของบริษทั รายการท่ีกลุ่มบริษทัมีกบับริษทัในกลุ่ม Intouch 
และผูถื้อหุน้ของกลุ่ม Intouch จะถือเป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 
บริษัทคิดราคาซ้ือขายสินค้าและบริการกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกันตามสัญญาและเง่ือนไขทางการค้าโดยปกติ
เช่นเดียวกบัลูกคา้ทัว่ไป ส าหรับรายการค่าท่ีปรึกษาและบริหารงาน กลุ่มบริษทัคิดราคาตามท่ีตกลงร่วมกนั 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี   
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 

 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
รำยได้        
รายได้จากการขายและการให้บริการ        
บริษทัยอ่ย -  -  1,256,620  1,709,980 
การร่วมคา้ 271  -  -  - 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 79,490  73,077  59,341  52,346 
        
รายได้อื่น        
บริษทัยอ่ย -  -  14,119  28,035 
การร่วมคา้ 7,481  7,389  7,481  7,389 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 22  176  22  176 
        
รำยได้ทำงกำรเงิน        
บริษทัยอ่ย -  -  1,037  2,713 
การร่วมคา้ 76,337  103,259  76,337  103,259 
รวมรำยได้ 163,601  183,901  1,414,957  1,903,898 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 
 

59 

 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 

 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ค่ำใช้จ่ำย        
การซ้ือสินค้าและบริการ        
บริษทัยอ่ย -  -  64,270  102,936 
การร่วมคา้ -  929  -  - 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 2,109  2,665  2,018  2,665 
        
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร        
บริษทัใหญ่ 2,425  1,445  2,425  1,445 
บริษทัยอ่ย -  -  13,590  16,718 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 8,749  10,863  9,015  10,527 
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 69,463  60,673  69,099  60,419 
รวมค่ำใช้จ่ำย 82,746  76,575  160,417  194,710 

 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี  
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ลูกหนีก้ำรค้ำและรำยได้ค้ำงรับ        

ลกูหน้ีการค้า         
บริษทัยอ่ย -  -  2,420,580  2,025,736 
การร่วมคา้ 100  -  -  - 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 3,687  8,762  3,209  5,705 
รวม 3,787  8,762  2,423,789  2,031,441 
        
รายได้ค้างรับ         
บริษทัยอ่ย -  -  1,219  2,372 
การร่วมคา้ 169  -  -  - 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 5,843  3,505  5,524  3,388 
รวม 6,012  3,505  6,743  5,760 

        
รวมลูกหนีก้ำรค้ำและรำยได้ค้ำงรับ  9,799  12,267  2,430,532  2,037,201 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ -  -  -  - 
สุทธิ 9,799  12,267  2,430,532  2,037,201 

        
ลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน        
บริษทัใหญ่ 233  180  233  180 
บริษทัยอ่ย -  -  21,449  52,550 
การร่วมคา้ 34,567  5,670  34,567  5,670 
รวม 34,800  5,850  56,249  58,400 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
เงนิให้กู้ยืมแก่กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั        
ส่วนของเงินให้กู้ยมืระยะยาวที่ถงึก าหนดช าระ        

   ภายในหนึ่งปี         
บริษทัยอ่ย -  -  20,000  25,000 
การร่วมคา้ 853,013  630,635  853,013  630,635 
 853,013  630,635  873,013  655,635 
        

เงินให้กู้ยมืระยะยาว        
บริษทัยอ่ย -  -  -  - 
การร่วมคา้ 898,710  1,127,499  898,710  1,127,499 
 898,710  1,127,499  898,710  1,127,499 

รวม 1,751,723  1,758,134  1,771,723  1,783,134 

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บริษทัย่อยมีอายุสัญญา 2 ปี และ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีอตัราดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 
4.57 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2562 : ร้อยละ 5.77 ต่อปี) 

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่การร่วมคา้มีอายสุญัญา 10 ปี และมีอตัราดอกเบ้ียต่อปีในอตัราร้อยละ LIBOR + 3  



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินให้กูย้ืมแก่บริษทัย่อยและการร่วมคา้ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562    
มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
เงนิให้กู้ยืมระยะยำว        
บริษทัย่อย        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  -  -  25,000  50,000 
ลดลง -  -  (5,000)  (25,000) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม -  -  20,000  25,000 

        
กำรร่วมค้ำ        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  1,758,134  1,942,899  1,758,134  1,942,899 
ลดลง -  (46,858)  -  (46,858) 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (6,411)  (137,907)  (6,411)  (137,907) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 1,751,723  1,758,134  1,751,723  1,758,134 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน         
บริษทัยอ่ย -  -  3  3 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั -  11  -  11 
รวม -  11  3  14 

        
เจ้ำหนีก้ำรค้ำ        
บริษทัใหญ่ 100  132  100  133 
บริษทัยอ่ย -  -  6,514  3,744 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 1,924  2,499  1,879  1,985 
รวม 2,024  2,631  8,493  5,862 

        
เจ้ำหนีห้มุนเวยีนอ่ืน        
บริษทัยอ่ย -  -  19,906  38,254 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั -  1,029  -  708 
รวม -  1,029  19,906  38,962 

        
เงนิรับล่วงหน้ำค่ำบริกำรจำกลูกค้ำ        
บริษทัยอ่ย -  -  768  360 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 910  5,294  5  4,386 
รวม 910  5,294  773  4,746 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย         
บริษทัยอ่ย -  -  122,139  126,726 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 37  34  36  32 
รวม 37  34  122,175  126,758 
        

หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน         
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 1,740  1,740  -  - 
        

ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญ 

 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญัประกอบดว้ย 
 

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 

 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ผลประโยชนร์ะยะสั้น 67,677  58,819  67,313  58,565 
ผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืน        
-  ตน้ทุนบริการท่ีแสดงรวมในค่าใชจ่้ายบริหาร 952   922   952   922  
-  ตน้ทุนดอกเบ้ียท่ีแสดงรวมในตน้ทุนทางการเงิน 774   722   774   722  
-  การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 60   210   60   210  
รวม  69,463  60,673  69,099  60,419 

 
ตลอดเวลาท่ีผ่านมากรรมการของกลุ่มกิจการหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั อาจซ้ือสินคา้จากกลุ่มบริษทั รายการซ้ือ
เหล่าน้ีมีระยะเวลาและเง่ือนไขปกติเช่นเดียวกบัรายการท่ีกลุ่มบริษทัมีกบัพนกังานหรือลูกคา้ 
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ค่าตอบแทนกรรมการ 
 

ค่าตอบแทนกรรมการเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ค่าตอบแทนประจ าปี เบ้ียประชุมและผลประโยชน์อ่ืน ค่าตอบแทน
กรรมการเหล่าน้ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ของบริษทั ค่าตอบแทนกรรมการน้ีเป็นส่วนหน่ึง
ของค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารท่ีแสดงไวใ้นงบก าไรขาดทุน 
 
สัญญาส าคัญที่ท ากบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนัมีดงัน้ี  

 
1. บริษทัและบริษทัย่อยไดท้ าสัญญากบับริษทัย่อยแห่งหน่ึง โดยบริษทัและบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งช าระ 

ค่าสิทธิ (Royalty) ร้อยละ 1 ของรายไดท่ี้ไดม้าจากการขายหรือให้เช่าสถานีควบคุมเครือข่ายภาคพ้ืนดิน (เกตเวย)์  
ไอพีสตาร์ ร้อยละ 1 ของรายไดท่ี้ไดม้าจากการขายหรือใหเ้ช่าอุปกรณ์ปลายทางไอพีสตาร์ (IPSTAR User Terminal 
: “UT”) และร้อยละ 3 ของรายไดท่ี้ไดม้าจากการขายหรือใหเ้ช่าช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคม 4 

 
2. บริษทัไดท้ าสัญญาในการด าเนินธุรกิจทางดา้นดาวเทียมกบับริษทัย่อยและกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 

โดยบริษทัมีภาระผูกพนัในการให้บริการเช่าช่องสัญญาณดาวเทียมและให้ค าปรึกษา บริษทัย่อยและกิจการท่ีอยู่
ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัมีภาระผูกพนัต่อบริษทัท่ีจะตอ้งช าระค่าบริการดงักล่าวตามสัญญาอีกเป็นจ านวนเงิน
รวมประมาณ  0.4  ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ และ 4.6 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2562: ประมาณ 6.36 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ 
และ 4.38 ลา้นบาท)  ค่าบริการเป็นไปตามอตัราท่ีตกลงไวใ้นสัญญา คิดตามจ านวนท่ีใชจ้ริงหรือคิดตามจ านวนการ
ติดตั้งอุปกรณ์รับส่งสญัญาณปลายทาง 
 

3. บริษัทได้ท าสัญญากับบริษัทย่อยแห่งหน่ึง โดยบริษัทย่อยมีภาระผูกพันในการให้บริการรวมสัญญาณภาพ 
สัญญาณเสียง และสัญญาณข้อมูล ซ่ึงบริษัทมีภาระผูกพันท่ีจะต้องช าระค่าบริการ เป็นจ านวนเงิน 6,480 
ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อช่อง/ต่อปี  
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5.  เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 

เงินสดในมือ 12,443  2,008  11,966  1,786 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนัและ        
   ประเภทออมทรัพย ์ 1,560,535  1,697,169  854,975  844,016 
เงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง 725,917  922,533  658,073  871,554 
รวม 2,298,895  2,621,710  1,525,014  1,717,356 

อตัราดอกเบ้ียถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของ        
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพยแ์ละ        
เงินฝากประจ า  0.26%  0.47%  0.22%  0.58% 

 
6. เงนิลงทุนช่ัวครำวและสินทรัพย์ทำงกำรเงนิหมุนเวยีนอ่ืน 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
        
เงนิลงทุนช่ัวครำว        
เงินฝากระยะสั้นและตัว๋แลกเงิน -  1,135,692  -  524,892 
ตราสารหน้ีท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย -  1,945,154  -  2,108,678 
รวม -  3,080,846  -  2,633,570 

        
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิหมุนเวยีนอ่ืน        
เงินฝากระยะสั้นและเงินลงทุนในตราสาร

หน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 2,409,778  
 

-  
 

1,751,778  
 

- 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ย

มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 1,910,493  
 

-  
 

2,154,011  
 

- 
รวม 4,320,271  -  3,905,789  - 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เงินฝากระยะสั้ นและตั๋วแลกเงินมีอตัราดอกเบ้ีย ร้อยละ 0.65  ถึง ร้อยละ 2.00 ต่อปี  
(31 ธนัวาคม 2562: ร้อยละ 1.50 ถึง ร้อยละ 2.40 ต่อปี) และครบก าหนดช าระภายใน 1 ปี  

 

7.  ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 
 
  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 หมายเหต ุ 2563  2562  2563  2562 
  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ลูกหนี้การค้า         

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  4 3,787  8,762  2,423,789  2,031,441 

กิจการอ่ืน   2,175,091  1,910,811  1,165,722  989,884 

รวม  2,178,878  1,919,573  3,589,511  3,021,325 

         

รายได้ค้างรับ         
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  4 6,012  3,505  6,743  5,760 
กิจการอ่ืน  246,917  557,974  240,984  415,304 

รวม  252,929  561,479  247,727  421,064 

         
ลูกหนี้หมนุเวยีนอื่น         

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้  38,163  55,240  27,845  41,228 
เงินจ่ายล่วงหนา้  30,013  96,123  28,838  95,328 
อ่ืนๆ   260,935  194,028  252,077  168,313 

รวม  329,111  345,391  308,760  304,869 

         

รวมลูกหนีก้ำรค้ำ รำยได้ค้ำงรับ         

   และลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน  2,760,918  2,826,443  4,145,998  3,747,258 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี   
คาดวา่จะเกิดข้ึน  (928,623)  (936,463)  (697,639)  (652,414) 

สุทธิ  1,832,295  1,889,980  3,448,359  3,094,844 

 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2563  2562  2563  2562 

  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ผลขาดทุนดา้นเครดิต 
   ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (กลบัรายการ)  (8,565)  65,867  36,633 

 
111,681 
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การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั        
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 3,301  5,464  225,787  247,576 
เกินก าหนดช าระ:        
 นอ้ยกวา่ 3 เดือน 485  2,837  284,471  361,480 
 3 - 6 เดือน -  -  278,610  376,769 
 6 - 12 เดือน -  -  489,240  1,045,155 
 มากกวา่ 12 เดือน 1  461  1,145,681  461 
 3,787  8,762  2,423,789  2,031,441 
หัก   ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่      
จะเกิดข้ึน 

 
-  

 
-  -  - 

 3,787  8,762  2,423,789  2,031,441 

        
กจิกำรอ่ืน        
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 154,397  92,857  104,463  50,409 
เกินก าหนดช าระ:        
 นอ้ยกวา่ 3 เดือน 97,714  147,626  87,677  101,957 
 3 - 6 เดือน 239,687  188,277  40,114  76,523 
 6 - 12 เดือน 495,921  525,542  145,833  65,030 
 มากกวา่ 12 เดือน 1,187,372  956,509  787,635  695,965 
 2,175,091  1,910,811  1,165,722  989,884 
หัก   ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่      
จะเกิดข้ึน (873,312)  (811,815)  (642,327)  (527,766) 

 1,301,779  1,098,996  523,395  462,118 

        
สุทธิ 1,305,566  1,107,758  2,947,184  2,493,559 

 
โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัส าหรับลูกคา้ทัว่ไป มีระยะเวลาตั้งแต่ 15 วนั ถึง 120 วนั 
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รอบเกบ็เงินโดยเฉล่ียของการใหบ้ริการคือ 60 วนัโดยไม่เรียกเกบ็ดอกเบ้ียจากลูกหน้ีส าหรับยอดคงคา้ง 

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนส าหรับลูกหน้ีการคา้ดว้ยจ านวนท่ีเท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน
ตลอดอาย ุผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนกบัลูกหน้ีการคา้ประมาณการโดยใชต้ารางการตั้งส ารองข้ึนอยูก่บั
ขอ้มูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตของลูกหน้ี และการวิเคราะห์ฐานะการเงินของลูกหน้ีใน
ปัจจุบนั กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนในอตัราร้อยละ 100 ส าหรับลูกหน้ีทุกรายการท่ีคา้งช าระเกินกว่า 360 วนั
เน่ืองจากประสบการณ์ในอดีตไดบ่้งช้ีวา่ลูกหน้ีเหล่าน้ีจะไม่สามารถเรียกช าระได ้

กลุ่มบริษทัไม่ไดมี้การเปล่ียนแปลงวิธีท่ีใชใ้นการประมาณการและสมมติฐานส าคญัระหว่างรอบระยะเวลารายงาน
ปัจจุบนั 

ตารางต่อไปน้ีแสดงรายละเอียดความเส่ียงของลูกหน้ีการค้าตามตารางการตั้ งค่าเผื่อของกลุ่มบริษัท ทั้ งน้ี 
ประสบการณ์การขาดทุนทางดา้นเครดิตในอดีตของกลุ่มบริษทั ไม่ไดแ้สดงรูปแบบการขาดทุนท่ีแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัส าหรับกลุ่มลูกคา้ท่ีแตกต่างกนั ค่าเผื่อผลขาดทุนท่ีพิจารณาจากสถานะท่ีถึงก าหนดช าระในอดีตจึงไม่ได้
แยกความแตกต่างระหวา่งลูกคา้กลุ่มต่าง ๆ 

 งบกำรเงินรวม 
  

การประเมินแบบรวมกลุ่ม 
 การประเมิน
รายลูกหน้ี 

  
รวม 

 ลูกหน้ีการคา้ - จ  านวนวนัท่ีเกินก าหนดช าระ     
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

ไม่เกิน
ก าหนดช าระ 

  
≤ 90 วนั 

 91 ถึง 
180 วนั 

 181 ถึง 
270 วนั 

 271 ถึง 
360 วนั 

  
≥ 360 วนั 

  
รวม 

     

 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
                  

อตัราผลขาดทุนดา้นเครดิต 
    ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

 
2% 

  
7% 

  
13% 

  
51% 

  
87% 

  
100% 

      

มูลค่ารวมตามบญัชีท่ีคาดว่า
ลูกหน้ีท่ีไม่เกินก าหนดช าระ
จะปฏิบติัผิดสัญญา 

 
 

95,915 

  
 

84,582 

  
 

49,031 

  
 

4,880 

  
 

- 

  
 

266,368 

  
 

500,776 

  
 

1,674,315 

  
 

2,175,091 
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะ
เกิดข้ึนตลอดอาย ุ

 
(1,682) 

  
(6,097) 

  
(6,353) 

  
(2,473) 

  
- 

  
(266,368) 

  
(282,973) 

  
(590,339) 

  
(873,312) 

             217,803  1,083,976  1,301,779 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  

การประเมินแบบรวมกลุ่ม 
 การประเมิน

รายลูกหน้ี 
  

รวม 
 ลูกหน้ีการคา้ - จ  านวนวนัท่ีเกินก าหนดช าระ     
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

ไม่เกิน
ก าหนดช าระ 

  
≤ 90 วนั 

 91 ถึง 
180 วนั 

 181 ถึง 
270 วนั 

 271 ถึง 
360 วนั 

  
≥ 360 วนั 

  
รวม 

    

 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
                  

อตัราผลขาดทุนดา้นเครดิต 
    ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

 
2% 

  
7% 

  
14% 

  
51% 

  
87% 

  
100% 

      

มูลค่ารวมตามบญัชีท่ีคาดว่า
ลูกหน้ีท่ีไม่เกินก าหนดช าระ
จะปฏิบติัผิดสัญญา 

 
 

82,024 

  
 

79,852 

  
 

38,969 

  
 

4,880 

  
 

- 

  
 

248,986 

  
 

454,711 

  
 

711,011 

  
 

1,165,722 
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะ
เกิดข้ึนตลอดอาย ุ

 
(1,271) 

  
(5,596) 

  
(5,605) 

  
(2,473) 

  
- 

  
(248,986) 

  
(263,931) 

  
(378,396) 

  
(642,327) 

             190,780  332,615  523,395 
 

8. สินค้ำคงเหลือ  
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลือง 21,413  26,873  21,144  26,600 
งานระหวา่งท า 22,390  72,144  22,390  72,144 
สินคา้ส าเร็จรูป 92,382  110,852  69,195  83,005 
สินคา้ระหวา่งทาง 167  1,042  -  - 
 136,352  210,911  112,729  181,749 
หัก  ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ (80,918)  (86,883)  (63,468)  (68,149) 
สุทธิ 55,434  124,028  49,261  113,600 
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9. เงนิลงทุนในบริษทัย่อยและกำรร่วมค้ำ 
 

  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  2563  2562  2563  2562 
  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  -  -  (428,153)  (167,557) 
เงินลงทุนในการร่วมคา้  1,392,677  1,408,769  1,386,737  1,408,769 
รวมเงนิลงทุน - สุทธิ  1,392,677  1,408,769  958,584  1,241,212 

         
โดยแสดงรำยกำรในงบแสดงฐำนะ         
ทำงกำรเงนิดงันี ้         

เงินลงทุนซ่ึงบนัทึกโดยวธีิส่วนไดเ้สีย   1,392,677  1,408,769  2,872,011  2,641,105 
หน้ีสินสุทธิในบริษทัยอ่ย   -  -  (1,913,427)  (1,399,893) 
รวมเงนิลงทุน - สุทธิ  1,392,677  1,408,769  958,584  1,241,212 

 

  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  2563  2562  2563  2562 
  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  1,408,769  1,444,283  1,241,212  1,966,878 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนตามวธีิ
ส่วนไดเ้สีย  3,743  (116,448)  (293,807)  (597,866) 

เพ่ิมข้ึน  13,500  -  7,500  - 
เงินปันผลรับ  -  -  -  (184,088) 
ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยัส าหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน  16,274  207,939  9,581  207,488 

รายการตดัจ่ายจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  -  -  -  (40,685) 
การปรับปรุงการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ  (49,609)  (127,005)  (5,902)  (110,515) 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม  1,392,677  1,408,769  958,584  1,241,212 
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เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 และเงินปันผลรับส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม 
 สดัส่วนความเป็น

เจา้ของ 
  

ทุนช าระแลว้  
  

ราคาทุน 
 มูลค่าตาม 

วิธีส่วนไดเ้สีย  
  

เงินปันผลรับ 
 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
 ร้อยละ  ร้อยละ      ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท 

การร่วมค้า                    
บริษทั เชนนิงตนั อินเวสเมน้ทส์ พีทีอี จ ากดั 51.00  51.00  15 ลา้นดอลลาร์  15 ลา้นดอลลาร์             
     สิงคโปร์  สิงคโปร์  138  138  1,379  1,409  -  - 
บริษทั เนชัน่ สเปซ แอนด ์เทคโนโลยี จ ากดั 75.00  -  10 ลา้นบาท  -  7  -  8  -  -  - 
                    
การร่วมค้าของบริษทั ไทย แอดวานซ์           
อินโนเวช่ัน จ ากดั 

    

   

 

       

 

   
บริษทั เอทีไอ เทคโนโลยีส์ จ ากดั 50.00  -  12 ลา้นบาท  -  6  -  6  -  -  - 
         151  138  1,393  1,409  -  - 

 
บริษทัไม่มีเงินลงทุนในการร่วมคา้ซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน 
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   งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 สดัส่วนความเป็น      ราคาทุนสุทธิ  มูลค่าตาม   
 เจา้ของ  ทุนช าระแลว้  จากการดอ้ยค่า  วิธีส่วนไดเ้สีย  เงินปันผลส าหรับปี 
 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
 ร้อยละ  ร้อยละ      ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท 
บริษทัย่อย                    
บริษทั ไทย แอดวานซ์ อินโนเวชัน่ จ  ากดั                99.99  99.99  399 ลา้นบาท  399 ลา้นบาท  399  399  357  464  -  - 
บริษทั ไอพีสตาร์ จ  ากดั 100.00  100.00  2 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ  2 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ  157  157  (1,759)  (1,331)  -  - 
บริษทั สตาร์ นิวเคลียส จ ากดั 100.00  100.00  -  -  -  -  99  88  -  - 
บริษทั ไอพีสตาร์ อินเตอร์เนชัน่แนล พีทีอี จ  ากดั 100.00  100.00  20,000 ดอลลาร์สิงคโปร์  20,000 ดอลลาร์สิงคโปร์  1  1  (132)  (51)  -  - 
บริษทั ไอพีสตาร์ โกลเบิล เซอร์วิส จ ากดั 100.00  100.00  20,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ  20,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ  1  1  25  17  -  44 
บริษทั แคมโบเดียน ดีทีวี เน็ตเวิร์ค จ  ากดั (1) -  -  -  -  -  -  -  -  -  29 
บริษทั ไอพีสตาร์ ออสเตรเลีย พีทีวาย จ  ากดั 100.00  100.00  6.95 ลา้นดอลลาร์ออสเตรเลีย  6.95 ลา้นดอลลาร์ออสเตรเลีย  425  425  156  178  -  - 
บริษทั ทีซี บรอดคาสต้ิง จ ากดั 99.99  99.99  0.25 ลา้นบาท  0.25 ลา้นบาท  -  -  35  14  -  - 
บริษทั ไอพีสตาร์ เจแปน จ ากดั 100.00  100.00  100 ลา้นเยน  100 ลา้นเยน  33  33  407  301  -  - 
บริษทั ไอพีสตาร์ นิวซีแลนด ์จ  ากดั 100.00  100.00   3.20 ลา้นดอลลาร์นิวซีแลนด ์   3.20 ลา้นดอลลาร์นิวซีแลนด ์  98  98  302  94  -  - 
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แซทเทลไลท ์จ ากดั 100.00  100.00  50,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ  50,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ  2  2  59  41  -  111 
บริษทั ไอพีสตาร์ (อินเดีย) ไพรเวท จ ากดั 100.00  100.00  30 ลา้นรูปีอินเดีย  30 ลา้นรูปีอินเดีย  16  16  45  36  -  - 
บริษทั ทีซี โกลเบิล เซอร์วิส จ ากดั 100.00  100.00  50,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ  50,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ  1  1  (22)  (19)  -  - 
รวม         1,133  1,133  (428)  (168)  -  184 
                    
กำรร่วมค้ำ                    
บริษทั เชนนิงตนั อินเวสเมน้ทส์ พีทีอี จ  ากดั 51.00  51.00  15 ลา้นดอลลาร์สิงคโปร์  15 ลา้นดอลลาร์สิงคโปร์  138  138  1,379  1,409  -  - 
บริษทั เนชัน่ สเปซ แอนด ์เทคโนโลย ีจ  ากดั 75.00  -  10 ลา้นบาท  -  7  -  8  -  -  - 
         145  138  1,387  1,409  -  - 
(1)  กลุ่มบริษทัไดข้ายเงินลงทุนในหุน้สามญัทั้งหมดในบริษทั แคมโบเดียน ดีทีวี เน็ตเวิร์ค จ ากดั เม่ือวนัท่ี 17 กนัยายน 2562             
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การร่วมค้า 

ตารางต่อไปน้ีสรุปขอ้มูลทางการเงินการร่วมคา้ท่ีรวมอยูใ่นงบการเงินของการร่วมคา้ ปรับปรุงดว้ยการปรับมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ และความแตกต่างของนโยบายการบญัชี การกระทบยอดรายการ
ระหวา่งขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปดงักล่าวกบัมูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของกลุ่มกิจการในกิจการเหล่าน้ี 

 วนัที่ สัดส่วนควำม  สินทรัพย์  สินทรัพย์  หนีสิ้น  หนีสิ้นไม่  สินทรัพย์  รำยได้  ก ำไร (ขำดทุน)  ขำดทุน   ก ำไร (ขำดทุน)  
 รำยงำน เป็นเจ้ำของ  หมุนเวยีน  ไม่หมุนเวยีน  หมุนเวยีน  หมุนเวยีน  สุทธิ  รวม  สุทธิ  เบ็ดเสร็จอ่ืน  เบ็ดเสร็จรวม 
  ร้อยละ  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 

ปี 2563                     
บริษทั เชนนิงตนั 31                     
อินเวสเมน้ทส์ พีทีอี จ ากดั ธนัวาคม 51.00  1,804,892  4,523,748  (1,624,445)  (1,903,601)  2,800,594  -  7,726  (56,356)  (48,630) 

บริษทั เนชัน่ สเปซ แอนด ์ 31                     
เทคโนโลยี จ ากดั ธนัวาคม 75.00  10,493  -  (571)  -  9,922  315  (78)  -  (78) 

บริษทั เอทีไอ เทคโนโลยีส์ 31                     
จ ากดั ธนัวาคม 50.00  12,034  -  (312)  -  11,722  6  (278)  -  (278) 

รวม    1,827,419  4,523,748  (1,625,328)  (1,903,601)  2,822,238  321  7,370  (56,356)  (48,986) 

                     
ปี 2562                     
บริษทั เชนนิงตนั 31                     
อินเวสเมน้ทส์ พีทีอี จ ากดั ธนัวาคม 51.00  1,714,903  4,591,210  (1,355,402)  (2,133,396)  2,817,315  -  (228,329)  (297,664)  (525,993) 

รวม    1,714,903  4,591,210  (1,355,402)  (2,133,396)  2,817,315  -  (228,329)  (297,664)  (525,993) 
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การเปล่ียนแปลงท่ีส าคัญของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้าส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563  
มีดงัต่อไปน้ี 
 
กำรร่วมค้ำ 
 

การจ่ายเงินปันผลของบริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคช่ันส์ มหาชน (“LTC”) 

ในการประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นของ LTC เม่ือวนัท่ี 3 มีนาคม 2563 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลแก่        
ผูถื้อหุน้จากผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 ของ LTC เป็นจ านวนเงิน 18 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ 

การจัดตั้ง บริษัท Lao Mobile Money Sole Company Limited 

เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 LTC ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้ งบริษทั Lao Mobile Money Sole Company Limited ด้วยทุน  
จดทะเบียนจ านวน 10,000 ลา้นกีบ มูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้10,000 กีบ ช าระแลว้เตม็จ านวน โดย LTC ถือหุน้ร้อยละ 100  

การจัดตั้ง บริษัท เนช่ัน สเปซ แอนด์ เทคโนโลยี จ ากัด 

เม่ือวนัท่ี 25 มิถุนายน 2563 บริษทั กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) (“CAT”) และ บริษทั ไทยคม จ ากดั 
(มหาชน) (“THCOM”) ไดจ้ดัตั้งบริษทัร่วมทุนใหม่เพ่ือร่วมกนับริหารจดัการบริษทั ภายใตช่ื้อ บริษทั เนชัน่ สเปซ 
แอนด ์ เทคโนโลยี จ ากดั (“NSAT”) ซ่ึงประกอบธุรกิจใหบ้ริการดาวเทียมส่ือสารหรือบริการอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ธุรกิจดาวเทียม ดว้ยทุนจดทะเบียนจ านวน 10,000,000 บาท  มูลค่าท่ีตราไว ้ 10 บาท ช าระแลว้เตม็จ านวน โดยมี
สดัส่วนการถือหุน้ระหวา่ง THCOM และ CAT ร้อยละ 75 และ ร้อยละ 25 ตามล าดบั โดย CAT มีสิทธิในการลงทุน
เพ่ิมเติมในหุน้ของ NSAT ดว้ยการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของ NSAT ในราคาท่ีก าหนดตามสัญญาระหวา่งผูถื้อหุน้
เพ่ือใหส้ดัส่วนการถือหุน้ของ CAT มีสดัส่วนไม่เกินร้อยละ 49 ของจ านวนหุน้ทั้งหมดของ NSAT ภายในก าหนด
ระยะเวลา 6 ปีนบัแต่วนัท่ีจดทะเบียนจดัตั้ง NSAT 

การจัดตั้ง บริษัท เอทีไอ เทคโนโลยีส์ จ ากัด 

เม่ือวนัท่ี 21 กรกฎาคม 2563 บริษทั เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จ ากดั (“ARV”) ซ่ึงเป็นบริษทัในเครือของ 
บริษทั ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) และ บริษทั ไทย แอดวานซ์ อินโนเวชัน่ จ ากดั (“Thai AI”) 
บริษัทในเครือของ บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) ได้จัดตั้ งบริษัทร่วมทุนใหม่ ภายใต้ช่ือ บริษัท เอทีไอ 
เทคโนโลยีส์ จ ากัด (“ATI”) เพ่ือร่วมกันพัฒนา ผลิต และจ าหน่ายอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) ส าหรับภาค
การเกษตร ดว้ยทุนจดทะเบียนจ านวน 20,000,000 บาท มูลค่าท่ีตราไว ้5 บาท มีทุนจดทะเบียนช าระแลว้จ านวน 
12,000,000 บาท โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นระหว่าง Thai AI และ ARV  ร้อยละ 50 และ ร้อยละ 50 ตามล าดับ



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน   
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 
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ภำระผูกพนั 
ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาร่วมทุนระหว่างกลุ่มบริษัทและรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
กลุ่มบริษทัจะตอ้งโอนหุ้นทั้งหมดใน LTC ให้แก่รัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยไม่คิด
ค่าตอบแทนใด ๆ เม่ือส้ินสุดระยะเวลาอนุญาตใหด้ าเนินการในปี 2589 (หมายเหตุ 31.2) 

 

10. ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ 
 

 งบกำรเงนิรวม 
 ท่ีดิน สิทธิ    รถยนตแ์ละ  สินทรัพย ์   
 การเช่าท่ีดิน    อุปกรณ์  ระหวา่ง   
 และอาคาร  อุปกรณ์  ส านกังาน  ก่อสร้าง  รวม 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ราคาทุน          
ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2562 410,276  11,425,910  352,228  8,963  12,197,377 
เพ่ิมข้ึน 35  183,713  7,666  10,365  201,779 
โอน 522  17,920  -  (9,711)  8,731 
จ าหน่าย (6,131)  (41,814)  (71,440)  (277)  (119,662) 
ตดัจ าหน่าย (5,824)  (11,762)  (451)  -  (18,037) 
การปรับปรุงการแปลงค่าเงินตรา
ต่างประเทศ (18,927) 

 
(30,361) 

 
(7,042) 

 
(773) 

 
(57,103) 

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562  379,951  11,543,606  280,961  8,567  12,213,085 
ผลกระทบจากการน ามาตรฐาน 
   การรายงานทางการเงิน 
   ฉบบัท่ี 16 มาปฏิบติั - 

 

- 

 

(28,825) 

 

- 

  
 

(28,825) 
ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563 - หลงัรวม 
   ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำน 
   กำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16  
   มำปฏิบัต ิ 379,951 

 

11,543,606 

 

252,136 

 

8,567 

  
 
 

12,184,260 
เพ่ิมข้ึน 125  22,220  13,886  35,426  71,657 
โอน 971  (63,740)  64,435  (4,538)  (2,872) 
จ าหน่าย (326)  (55,894)  (15,901)  -  (72,121) 
ตดัจ าหน่าย (10,335)  (10,774)  (5,191)  -  (26,300) 
การปรับปรุงการแปลงค่า 
   เงินตราต่างประเทศ 18,608 

 
16,057 

 
3,568 

 
1,123 

 
39,356 

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2563 388,994  11,451,475  312,933  40,578  12,193,980 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน   
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 
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 งบกำรเงนิรวม 
 ท่ีดิน สิทธิ    รถยนตแ์ละ  สินทรัพย ์   

 การเช่าท่ีดิน    อุปกรณ์  ระหวา่ง   

 และอาคาร  อุปกรณ์  ส านกังาน  ก่อสร้าง  รวม 

 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 

ค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุน 
   จากการด้อยค่า 

 

 

 

 

 

 

  

ณ วนัที ่1 มกรำคม 2562 368,769  6,733,175  280,730  -  7,382,674 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 15,693  444,005  40,586  -  500,284 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า -  1,186,881  -  -  1,186,881 
โอน -  (410)  -  -  (410) 
จ าหน่าย (3,762)  (41,046)  (54,725)  -  (99,533) 
ตดัจ าหน่าย (5,615)  (11,762)  (418)  -  (17,795) 
การปรับปรุงการแปลงค่าเงินตรา
ต่างประเทศ (18,616) 

 
(27,577) 

 
(5,439) 

 
- 

 
(51,632) 

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2562  356,469  8,283,266  260,734  -  8,900,469 
ผลกระทบจากการน ามาตรฐาน 
   การรายงานทางการเงิน 
   ฉบบัท่ี 16 มาปฏิบติั - 

 

- 

 

(20,835) 

 

- 

  
 

(20,835) 
ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563 - หลงัรวม 
   ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำน 
   กำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16  
   มำปฏิบัต ิ 356,469 

 

8,283,266 

 

239,899 

 

- 

  
 
 

8,879,634 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 11,552  247,263  23,125  -  281,940 
โอน -  (29,273)  29,273  -  - 
จ าหน่าย (326)  (52,040)  (15,265)  -  (67,631) 
ตดัจ าหน่าย (10,335)  (10,661)  (5,189)  -  (26,185) 
การปรับปรุงการแปลงค่า    
   เงินตราต่างประเทศ 18,363 

 
13,629 

 
3,218 

 
- 

 
35,210 

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2563 375,723  8,452,184  275,061  -  9,102,968 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน   
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 
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 งบกำรเงินรวม 

 ท่ีดิน สิทธิ    รถยนตแ์ละ  สินทรัพย ์   

 การเช่าท่ีดิน    อุปกรณ์  ระหวา่ง   

 และอาคาร  อุปกรณ์  ส านกังาน  ก่อสร้าง  รวม 

 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 

มลูค่าสุทธิทางบัญชี          
ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2562          
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 41,507  4,692,735  55,131  8,963  4,798,336 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -  -  16,367  -  16,367 
 41,507  4,692,735  71,498  8,963  4,814,703 

          
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562           
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 23,482  3,260,340  12,236  8,567  3,304,625 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -  -  7,991  -  7,991 
 23,482  3,260,340  20,227  8,567  3,312,616 

          
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563          
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 13,271 2 2,999,291  37,872  40,578  3,091,012 
 13,271  2,999,291  37,872  40,578  3,091,012 

 

 
ราคาทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาเตม็จ านวนแลว้ 
แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีจ านวน 2,547.63 ลา้นบาท ( 31 ธนัวาคม 2562 : 2,422.43 ลา้นบาท) 
 
 
 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน   
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 

 

79 

กำรด้อยค่ำของอุปกรณ์ 
 

เน่ืองจากธุรกิจดาวเทียมมีการแข่งขนัสูง มีผลท าให้ราคาตลาดลดลงอย่างมีนัยส าคญั ซ่ึงมีผลกระทบต่อผลการ
ด าเนินงานของธุรกิจดาวเทียม ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัไดท้ดสอบการดอ้ยค่าของอุปกรณ์ ซ่ึงวดัมูลค่า      
ท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของอุปกรณ์ (มูลค่าจากการใช้) โดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดว่าจะได้รับ         
โดยใชอ้ตัราคิดลดร้อยละ 8.3 ซ่ึงพบวา่มูลค่าตามบญัชีสูงกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน บริษทัจึงบนัทึกขาดทุนจาก
การด้อยค่าจ านวน 1,187 ลา้นบาท โดยแสดงอยู่ในขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพยส์ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี          
31 ธนัวาคม 2562 
 

 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 สิทธิการเช่า    รถยนตแ์ละ  สินทรัพย ์   
 ท่ีดินและ    อุปกรณ์  ระหวา่ง   
 อาคาร  อุปกรณ์  ส านกังาน  ก่อสร้าง  รวม 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ราคาทุน          

ณ วนัที ่1 มกรำคม 2562 167,369  10,567,534  200,799  -  10,935,702 

เพ่ิมข้ึน 35  9,385  3,876  1,555  14,851 
โอน -  9,478  -  (746)  8,732 
จ าหน่าย -  (39,198)  (26,244)  (55)  (65,497) 
ตดัจ าหน่าย (5,824)  (11,713)  (355)  -  (17,892) 

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2562  161,580  10,535,486  178,076  754  10,875,896 
ผลกระทบจากการน ามาตรฐาน 
   การรายงานทางการเงิน 
   ฉบบัท่ี 16 มาปฏิบติั - 

 

- 

 

(28,825) 

 

- 

  
 

(28,825) 

ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563 - หลงัรวม 
   ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำน 
   กำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16  
   มำปฏิบัต ิ 161,580 

 

10,535,486 

 

149,251 

 

754 

  
 
 

10,847,071 
เพ่ิมข้ึน -  9,503  10,262  -  19,765 
โอน -  (450)  -  (529)  (979) 
จ าหน่าย (326)  (49,800)  (8,718)  -  (58,844) 
ตดัจ าหน่าย (1,172)  (5,140)  (336)  -  (6,648) 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2563 160,082  10,489,599  150,459  225  10,800,365 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน   
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 สิทธิการเช่า    รถยนตแ์ละ  สินทรัพย ์   

 ท่ีดินและ    อุปกรณ์  ระหวา่ง   

 อาคาร  อุปกรณ์  ส านกังาน  ก่อสร้าง  รวม 

 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 

ค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุน 

   จากการด้อยค่า 

 

 

 

 

 

 

  

ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2562 130,574  5,877,439  156,448  -  6,164,461 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 14,927  419,462  20,661  -  455,050 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า -  1,033,000  -  -  1,033,000 
โอน -  (410)  -  -  (410) 
จ าหน่าย -  (38,839)  (24,938)  -  (63,777) 
ตดัจ าหน่าย (5,614)  (11,713)  (321)  -  (17,648) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 139,887  7,278,939  151,850  -  7,570,676 
ผลกระทบจากการน ามาตรฐาน 
   การรายงานทางการเงิน 
   ฉบบัท่ี 16 มาปฏิบติั - 

 

- 

 

(20,835) 

 

- 

  
 

(20,835) 
ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 - หลงัรวม 
   ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำน 
   กำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบับที่ 16  
   มำปฏิบัต ิ 139,887 

 

7,278,939 

 

131,015 

 

- 

  
 
 

7,549,841 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 10,947  313,079  10,731  -  334,757 
จ าหน่าย (326)  (49,718)  (8,634)  -  (58,678) 
ตดัจ าหน่าย (1,172)  (5,137)  (335)  -  (6,644) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 149,336  7,537,163  132,777  -  7,819,276 

          
มลูค่าสุทธิทางบัญชี          
ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2562          
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 36,795  4,690,095  27,984  -  4,754,874 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -  -  16,367  -  16,367 
 36,795  4,690,095  44,351  -  4,771,241 

 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน   
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 สิทธิการเช่า    รถยนตแ์ละ  สินทรัพย ์   
 ท่ีดินและ    อุปกรณ์  ระหวา่ง   
 อาคาร  อุปกรณ์  ส านกังาน  ก่อสร้าง  รวม 

 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562          
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 21,693  3,256,547  18,235  754  3,297,229 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -  -  7,991  -  7,991 
 21,693  3,256,547  26,226  754  3,305,220 
          

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563          
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 10,746  2,952,436  17,682  225  2,981,089 
 10,746  2,952,436  17,682  225  2,981,089 

 
ราคาทรัพยสิ์นของบริษทัก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาเต็มจ านวนแลว้ 
แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีจ านวน 1,958.22 ลา้นบาท ( 31 ธนัวาคม 2562 : 1,860.39 ลา้นบาท) 

 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน   
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 
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11. สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 
 

 งบกำรเงินรวม 
 ช่องรับสญัญาณ  อ่ืนๆ  รวม 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ราคาทุน      

ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 - หลงัรวมผลกระทบจำกกำร
น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบับที่ 16  

   มำปฏิบัติ - 

 

103,152 

  
 

103,152 
เพ่ิมข้ึน 150,215  5,820  156,035 
จ าหน่าย -  (14,027)  (14,027) 
การปรับปรุงการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ -  2,355  2,355 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563  150,215  97,300  247,515 

      

ค่าเส่ือมราคาสะสม      

ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 - หลงัรวมผลกระทบจำกกำร
น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบับที่ 16  

   มำปฏิบัต ิ - 

 

20,835 

  
 

20,835 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 52,600  36,814  89,414 
จ าหน่าย -  (14,027)  (14,027) 
การปรับปรุงการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ -  288  288 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 52,600  43,910  96,510 

      
มลูค่าสุทธิทางบัญชี      

ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563  - หลงัรวมผลกระทบจำกกำร
น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบับที่ 16  

   มำปฏิบัต ิ - 

 

82,317 

  
 

82,317 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 97,615  53,390  151,005 

      
 
 
 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน   
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ช่องรับสญัญาณ  อ่ืนๆ  รวม 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ราคาทุน      

ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 - หลงัรวม      

   ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
   ฉบับที่ 16 มำปฏิบัติ - 

 

77,846 

  
77,846 

เพ่ิมข้ึน 150,215  2,827  153,042 

จ าหน่าย -  (14,027)  (14,027) 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563  150,215  66,646  216,861 

      

ค่าเส่ือมราคาสะสม      

ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 - หลงัรวม      

   ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
  ฉบับที่ 16 มำปฏิบัติ - 

 

20,835 

  
20,835 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 52,600  31,419  84,019 
จ าหน่าย -  (14,027)  (14,027) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 52,600  38,227  90,827 

      
มลูค่าสุทธิทางบัญชี      

ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 - หลงัรวมผลกระทบจำกกำร
น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบับที่ 16  

   มำปฏิบัต ิ - 

 

57,011 

  
 

57,011 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 97,615  28,419  126,034 

      

 

 

 

 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน   
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 
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กลุ่มบริษทัเช่าสินทรัพยห์ลายประเภทประกอบดว้ย ท่ีดิน อาคาร ช่องรับสัญญาณและยานพาหนะ อายุสัญญาเช่า    
มีระยะเวลา 1.5 - 5 ปี 

กลุ่มบริษทัมีทางเลือกในการซ้ืออุปกรณ์บางประเภทในมูลค่าท่ีก าหนดไวเ้ม่ือส้ินสุดอายุสญัญาเช่า ภาระผกูพนัของ
กลุ่มบริษทัมีการค ้าประกนัโดยกรรมสิทธ์ิของผูใ้หเ้ช่าท่ีมีต่อสินทรัพยท่ี์เช่าส าหรับสญัญาเช่าดงักล่าว 

การวิเคราะห์การครบก าหนดของหน้ีสินตามสญัญาเช่าแสดงไวใ้นหมายเหตุขอ้ 15 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2563  2563 
 พนับาท  พนับาท 

จ ำนวนเงนิทีรั่บรู้ในก ำไรหรือขำดทุน    

ค่าเส่ือมราคาส าหรับสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 89,414  84,019 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน้ีสินตามสญัญาเช่า 6,270  5,580 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสญัญาเช่าระยะสั้น 4,675  3,979 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสญัญาเช่าซ่ึงสินทรัพยมี์มูลค่าต ่า 524  - 
    

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดส าหรับสัญญาเช่าเท่ากบั 31.8 ลา้นบาท 1.6 ลา้น
ดอลลาร์สหรัฐฯ และ 0.3 ลา้นดอลลาร์ออสเตรเลีย 

 
 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน   
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 
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12. สินทรัพย์ไม่มตีวัตนภำยใต้สัญญำอนุญำตให้ด ำเนินกำร และสินทรัพย์ไม่มตีวัตน 
 

 งบกำรเงินรวม 
 สินทรัพย ์       
 ไม่มีตวัตน  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
 ภายใตส้ญัญา      รวม 
 อนุญาตให ้    สินทรัพย ์  สินทรัพย ์
 ด าเนินงาน  ค่าความนิยม  ไม่มีตวัตนอ่ืน  ไม่มีตวัตน 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ราคาทุน        

ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2562 26,251,077  962,407  1,603,144  2,565,551 
เพ่ิมข้ึน -  -  1,658  1,658 
โอน -  -  10,000  10,000 
จ าหน่าย (430)  -  (18)  (18) 
ตดัจ าหน่าย (237,171)  -  (144)  (144) 
การปรับปรุงการแปลงค่า
เงินตราต่างประเทศ - 

 
- 

 
(12,390) 

 
(12,390) 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 และ  
   1 มกรำคม 2563 26,013,476 

 
962,407 

 
1,602,250 

  
2,564,657 

เพ่ิมข้ึน -  -  7,230  7,230 
โอน -  -  1,893  1,893 
ตดัจ าหน่าย -  -  (115)  (115) 
การปรับปรุงการแปลงค่าเงินตรา
ต่างประเทศ - 

 
- 

 
3,139 

 
3,139 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 26,013,476  962,407  1,614,397  2,576,804 
 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน   
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 
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 งบกำรเงินรวม 
 สินทรัพย ์       
 ไม่มีตวัตน  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

 ภายใตส้ญัญา      รวม 
 อนุญาตให ้    สินทรัพย ์  สินทรัพย ์
 ด าเนินงาน  ค่าความนิยม  ไม่มีตวัตนอ่ืน  ไม่มีตวัตน 

 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ค่าตัดจ าหน่ายสะสมและขาดทุน 
   จากการด้อยค่า  

 

 

 

ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2562 23,243,737  907,662  1,332,861  2,240,523 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 1,213,975  -  97,795  97,795 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า 426,526  -  9,293  9,293 
จ าหน่าย (430)  -  (1)  (1) 
ตดัจ าหน่าย (236,021)  -  (144)  (144) 
การปรับปรุงการแปลงค่า
เงินตราต่างประเทศ - 

 
- 

 
(10,885) 

 
(10,885) 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 และ  
   1 มกรำคม 2563 24,647,787 

 
907,662 

 
1,428,919 

  
2,336,581 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 806,004  -  94,888  94,888 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า -  54,745  -  54,745 
ตดัจ าหน่าย -  -  (109)  (109) 
การปรับปรุงการแปลงค่า
เงินตราต่างประเทศ - 

 
- 

 
2,614 

 
2,614 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 25,453,791  962,407  1,526,312  2,488,719 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน   
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 งบกำรเงินรวม 
 สินทรัพย ์       
 ไม่มีตวัตน  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

 ภายใตส้ญัญา      รวม 
 อนุญาตให ้    สินทรัพย ์  สินทรัพย ์
 ด าเนินงาน  ค่าความนิยม  ไม่มีตวัตนอ่ืน  ไม่มีตวัตน 

 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
มลูค่าสุทธิทางบัญชี        

ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2562 3,007,340  54,745  270,283  325,028 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 และ  
   1 มกรำคม 2563 1,365,689 

 
54,745 

 
173,331 

  
228,076 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 559,685  -  88,085  88,085 
 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทอยู่ระหว่างการจัดเตรียมเอกสารกับกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
(“กระทรวงฯ”) เพ่ือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของดาวเทียมไทยคม 5 ตามกรมธรรมป์ระกนัภยั  
 
กรมธรรมด์งักล่าวจดัท าข้ึนตามสัญญาด าเนินกิจการดาวเทียมส่ือสารภายในประเทศ โดยเงินค่าสินไหมทดแทน
ขา้งตน้ บริษทัและกระทรวงฯจะตอ้งหารือกนัต่อไป 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัไดบ้นัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยมในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนิน
ธุรกิจดาวเทียมไทยคม 4 จ านวน 54.7 ลา้นบาท ซ่ึงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของค่าใชจ่้ายในการบริหาร 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน   
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 
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กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ไม่มตีัวตนภำยใต้สัญญำอนุญำตให้ด ำเนินกำร 
 
เม่ือวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2562 บริษทัไดพ้บเหตุขดัขอ้งทางเทคนิคของระบบแจง้สถานะของดาวเทียมไทยคม 5  โดย
บริษทัพร้อมทั้งผูผ้ลิตดาวเทียมไทยคม 5 และผูเ้ช่ียวชาญอยู่ระหว่างด าเนินการกูคื้นระบบดงักล่าว โดยหลงัจากน้ี 
ผูเ้ช่ียวชาญจะให้ความเห็นเก่ียวกบัการบริหารจดัการดาวเทียมไทยคม 5 ซ่ึงอาจจะส่งผลให้มีการหยุดใหบ้ริการใน
อนาคต อย่างไรก็ตามเพ่ือใหเ้กิดความต่อเน่ืองในการใหบ้ริการแก่ลูกคา้ บริษทัไดป้ระสานงานกบัลูกคา้ทุกรายท่ีใช้
บริการดาวเทียมไทยคม 5 เพ่ือจดัการโอนยา้ยลูกคา้ไปยงัดาวเทียมดวงอ่ืน  
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ดาวเทียมไทยคม 5 และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดมีมูลค่าตามบญัชีจ านวน 222 ลา้นบาท
โดยบริษทัไดต้ั้งส ารองค่าเผื่อการดอ้ยค่าแลว้ทั้งจ านวน นอกจากน้ีบริษทัไดท้ดสอบการดอ้ยค่าของสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนภายใตส้ญัญาอนุญาตใหด้ าเนินการ (ไม่รวมดาวเทียมไทยคม 5) ซ่ึงวดัมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพย์
ไม่มีตวัตนภายใตส้ญัญาอนุญาตใหด้ าเนินการ (มูลค่าจากการใช)้ โดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บ โดยใชอ้ตัราคิดลดร้อยละ 8.3 เป็นผลใหมู้ลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนต ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีเป็นจ านวน 205 ลา้นบาท 
ซ่ึงบริษทัไดรั้บรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าแลว้ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน   
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 
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 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน   
 ภายใตส้ญัญาอนุญาต  สินทรัพย ์
 ใหด้ าเนินงาน  ไม่มีตวัตนอ่ืน 
 พนับาท  พนับาท 
ราคาทุน    
ณ วนัที ่1 มกรำคม 2562 26,251,077  1,418,980 
โอน -  10,000 
จ าหน่าย (430)  - 
ตดัจ าหน่าย (237,171)  (144) 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2562 และ 1 มกรำคม 2563 26,013,476  1,428,836 
เพ่ิมข้ึน -  1,784 
จ าหน่าย -  (115) 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2563 26,013,476  1,430,505 

ค่าตัดจ าหน่ายสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า    
ณ วนัที ่1 มกรำคม 2562 23,243,737  1,178,605 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 1,213,975  88,812 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า 426,526  9,293 
จ าหน่าย (430)  - 
ตดัจ าหน่าย (236,021)  (144) 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2562 และ  1 มกรำคม 2563 24,647,787  1,276,566 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 806,004  85,382 
ตดัจ าหน่าย -  (109) 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2563 25,453,791  1,361,839 

มูลค่าสุทธิทางบัญชี    
ณ วนัที ่1 มกรำคม 2562 3,007,340  240,375 

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2562 และ 1 มกรำคม 2563 1,365,689  152,270 

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2563 559,685  68,666 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน   
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 
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13. สินทรัพย์ภำษเีงนิได้รอกำรตดับัญชี / หนีสิ้นภำษเีงินได้รอกำรตดับัญชี 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีภายหลงัจากการน ามาหักกลบกนัตาม
ความเหมาะสม ไดแ้สดงรวมไวใ้นงบแสดงฐานะการเงินโดยมีรายละเอียดดงัน้ี  
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 727,995  797,296  687,166  741,912 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (6,358)  -  -  - 
 
รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพย์ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรวมท่ีเกิดข้ึนใน
ระหวา่งปีมีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม 

   บนัทึกเป็น (รายจ่าย)/รายได ้ใน   

 ณ วนัที ่  ก าไรหรือ  ก าไรขาดทุน  ณ วนัที ่ 

 1 มกรำคม  ขาดทุน  เบด็เสร็จอื่น  31 ธันวำคม 

 2563  (หมายเหตุ 27)    2563 

 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        
ยอดขาดทุนยกไป 433  112  59  604 
ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 7,638  (4,652)  149  3,135 
ค่าเผือ่สินคา้เส่ือมสภาพ 13,629  (936)  -  12,693 
เงินมดัจ ารับ 20,926  (3,033)  -  17,893 
เงินรับล่วงหนา้ค่าบริการจากลูกคา้ 13,246  3,562  1,633  18,441 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 50,376  (7,153)  12,620  55,843 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 22,250  (5,857)  833  17,226 
การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 651,821  (55,639)  8,755  604,937 
อืน่ๆ 16,977  (10,616)  (9,138)  (2,777) 
 797,296  (84,212)  14,911  727,995 

หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        
เงินรับล่วงหนา้ค่าบริการจากลูกคา้ -  (4,715)  (2)  (4,717) 
อื่นๆ -  (1,641)  -  (1,641) 
 -  (6,356)  (2)  (6,358) 

รวม 797,296  (90,568)  14,909  721,637 
 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน   
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 
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 งบกำรเงนิรวม 

   บนัทึกเป็น (รายจ่าย)/รายได ้ใน   

 ณ วนัที ่  ก าไรหรือ  ก าไรขาดทุน  ณ วนัที ่ 

 1 มกรำคม  ขาดทุน  เบ็ดเสร็จอ่ืน  31 ธันวำคม 

 2562  (หมายเหต ุ27)    2562 

 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี        
ยอดขาดทุนยกไป 61,228  (60,136)  (659)  433 
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 6,202  1,922  (486)  7,638 
ค่าเผื่อสินคา้เส่ือมสภาพ 15,096  (1,467)  -  13,629 
เงินมดัจ ารับ 24,463  (3,537)  -  20,926 
เงินรับล่วงหนา้ค่าบริการจากลูกคา้ 12,948  1,524  (1,226)  13,246 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 31,016  14,350  5,010  50,376 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 34,015  (9,950)  (1,815)  22,250 
การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 915,429  (261,421)  (2,187)  651,821 
อ่ืนๆ 16,621  6,398  (6,042)  16,977 
รวม 1,117,018  (312,317)  (7,405)  797,296 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน   
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 

 

92 

 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

   บนัทึกเป็น (รายจ่าย)/รายได ้ใน   

 ณ วนัที่   ก าไรหรือ  ก าไรขาดทุน  ณ วนัที่  

 1 มกรำคม  ขาดทุน  เบด็เสร็จอ่ืน  31 ธันวำคม 

 2563  (หมายเหตุ 27)    2563 

 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        
ค่าเผื่อสินคา้เส่ือมสภาพ 13,629  (936)  -  12,693 
เงินมดัจ ารับ 20,068  (2,410)  -  17,658 
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 46,181  (8,097)  12,620  50,704 
การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 657,126  (53,289)  -  603,837 
อ่ืนๆ 4,908  (1,747)  (887)  2,274 
รวม 741,912  (66,479)  11,733  687,166 

 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

   บนัทึกเป็น (รายจ่าย)/รายได ้ใน   

 ณ วนัที่   ก าไรหรือ  ก าไรขาดทุน  ณ วนัที่  

 1 มกรำคม  ขาดทุน  เบด็เสร็จอ่ืน  31 ธันวำคม 

 2562  (หมายเหตุ 27)    2562 

 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        
ค่าเผื่อสินคา้เส่ือมสภาพ 15,096  (1,467)  -  13,629 
เงินมดัจ ารับ 23,301  (3,233)  -  20,068 
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 27,118  13,893    5,170  46,181 
การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 915,429  (258,303)  -  657,126 
อ่ืนๆ 11,337  (2,221)  (4,208)  4,908 
รวม 992,281  (251,331)  962  741,912 

 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน   
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 
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14.  สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน  
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 118,426  147,970  111,723  140,608 
เงินมดัจ าการประเมินภาษี  177,051  182,701  177,051  182,701 
เงินมดัจ าอ่ืน 15,254  15,256  15,254  15,256 
อ่ืนๆ 3,653  4,422  -  - 
 314,384  350,349  304,028  338,565 
หัก  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ (20,048)  (51,153)  (20,048)  (51,153) 
รวม 294,336  299,196  283,980  287,412 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน   
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 
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15. หนีสิ้นที่มภีำระดอกเบีย้ 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ส่วนที่หมนุเวียน        
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระ        
   ภายในหน่ึงปี         
เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 381,700  383,273  381,700  383,273 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 79,866  8,729  72,671  8,729 
รวมส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงก าหนด        
   ช าระภายในหน่ึงปี 461,566  392,002  454,371  392,002 
        
หุน้กูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 2,242,667  -  2,274,667  - 
รวมหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียระยะสั้น 2,704,233  392,002  2,729,038  392,002 
        
ส่วนที่ไม่หมนุเวียน        
เงินกู้ยืมระยะยาว        
เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 1,135,519  1,521,494  1,135,519  1,521,494 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 68,390  6,410  50,123  6,410 
รวมเงินกูย้ืมระยะยาว 1,203,909  1,527,904  1,185,642  1,527,904 
        
หุน้กูร้ะยะยาว -  2,271,223  -  2,274,223 
        
รวมหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียไม่หมุนเวียน 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 

 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน   
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 
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หุ้นกู้ระยะยำว 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีหุน้กูร้ะยะยาวชนิดระบุช่ือผูถื้อไม่มีหลกัประกนั ไม่ดอ้ยสิทธิ และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้จ  านวน 1 ชุด วงเงิน 2,275 ลา้นบาท มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท  
มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

        ก ำหนด     
      อัตรำดอกเบีย้  จ่ำยช ำระ    ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่

วันที่จ ำหน่ำย  จ ำนวนหน่วย  จ ำนวนเงิน  (ต่อปี)  ดอกเบีย้  ก ำหนดช ำระคืนเงินต้น  31 ธันวำคม 2563 

  หลกัลา้น  ลา้นบาท        ลา้นบาท 
             
29 กนัยายน 2557  2.275  2,275  ร้อยละ 4.68  ทุก 6 เดือน  ครบก าหนดไถ่ถอนทั้งจ านวนใน  

วนัท่ี 2 ตุลาคม 2564 
  

2,275 
รวมหุน้กู ้            2,275 
หัก ตน้ทุนในการออกหุ้นกู ้      (1) 
สุทธิ            2,274 

 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 
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การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้ืมสามารถวิเคราะห์ไดด้งัน้ี 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  2563  2562  2563  2562 
  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ส ำหรับแต่ละปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  4,191,129  7,009,237  4,194,129  7,034,237 
ผลกระทบจากการน ามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาปฏิบติั  

 
68,352 

  
- 

  
42,397 

  
- 

ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 - หลงัรวม
ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 16 มำปฏิบัต ิ  

 
 

4,259,481 

  
 

7,009,237 

  
 

4,236,526 

  
 

7,034,237 
เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี  155,929  -  153,042  - 
จ่ายคืนเงินกูย้ืม  (494,358)  (2,790,945)  (489,446)  (2,812,945) 
ค่าตดัจ าหน่ายค่าใชจ่้ายในการ         
   จดัหาเงินกูย้ืม*  2,462  2,929  2,462  2,929 
การลงทุนในหุน้กูภ้ายในกลุ่มกิจการ  (29,000)  -  -  - 
(ก าไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน  13,628  (30,092)  12,096  (30,092) 
รำคำตำมบัญชีปลำยงวด - สุทธิ  3,908,142  4,191,129  3,914,680  4,194,129 
 

กลุ่มบริษทัตอ้งด ารงอตัราส่วนทางการเงินตามท่ีก าหนดไวใ้นสญัญาเงินกูย้ืมระยะยาว 
 

* กลุ่มบริษทัไดมี้การจดัประเภทรายการค่าใชจ่้ายรอตดับญัชีมาแสดงสุทธิกบัเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 
 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 
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อตัราดอกเบ้ียของเงินกูย้ืมของกลุ่มบริษทัมีดงัต่อไปน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
เงินกูย้ืมทั้งส้ิน        
- อตัราคงท่ี 2,390,923  2,286,362  2,397,461  2,289,362 
- อตัราลอยตวั 1,517,219  1,904,767  1,517,219  1,904,767 
รวม 3,908,142  4,191,129  3,914,680  4,194,129 

        
อตัราดอกเบ้ียถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั        
- เงินกูย้ืม 3.85%  4.27%  3.86%  4.27% 
- หุน้กู ้ 4.68%  4.68%  4.68%  4.68% 
 
ระยะเวลาการครบก าหนดของเงินกูย้ืมระยะยาวและหุน้กูร้ะยะยาว - สุทธิจากตน้ทุนทางการเงิน มีดงัต่อไปน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี 418,801  2,656,315  413,302  2,659,315 
เกินกวา่ 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 785,108  1,142,812  772,340  1,142,812 
รวม 1,203,909  3,799,127  1,185,642  3,802,127 

 
กลุ่มบริษทัตอ้งด ารงอตัราส่วนทางการเงินตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาว และตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไข 
รวมทั้ งการรักษาอัตราส่วนทางการเงินท่ีก าหนดไวใ้นข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผูอ้อกหุ้นกู้และ 
ผูถื้อหุน้กู ้
 
วงเงนิกู้ยืมจำกธนำคำร 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีวงเงินกูย้ืมท่ียงัไม่ไดใ้ชจ้ากธนาคารในประเทศและต่างประเทศเป็นจ านวน 
3,253.91 ลา้นบาท และ 30.00 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ (2562: 3,247.57 ลา้นบาท และ 30.00 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ) 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 
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การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 
หน่วย: พนับาท 

 งบกำรเงนิรวม 

   
หนีสิ้นตำม
สัญญำเช่ำ  

เงนิกู้ยืม
ระยะยำว  หุ้นกู้  รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563   15,140  1,904,766  2,271,223  4,191,129 
ผลกระทบจากการน ามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัท่ี 16  มาปฏิบติั 

   
68,352 

  
- 

  
- 

  
68,352 

ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563 - หลงัรวม
ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงนิฉบบัที ่16 มำปฏิบตั ิ

   
 

83,492 

  
 

1,904,766 

  
 

2,271,223 

  
 

4,259,481 
การเปลีย่นแปลงในกระแสเงินสด          

ช าระคืนเงินกูย้มื   (88,279)  (406,079)  -  (494,358) 
การลงทุนในหุน้กูภ้ายในกลุ่มกิจการ   -  -  (29,000)  (29,000) 

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด          
เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี   155,929  -  -  155,929 
ค่าใชจ่้ายในการจดัหาเงินกูย้มืตดัจ าหน่าย   -  2,018  444  2,462 
ปรับปรุงการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ   (2,886)  16,514  -  13,628 

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2563   148,256  1,517,219  2,242,667  3,908,142 
 

หน่วย: พนับาท 
 งบกำรเงนิรวม 

   
หนีสิ้นตำม
สัญญำเช่ำ  

เงนิกู้ยืม
ระยะยำว  หุ้นกู้  รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562   26,775  2,459,150  4,523,312  7,009,237 
การเปลีย่นแปลงในกระแสเงินสด          

ช าระคืนเงินกูย้มื   (11,635)  (526,310)  (2,253,000)  (2,790,945) 
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด          

ค่าใชจ่้ายในการจดัหาเงินกูย้มืตดัจ าหน่าย   -  2,018  911  2,929 
ปรับปรุงการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ   -  (30,092)  -  (30,092) 

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2562   15,140  1,904,766  2,271,223  4,191,129 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 
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หน่วย: พนับาท 
 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

   
หนีสิ้นตำม
สัญญำเช่ำ  

เงนิกู้ยืม
ระยะยำว  หุ้นกู้  รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563   15,140  1,904,766  2,274,223  4,194,129 
ผลกระทบจากการน ามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัท่ี 16  มาปฏิบติั 

   
42,397 

  
- 

  
- 

  
42,397 

ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563 - หลงัรวม
ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงนิฉบบัที ่16 มำปฏิบตั ิ

   
 

57,537 

  
 

1,904,766 

  
 

2,274,223 

  
 

4,236,526 
การเปลีย่นแปลงในกระแสเงินสด          

ช าระคืนเงินกูย้มื   (83,367)  (406,079)  -  (489,446) 
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด          

เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี   153,042  -  -  153,042 
ค่าใชจ่้ายในการจดัหาเงินกูย้มืตดัจ าหน่าย   -  2,018  444  2,462 
ปรับปรุงการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ   (4,418)  16,514  -  12,096 

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2563   122,794  1,517,219  2,274,667  3,914,680 

 
หน่วย: พนับาท 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

   
หนีสิ้นตำม
สัญญำเช่ำ  

เงนิกู้ยืม
ระยะยำว  หุ้นกู้  รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562   26,775  2,459,150  4,548,312  7,034,237 
การเปลีย่นแปลงในกระแสเงินสด          

ช าระคืนเงินกูย้มื   (11,635)  (526,310)  (2,275,000)  (2,812,945) 
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด          

ค่าใชจ่้ายในการจดัหาเงินกูย้มืตดัจ าหน่าย   -  2,018  911  2,929 
ปรับปรุงการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ   -  (30,092)  -  (30,092) 

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2562   15,140  1,904,766  2,274,223  4,194,129 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 
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การวิเคราะห์การครบก าหนดของหน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี  

หน่วย : พนับำท 
    งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 
 ไม่เกนิ 1 ปี  1 - 5 ปี   รวม 
ผลรวมของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 85,163  71,845   157,008 
หกั ดอกเบ้ียตามสัญญาเช่ารอการตดับญัชี                                                  (5,297)  (3,455)   (8,752) 
มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 79,866  68,390   148,256 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 
 ไม่เกนิ 1 ปี  1 - 5 ปี   รวม 
ผลรวมของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 9,212  6,841   16,053 
หกั ดอกเบ้ียตามสัญญาเช่ารอการตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (483)  (430)   (913) 
มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 8,729  6,411   15,140 

หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 
 ไม่เกนิ 1 ปี  1 - 5 ปี   รวม 
ผลรวมของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 77,153  52,468   129,621 
หกั ดอกเบ้ียตามสัญญาเช่ารอการตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (4,482)  (2,345)   (6,827) 
มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 72,671  50,123   122,794 

หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 
 ไม่เกนิ 1 ปี  1 - 5 ปี   รวม 
ผลรวมของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 9,212  6,841   16,053 
หกั ดอกเบ้ียตามสัญญาเช่ารอการตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (483)  (430)   (913) 
มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 8,729  6,411   15,140 

 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 
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16. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 
 

  งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 หมายเหตุ 2563  2562  2563  2562 
  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
เจ้ำหนีก้ำรค้ำ         
-  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 2,024  2,631  8,493  5,862 
-  บุคคลหรือกิจการอ่ืนๆ  79,938  248,507  73,228  127,679 
รวม  81,962  251,138  81,721  133,541 

         
เจ้ำหนีห้มุนเวยีนอ่ืน         
-  ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  237,038  234,211  278,065  250,958 
-  อ่ืนๆ  105,128  69,368  48,086  34,257 
รวม  342,166  303,579  326,151  285,215 

         
รวมเจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีห้มุนเวยีนอ่ืน  424,128  554,717  407,872  418,756 

 
17. หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน  
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
เงินมดัจ ารับจากลูกคา้ระยะสั้น 42,093  22,228  12,655  19,677 
ภาษีอ่ืนๆ 17,925  33,592  7,490  4,111 
อ่ืนๆ 1,110  758  -  1 
รวม 61,128  56,578  20,145  23,789 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 
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18. ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน  
 

ภาระผกูพนัตามงบแสดงฐานะการเงินมีดงัต่อไปน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม   งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
 2563  2562  2563  2562 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนั        
   ท่ีไม่ไดจ้ดัให้มีกองทุน 283,241  231,766  253,524  205,056 
ภำระผูกพนัตำมงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 283,241  231,766  253,524  205,056 
 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์
 

 งบกำรเงนิรวม   งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์         
   ณ วนัท่ี 1 มกราคม 231,766  160,747  205,056  135,592 
ผลประโยชนจ่์ายโดยโครงการ (39,957)  (30,401)  (33,164)  (18,657) 
        
รับรู้ในก ำไรขำดทุน        
ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและดอกเบ้ีย 21,640  75,278  18,531  62,269 
 21,640  75,278  18,531  62,269 
        
รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน        
ขาดทุนจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์        
   ประกนัภยัท่ีรับรู้ในระหวา่งปี 69,792  26,142  63,101  25,852 
 69,792  26,142  63,101  25,852 
        
ภำระผูกพนัของโครงกำรผลประโยชน์  
   ณ วนัที ่31 ธันวำคม 283,241 

 
231,766 

 
253,524 

 
205,056 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 
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ขอ้สมมติฐานหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีรายงาน (แสดงโดยวิธีถวัเฉลี่ย
ถ่วงน ้าหนกั) 
 
 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 2563  2562  2563  2562 
 ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ 
อตัราคิดลด 1.61  2.40  1.61  2.40 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต 5.00  5.00  5.00  5.00 
 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหว   

การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไปได้
อย่างสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือวา่ขอ้สมมติฐานอ่ืนๆ คงท่ี จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพนัผลประโยชน์ท่ี
ก าหนดไวเ้ป็นจ านวนเงินดงัต่อไปน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ภำระผูกพนัของโครงกำรผลประโยชน์  
 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 

 
เพ่ิมข้ึน 

  
ลดลง 

  
เพ่ิมข้ึน 

  
ลดลง 

อตัราคิดลด  (เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.5) (13,753)  14,723  (11,956)  12,834 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต  

(เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 
 

27,037 
  

(23,958) 
  

23,479 
  

(20,831) 
 
แมว้่าการวิเคราะห์น้ีไม่ไดค้  านึงการกระจายตัวแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวงัภายใต้โครงการ
ดงักล่าว แต่ไดแ้สดงประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมติฐานต่างๆ 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 
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19. หนีสิ้นไม่หมุนเวยีนอ่ืน 
 

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
เงินมดัจ ารับจากลูกคา้ระยะยาว 117,526  127,165  112,262  121,161 
อ่ืนๆ 107,588  110,970  107,588  110,970 
รวม 225,114  238,135  219,850  232,131 

 
20. ทุนเรือนหุ้นและกำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
 

 มลูค่าหุ้น  2563  2562 
 ต่อหุ้น  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน 
 (บาท)  พนัหุน้  พนับาท  พนัหุน้  พนับาท 

ทุนจดทะเบียน          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม          
- หุน้สามญั 5  1,099,977  5,499,884  1,099,977  5,499,884 
ออกหุน้ใหม่ 5  -  -  -  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม          
- หุ้นสำมญั 5  1,099,977  5,499,884  1,099,977  5,499,884 
          

หุ้นที่ออกและช าระแล้ว          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม          
- หุน้สามญั 5  1,096,102  5,480,510  1,096,102  5,480,510 
การออกหุน้สามญัโดยใช ้          
   ใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้ 5  -  -  -  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม          
- หุ้นสำมญั 5  1,096,102  5,480,510  1,096,102  5,480,510 

 
ผูถื้อหุน้สามญัจะไดรั้บสิทธิในการรับเงินปันผลจากการประกาศจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหน่ึง
เสียงต่อหน่ึงหุน้ในท่ีประชุมของบริษทั   
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การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
 
20.1 กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ช ำระด้วยตรำสำรทุน 

20.1.1 ข้อมูลโครงกำร  

 

ใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัออกให้ส าหรับกรรมการและพนักงานของบริษทัและบริษทัย่อย โดย
บริษทัไดเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัโดยจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัของ
บริษัทให้แก่พนักงานท่ีท างานเต็มเวลา (Full-time Employment) ของบริษัทและบริษัทย่อยท่ีเข้าร่วม
โครงการ Performance share plan (“โครงการ”) โดยขอ้มูลส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัมี
ดงัน้ี 

 

 โครงกำร 3 โครงกำร 4  
วนัท่ีอนุมติั: 26 มีนาคม 2558 30 มีนาคม 2559  
จ านวนหน่วยท่ีเสนอขาย:  1,085,300 หน่วย 1,074,300 หน่วย  
ราคาใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้:  37.626 บาท/หุน้ 25.918 บาท/หุน้  
จ านวนหุน้ท่ีออกเพื่อรองรับ: 1,085,300 หุน้ 1,074,300 หุน้  
อายขุองโครงการ: 5 ปี นบัจากวนัท่ีมีการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัคร้ังแรก 
ราคาเสนอขายต่อหุน้: หน่วยละ 0 บาท (ศูนยบ์าท) 
อตัราการใชสิ้ทธิ: ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซ้ือหุน้สามญัได ้1 หุน้ 
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การเปล่ียนแปลงใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัแสดงไดด้งัน้ี 

 

 1 มกราคม 
2563 

 ออกให้
ระหวา่งปี  

รับคืน 
ระหวา่งปี 

 ใชสิ้ทธิ 
ระหวา่งปี 

 หมดอาย ุ
ระหวา่งปี 

 31 ธนัวาคม 
2563 

 พนัหน่วย  พนัหน่วย  พนัหน่วย  พนัหน่วย  พนัหน่วย  พนัหน่วย 
ESOP - Grant III            
กรรมการ 254  -  -  -  (254)  - 
พนกังาน 691  -  -  -  (691)  - 
รวม 945  -  -  -  (945)  - 

ESOP - Grant IV            
กรรมการ 155  -  -  -  -  155 
พนกังาน 741  -  -  -  -  741 
รวม 896  -  -  -  -  896 
            
รวมทั้งส้ิน 1,841  -  -  -  (945)             896 

 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 
 

107 

20.1.2 กำรวดัมูลค่ำยุตธิรรม 

 

บริษทัวดัมูลค่าของรายจ่ายโครงการ โดยอา้งอิงกบัมูลค่ายติุธรรมของตราสารทุนท่ีออกให ้ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิ
โดยใช ้Monte Carlo Simulation techniques โดยมีขอ้สมมติฐานท่ีส าคญัดงัน้ี 
 

 โครงกำร 3 โครงกำร 4 
มูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิ 20.424 บาท 12.475 บาท 
ราคาหุน้ ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิ 36.500 บาท 27.000 บาท 
ราคาใชสิ้ทธิ 37.626 บาท 25.918 บาท 
ความผนัผวนท่ีคาดหวงั 39.894% 36.534% 
เงินปันผลท่ีคาดหวงั 1.781% 2.407% 
อตัราดอกเบ้ียท่ีปราศจากความเส่ียง 2.340% 1.721% 

 
รำยกำรกระทบยอดทุนส ำรองอ่ืน – กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ช ำระด้วยตรำสำรทุน 
 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563  2562 

 พนับาท  พนับาท 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 16,971  14,745 
ค่าใชจ่้ายรวมท่ีรับรู้ระหวา่งปีในงบก าไรขาดทุน 806  2,226 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 17,777  16,971 
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20.2 กำรจ่ำยผลตอบแทนแก่ผู้บริหำรโดยช ำระด้วยเงนิสด 
 

เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั มีมติอนุมติัแกไ้ขจ านวนเงินส าหรับการจ่าย
ค่าตอบแทนส าหรับผลการด าเนินงานเป็นจ านวนรวม 22.76 ลา้นบาท เพ่ือจัดสรรให้กับผูบ้ริหาร ณ         
วนัส้ินสุดโครงการ โดยมีเง่ือนไขวา่ผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้โดยรวม (Absolute Total Shareholder Return) 
และผลตอบแทนโดยรวมของผูถื้อหุ้นเม่ือเทียบกบัผลตอบแทนเฉล่ียของกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนัใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (Relative Total Shareholder Return) ตอ้งถึงเกณฑ์ท่ีก าหนดในปีท่ี 3 
ของโครงการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัไดมี้การประเมินเกณฑท่ี์ก าหนดของโครงการพบวา่ บริษทั
ไม่สามารถด าเนินการไดต้ามเง่ือนไขท่ีก าหนดได ้บริษทัจึงไม่ไดบ้นัทึกรายการดงักล่าว 

 
ส่วนเกนิมลูค่าหุ้น 
 
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุน้สูงกวา่
มูลค่าหุน้ท่ีจดทะเบียนไว ้ บริษทัตอ้งน าค่าหุน้ส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนส ารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุน้”) ส่วนเกินมูลค่าหุน้
น้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
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21. ส ำรอง 
 
ส ารองประกอบดว้ย 
 
การจดัสรรก าไร และ/หรือ ก าไรสะสม 

 
ส ำรองตำมกฎหมำย 
 
ตามบทบัญญติัแห่งพระราชบัญญัติบริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรรทุนส ารอง 
(“ส ารองตามกฎหมาย”) อย่างนอ้ยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลงัจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า
ส ารองดงักล่าวมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  เงินส ารองน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถอืหุ้น 
 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงนิ 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินแสดงในส่วนของเจา้ของประกอบดว้ยผลต่างการแปลงค่าทั้งหมดจากงบการเงิน
ของหน่วยงานในต่างประเทศ 
 
ผลต่ำงจำกกำรเปลีย่นแปลงในมูลค่ำยุตธิรรมของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินแสดงในส่วนของผูถื้อหุ้นประกอบดว้ย
ผลรวมการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินจนกระทัง่มีการตดัรายการหรือเกิดการดอ้ยค่า 
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22.  ส่วนงำนด ำเนินงำน 
 

กลุ่มบริษทัน าเสนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานโดยแสดงส่วนงานธุรกิจและส่วนงานภูมิศาสตร์ เป็น
รูปแบบหลกัในการรายงาน โดยพิจารณาจากโครงสร้างการบริหารและการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่ม
บริษทัเป็นเกณฑใ์นการก าหนดส่วนงาน 
 
ส่วนงานธุรกจิ 

 
กลุ่มบริษทัเสนอส่วนงานธุรกิจท่ีส าคญั ดงัน้ี 

 
ส่วนงาน 1 บริการวงจรดาวเทียมและธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจดาวเทียม 
ส่วนงาน 2  การขายและบริการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจอินเทอร์เน็ตและส่ือ 
ส่วนงาน 3  การขายและบริการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจโทรศพัท ์
 
ส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 
ในการน าเสนอการจ าแนกส่วนงานภูมิศาสตร์ รายไดต้ามส่วนงานแยกตามเขตภูมิศาสตร์โดยก าหนดจากสถานท่ีตั้ง
ของลูกคา้ 
 
ส่วนงานในประเทศไทยมีขอบเขตการด าเนินงานหลกัเก่ียวกบัการบริการวงจรดาวเทียมและธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบั
ธุรกิจดาวเทียม ธุรกิจอินเทอร์เน็ตและส่ือ ส่วนงานในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีขอบเขต  
การด าเนินงานหลกัเก่ียวกบัการขายและบริการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจโทรศพัท์ การบริการวงจรดาวเทียมและธุรกิจท่ี
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจดาวเทียม ส่วนงานในประเทศออสเตรเลีย ประเทศอินเดีย ประเทศญ่ีปุ่น สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมา ประเทศมาเลเซียและประเทศสิงคโปร์ มีขอบเขตการด าเนินงานหลักเก่ียวกับการขายและบริการท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจดาวเทียม 
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กลุ่มบริษทัเสนอส่วนงานภูมิศาสตร์ท่ีส าคญั ดงัน้ี 
 
ส่วนงาน 1 ประเทศไทย  
ส่วนงาน 2 ประเทศออสเตรเลีย 
ส่วนงาน 3 ประเทศอินเดีย 
ส่วนงาน 4 ประเทศญ่ีปุ่น 
ส่วนงาน 5 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 
ส่วนงาน 6 ประเทศมาเลเซีย 
ส่วนงาน 7 ประเทศสิงคโปร์ 
ส่วนงาน 8 ประเทศอ่ืน ๆ 
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การจ าแนกรายได้ 
กลุ่มบริษทัจ าแนกรายไดจ้ากการขายสินคา้และให้บริการให้แก่ลูกคา้ตลอดช่วงเวลาและ ณ เวลาใดเวลาหน่ึงตาม
ประเภทส่วนงานซ่ึงสอดคล้องกับการเปิดเผยข้อมูลรายได้แยกตามส่วนงานท่ีรายงานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี             
31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

 
 

   งบกำรเงินรวม 
   2563  2562 
   พนับาท  พนับาท 
รำยได้ตำมส่วนงำน     
 บริการธุรกิจดาวเทียม  3,539,410  4,560,949 
 บริการอินเตอร์เน็ตและส่ือ  17,386  102,336 
รวม   3,556,796  4,663,285 

      
ช่วงเวลำแห่งกำรรับรู้รำยได้     
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง     
 บริการธุรกิจดาวเทียม  387,450  326,316 
 บริการอินเตอร์เน็ตและส่ือ  1,632  82,223 
   389,082  408,539 
ตลอดช่วงเวลา     
 บริการธุรกิจดาวเทียม  3,151,960  4,234,633 
 บริการอินเตอร์เน็ตและส่ือ  15,754  20,113 
   3,167,714  4,254,746 

รวม   3,556,796  4,663,285 
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รายไดแ้ละผลการด าเนินงานจากส่วนงานทางธุรกิจในงบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
 

 
บริกำรธุรกจิดำวเทียม  บริกำรอนิเตอร์เน็ต 

และส่ือ 
 บริกำรระบบโทรศัพท์  ตัดรำยกำรระหว่ำง 

ส่วนงำน 
 งบกำรเงินรวม 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

 ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท 
รายได ้ 3,548  4,594  32  122  -  -  (24)  (53)  3,556  4,663 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมคา้ -  -  -  -  4  (116)  -  -  4  (116) 
ตน้ทุนขายและบริการตามส่วนงาน (2,587)  (3,613)  (15)  (112)  -  -  24  54  (2,578)  (3,671) 
ค่าใชจ่้ายตามส่วนงาน (907)  (1,001)  (13)  (39)  -  -  1  1  (919)  (1,039) 
ผลการด าเนินงานตามส่วนงาน 54  (20)  4  (29)  4  (116)  1  2  63  (163) 
ขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย                 -  (29) 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ                 (59)  (128) 
รายไดอ่ื้น                 671  136 
รายไดท้างการเงิน                 141  201 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย ์                 -  (1,623) 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได ้                 816  (1,606) 
ตน้ทุนทางการเงิน                 (188)  (300) 
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน                 628  (1,906) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้                 (114)  (344) 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ                 514  (2,250) 

                    

                    

                    



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 
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 บริกำรธุรกจิดำวเทียม  บริกำรอนิเตอร์เน็ต 
และส่ือ 

 บริกำรระบบโทรศัพท์ ตดัรำยกำรระหว่ำง 
ส่วนงำน 

 งบกำรเงินรวม 

   2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
 ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท 
สินทรัพยจ์ าแนกตามส่วนงาน 13,603  13,879  495  488  -  -  (567)  (535)  13,531  13,832 
เงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,752  1,758  -  -  -  -  -  -  1,752  1,758 
เงินลงทุนในการร่วมคา้ -  -  -  -  1,393  1,409  -  -  1,393  1,409 
รวมสินทรัพย์                 16,676  16,999 

                    
หน้ีสินจ าแนกตามส่วนงาน 1,516  1,806  9  14  -  -  (4)  (6)  1,521  1,814 
เงินกูย้ืม 3,908  4,190  -  -  -  -  -  -  3,908  4,190 
รวมหนีสิ้น                 5,429  6,004 

 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน   
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 
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รายไดจ้ากส่วนงานทางภูมิศาสตร์ในงบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี    
 
 2563  2562 
 พนับาท  พนับาท 
รายได้จากส่วนงาน    
ประเทศไทย 1,951,823  2,250,706 
ประเทศออสเตรเลีย 263,841  250,008 
ประเทศอินเดีย 442,198  660,084 
ประเทศญ่ีปุ่น 206,603  618,626 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 156,010  126,924 
ประเทศมาเลเซีย 261,769  257,905 
ประเทศอ่ืนๆ 274,552  499,032 
รวม 3,556,796  4,663,285 

 
ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ำรำยใหญ่ของกลุ่มกจิกำร 
 
ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัไม่มีรายการกบัลูกคา้ภายนอกกิจการรายใดรายหน่ึง 
ท่ีมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 10 ของรายไดร้วมของกลุ่มบริษทั 

 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน   
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 
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สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนตามส่วนงานภูมิศาสตร์ในงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
 
 2563  2562 
 พนับาท  พนับาท 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    
ประเทศไทย 4,032,657  5,090,936 
ประเทศออสเตรเลีย 99,589  24,295 
ประเทศอินเดีย 6,086  7,308 
ประเทศญ่ีปุ่น 3,933  9,182 
ประเทศสิงคโปร์ 2,291,387  2,536,267 
ประเทศอ่ืนๆ 41,857  73,856 
รวม 6,475,509  7,741,844 

 
23. รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  2562  2563  2562 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
        
รายไดจ้ากการขาย 130,529  264,909  111,170  147,187 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 3,426,267  4,398,376  3,309,195  4,122,424 
รวม 3,556,796  4,663,285  3,420,365  4,269,611 

 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน   
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 
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24. รำยได้อ่ืน 
 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2563  2562  2563  2562 
  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
         

รายไดจ้ากเงินชดเชยตามกรมธรรมป์ระกนัภยั 
      ตามขอ้ตกลงภายใตส้ญัญาบริการเพ่ือเพ่ิม

อายกุารใชง้านของดาวเทียม 

  
 

352,517 

  
 

- 

  
 

352,517 

  
 

- 
รายไดจ้ากเงินชดเชยตามกรมธรรมป์ระกนัภยั  268,020  -  268,020  - 
รายไดค่้าท่ีปรึกษาและบริหาร  7,480  7,389  21,375  35,425 
ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุน  7,715  2,678  -  - 
ก าไรจากการจ าหน่ายอุปกรณ์  4,750  5,161  5,209  4,813 
รายไดค่้าเบ้ียปรับจากลูกคา้  21,440  59,530  -  - 
หน้ีสูญรับคืน  -  51,752  -  51,752 
อ่ืนๆ  9,103  9,898  5,845  9,199 
รวม  671,025  136,408  652,966  101,189 

 
ในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน 2563 บริษัทได้รับเงินจากบริษัทประกันภัยจากกรมธรรม์อ่ืน จ านวน 8.4            
ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 268 ลา้นบาท ซ่ึงแสดงเป็นรายไดจ้ากเงินชดเชยตามกรมธรรมป์ระกนัภยั 
 
นอกจากน้ีบริษทัได้รับเงินชดเชยตามกรมธรรม์ประกนัภยัดงักล่าวซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของขอ้ตกลงภายใตส้ัญญา
บริการเพ่ือเพ่ิมอายุการใชง้านของดาวเทียม ซ่ึงรับรู้เป็นรายไดอ่ื้นส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 
353 ลา้นบาท (สุทธิจากรายการตดัจ าหน่ายเงินล่วงหนา้ตามสัญญาบริการดงักล่าวจ านวน 3 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ
ประมาณ 98 ลา้นบาท) ตามล าดบั (ดูหมายเหตุขอ้ 31.6) 

 
 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน   
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 
 

118 
 

25. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 
 

งบก าไรขาดทุนไดร้วมการวิเคราะห์ค่าใชจ่้ายตามหนา้ท่ี ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะไดเ้ปิดเผยตามขอ้ก าหนดในมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินฉบบัต่าง ๆ ดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  2562  2563  2562 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย ์ -  1,622,700  -  1,468,819 
ค่าเส่ือมราคาของอาคาร และอุปกรณ์ 281,940  500,283  334,757  455,050 
ค่าตดัจ าหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนภายใต ้        
   สญัญาอนุญาตใหด้ าเนินการ  
   สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้

       

และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 990,307  1,311,769  975,405  1,302,786 
ค่าตดัจ าหน่ายค่าใชจ่้ายในการจดัหาเงินกูย้ืม 2,462  2,929  2,462  2,929 
ค่าใชจ่้ายพนกังาน 819,090  887,799  576,990  627,277 

 
26. เงนิสมทบกองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 
 

กลุ่มบริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับพนกังานของกลุ่มบริษทับนพ้ืนฐานความสมคัรใจของพนกังาน
ในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนกังานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 3 ถึงอตัราร้อยละ 7 ของเงินเดือนทุกเดือน 
และกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 3 ถึง อตัราร้อยละ 7 ของเงินเดือนของพนกังานทุกเดือน กองทุนส ารอง
เล้ียงชีพน้ีไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนส ารองเล้ียงชีพตามขอ้ก าหนดของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทุนโดย
ผูจ้ดัการกองทุนท่ีไดรั้บอนุญาต 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน   
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 
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27. ค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้  
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม หมายเหตุ 2563  2562  2563  2562 
  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 

       
ภำษเีงินได้ปัจจุบัน  (23,636)  (31,393)  7  (421) 
         
ภำษเีงินได้รอกำรตัดบัญชี         
การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว 13 (90,568)  (312,317)  (66,479)  (251,331) 
รวม  (114,204)  (343,710)  (66,472)  (251,752) 

         
รวมค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้  (114,204)  (343,710)  (66,472)  (251,752) 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน   
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 
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การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษทีี่แท้จริง 
 

 งบกำรเงินรวม 
 2563  2562 

 
อตัราภาษี 
(ร้อยละ) 

 
 

พนับาท 
 
อตัราภาษี 
(ร้อยละ) 

 
 

พนับาท 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี   513,782    (2,249,949) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้วม   114,204    343,710 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินไดร้วม   627,986    (1,906,239) 
จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  (125,597)  20  381,248 
ผลกระทบจากความแตกต่างของอตัราภาษีส าหรับ        
 กิจการในต่างประเทศ   (63,446)    (131,972) 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมคา้   749    (23,290) 
ผลกระทบจากรายไดท่ี้รับรู้ต่างงวดกนั       

 
   ระหวา่งบญัชีและภาษี   2,410    - 
ผลกระทบจากค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถหกัภาษีได ้       

 
   และค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ต่างงวดกนั        
   ระหวา่งบญัชีและภาษี   165,347    (201,812) 
ผลขาดทุนในปีปัจจุบนัท่ีไม่รับรู้เป็นสินทรัพยภ์าษี       

 
 เงินไดร้อการตดับญัชี   (115,908)    (68,456) 
ตดัจ าหน่ายสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี   -    (269,213) 
อ่ืนๆ   22,241    (30,215) 
รวม 18  (114,204)  (18)  (343,710) 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน   
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562 

 
อตัราภาษี 
(ร้อยละ)  

 
พนับาท  

อตัราภาษี 
(ร้อยละ)  

 
พนับาท 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี   513,782    (2,249,949) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้   66,472    251,752 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้   580,254    (1,998,197) 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  (116,051)  20  399,639 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี   -     5,951 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน 
บริษทัยอ่ยและการร่วมคา้   (58,761)    (119,573) 

ผลกระทบจากรายไดท่ี้รับรู้ต่างงวด        
   กนัระหวา่งบญัชีและภาษี   2,410    - 
ผลกระทบจากค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถหกั        
   ภาษีเงินไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ต่างงวดกนั        
   ระหวา่งบญัชีและภาษี   195,231    (200,557) 
ผลขาดทุนในปีปัจจุบนัท่ีไม่รับรู้เป็นสินทรัพย ์        
 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี   (91,238)    (67,999) 
ตดัจ าหน่ายสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี   -    (269,213) 
อ่ืนๆ   1,937    - 
รวม 11  (66,472)  (13)  (251,752) 
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28.  ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น 
 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ค านวณจากก าไร (ขาดทุน) 
ส าหรับปีท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัและจ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหว่างปีในแต่ละปีโดย
วิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั แสดงการค านวณดงัน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562 
 (พันบาท/พันหุ้น) 
    
ก ำไร (ขำดทุน) ทีเ่ป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสำมญัของบริษัท (ขั้นพื้นฐำน) 513,782  (2,249,949) 

    
จ ำนวนหุ้นสำมญัทีอ่อกจ ำหน่ำยแล้ว 1,096,102  1,096,102 

    

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐำน) (บาท) 0.47  (2.05) 
 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด 
 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลดส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ค านวณจากก าไร (ขาดทุน) 
ส าหรับปีท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหว่างปี หลงัจากท่ีได้
ปรับปรุงผลกระทบของหุ้นปรับลด อย่างไรก็ตาม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัไม่ได้
ค านวณก าไรต่อหุน้ปรับลด เน่ืองจากราคาตามสิทธิมีมูลค่าสูงกวา่มูลค่ายติุธรรมของหุน้สามญัถวัเฉล่ียระหวา่งปี 
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29. เงนิปันผล 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2563 มีมติอนุมติัการจดัสรรก าไรเป็นเงินปันผลระหวา่งกาล    
ในอตัราหุน้ละ 0.20 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 219 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้เม่ือวนัท่ี 
21 เมษายน 2563 
 

30. เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ 
 
นโยบายการจดัการความเส่ียงทางด้านการเงิน 
 
กลุ่มบริษทัตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงทางการเงินท่ีส าคญัไดแ้ก่ ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียและความเส่ียงจากอตัรา
แลกเปล่ียน กลุ่มบริษทัไดกู้ย้ืมเงินส าหรับรายจ่ายฝ่ายทุน ซ่ึงตอ้งจ่ายอตัราดอกเบ้ียทั้ งแบบคงท่ีและแบบลอยตัว 
รวมทั้งมีรายการขาย และรายการซ้ือท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ดงันั้นฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัจึงท ารายการตราสาร
อนุพนัธ์เพ่ือป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียนดงักล่าว  
 
กลุ่มบริษทัใชต้ราสารอนุพนัธ์เพ่ือลดความไม่แน่นอนของกระแสเงินสดในอนาคตท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของ
อตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียน และเพ่ือช่วยในการบริหารสภาพคล่องของเงินสด กลยทุธ์ท่ีใชใ้นการป้องกนัความ
เส่ียงไดแ้ก่ ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียไดป้้องกนัโดยการท าสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียกบัธนาคารท่ีใหกู้ย้ืม ส่วน
ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีจะเกิดข้ึนจากการขายในอนาคตได้ป้องกันโดยการท าสัญญาซ้ือขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้าและสิทธิในการซ้ือขายอัตราแลกเปล่ียนล่วงหน้า ทั้ งน้ีเพ่ือป้องกันความเส่ียงจากอตัรา
แลกเปล่ียนในอนาคตของรายการขาย รายการซ้ือและการกู้ยืม การตัดสินใจท่ีจะรับระดบัความเส่ียงข้ึนอยู่กับ
นโยบายของกลุ่มบริษทั  ซ่ึงก าหนดระดบัความเส่ียงท่ีสามารถรองรับไดต้ามประเภทของรายการและคู่คา้ 
 
กลุ่มบริษทัไม่อนุญาตให้มีการใช้เคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีลกัษณะเป็นทางการค้าเพ่ือเก็งก าไร การท าตราสาร
อนุพนัธ์ทุกประเภทตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากผูบ้ริหารก่อนท าสญัญา 
 
ผูบ้ริหารฝ่ายการเงินมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการบริหารความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและอตัรา
ดอกเบ้ีย รายงานผูบ้ริหารประกอบดว้ย รายละเอียดของตน้ทุน และราคาตลาดของเคร่ืองมือทางการเงินทั้งหมด รวมถึง
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ และสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและอตัราดอกเบ้ียท่ียงัคงคา้งอยู ่
นอกจากน้ียงัไดมี้การวิเคราะห์เปรียบเทียบความเส่ียงท่ีมีอยู่กบัระดบัความเส่ียงท่ีผูบ้ริหารก าหนดให้เป็นระดบัความ
เส่ียงท่ีสามารถรับไดค้รอบคลุมถึงความเส่ียงในเร่ืองเงินลงทุนโดยมีการก าหนดนโยบายในการลงทุนระยะสั้น 
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การบริหารจดัการทุน 
 
วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนของบริษทัเพ่ือสร้างผลตอบแทนท่ีเหมาะสมต่อผูถื้อหุน้และเป็นประโยชน์ต่อ
ผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียอ่ืน ตลอดจนเพ่ือด ารงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสมเพ่ือให้มีความสอดคลอ้งและสามารถ
สนบัสนุนแผนการบริหารเงินลงทุนหรือโอกาสในการลงทุนต่างๆ อนัจะเป็นการสร้างมูลค่า และเสริมความมัน่คง
ทางการเงินใหก้บักลุ่มบริษทั  
 
ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
 
กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงเกิดจากการซ้ือสินคา้และการขายสินคา้ท่ีเป็น
เงินตราต่างประเทศ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  อนัเป็นผล   
มาจากการมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  
 2563  2562 
 เงินตรา    เงินตรา   
 ต่างประเทศ  เงินบาท  ต่างประเทศ  เงินบาท 
 หลกัลา้น  หลกัลา้น  หลกัลา้น  หลกัลา้น 

สินทรัพย์        
ดอลลาร์สหรัฐฯ 184.27  5,503.67  71.07  2,130.46 
ยโูร -  -  0.12  3.86 
เยน 6.68  1.92  -  - 
อินเดียรูปี 446.35  170.64  463.12  182.70 
ดอลลาร์นิวซีแลนด ์ 1.32  27.96  0.95  19.01 
เวียดนามดอง 23.33  3.01  -  - 
ดอลลาร์ออสเตรเลีย 10.04  225.97  0.06  1.26 
ดอลลาร์ฮ่องกง 2.50  9.58  2.50  9.58 
รวม   5,942.75    2,346.87 
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 งบกำรเงินรวม  
 2563  2562 
 เงินตรา    เงินตรา   
 ต่างประเทศ  เงินบาท  ต่างประเทศ  เงินบาท 
 หลกัลา้น  หลกัลา้น  หลกัลา้น  หลกัลา้น 

หนีสิ้น        
ดอลลาร์สหรัฐฯ 36.52  1,103.08  78.61  2,384.48 
ดอลลาร์สิงคโปร์ 0.09  1.96  -  - 
อินเดียรูปี 5.08  2.21  246.87  110.97 
ดอลลาร์ออสเตรเลีย 4.52  105.42  0.06  1.25 
ดอลลาร์นิวซีแลนด ์ 0.34  7.35  0.34  6.90 
เวียดนามดอง 33.32  4.35  50.91  6.66 
รวม   1,224.37    2,510.26 

 
สินทรัพยท่ี์เป็นเงินตราต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นเงินฝากธนาคารและลูกหน้ีการคา้ ส่วนหน้ีสินท่ีเป็นเงินตรา
ต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นเจา้หน้ีการคา้ เจา้หน้ี - อาคารและอุปกรณ์ และเงินกูย้ืม 

 
ความเส่ียงทางด้านสินเช่ือ 
 
ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือของกลุ่มบริษทัมีลกัษณะท่ีไม่มีการกระจุกตวัอย่างมีนยัส าคญั  กลุ่มบริษทัมีนโยบายท่ี
จะท าให้แน่ใจได้ว่ากลุ่มบริษัทจะขายสินค้าและให้บริการแก่ลูกค้าท่ีมีประวติัสินเช่ือท่ีอยู่ในระดับท่ีมีความ
เหมาะสม คู่สญัญาในอนุพนัธ์ทางการเงินและรายการเงินสดเป็นสถาบนัการเงินท่ีมีคุณภาพและมีความน่าเช่ือถืออยู่
ในระดบัสูง 
 
ความเส่ียงจากสภาพคล่อง 
 
กลุ่มบริษทั มีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่า  
เงินสดให้เพียงพอต่อการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั รวมทั้ งจดัหาวงเงินสินเช่ือระยะสั้นจากธนาคารต่างๆ เพ่ือ
ส ารองในกรณีท่ีมีความจ าเป็นและเพ่ือลดผลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสด 
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การก าหนดมลูค่ายติุธรรม 
 
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จ านวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยห์รือช าระหน้ีสินกนั ในขณะท่ีทั้ง
สองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนกนั  และสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ย่างเป็นอิสระในลกัษณะ
ของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั 
 
ราคาตามบญัชีของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน ลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั เงินให้กูย้ืมระยะสั้นและเงินทดรองแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เจา้หน้ีการคา้ เจา้หน้ี - อาคารและอุปกรณ์ 
เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน และเงินกู้ยืมระยะสั้ น มีมูลค่าใกลเ้คียงกับมูลค่ายุติธรรมเน่ืองจากมีระยะเวลาครบ
ก าหนดท่ีสั้น  
 
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน/หน้ีสินทางการเงินพร้อมทั้ งมูลค่าตามบัญชีท่ีปรากฏในงบแสดงฐานะทาง
การเงิน มีดงัน้ี 
 
   งบกำรเงนิรวม 
   มูลค่ายติุธรรม 
 มูลค่าตามบญัชี  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2563          

หมุนเวยีน          
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลคา่

ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
 

1,910,493 
  

- 
  

1,919,493 
  

- 
  

1,919,493 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ี   
เก่ียวขอ้งกนัท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 

 
 

853,013 

  
 

- 

  
 

- 

  
 

823,601 

  
 

823,601 
เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 

 
461,566 

  
- 

  
- 

  
465,164 

  
465,164 

หุน้กู ้ 2,242,667  -  2,275,181  -  2,275,181 
          
ไม่หมุนเวยีน          
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 

 
898,710 

  
- 

  
- 

  
867,722 

  
867,722 

เงินกูย้มืระยะยาว 1,203,909  -  -  1,205,808  1,205,808 
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   งบกำรเงินรวม 
   มูลค่ายติุธรรม 
 มูลค่าตามบญัชี  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562          
หมนุเวียน          
ตราสารหน้ีท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 1,945,154  -  1,945,154  -  1,945,154 
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ี   
เก่ียวขอ้งกนัท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 

 
 

630,635 

  
 

- 

  
 

- 

  
 

632,116 

  
 

632,116 
เงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 

 
392,002 

  
- 

  
- 

  
396,693 

  
396,693 

          
ไม่หมนุเวียน          
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 

 
1,127,499 

  
- 

  
- 

  
1,130,148 

  
1,130,148 

เงินกูย้ืมระยะยาว 1,527,904  -  -  1,546,669  1,546,669 
หุน้กู ้ 2,271,223  -  2,410,492  -  2,410,492 
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   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
   มูลค่ายติุธรรม 
 มูลค่าตามบญัชี  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563          
หมนุเวียน          
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่า

ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 
 

2,154,011 

  
 

- 

  
 

2,154,011 

  
 

- 

  
 

2,154,011 
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ี   
เก่ียวขอ้งกนัท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 

 
 

873,013 

  
 

- 

  
 

- 

  
 

843,601 

  
 

843,601 
เงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 

 
454,371 

  
- 

  
- 

  
454,642 

  
454,642 

หุน้กู ้ 2,274,667  -  2,307,641  -  2,307,641 
          
ไม่หมนุเวียน          
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 

 
898,710 

  
- 

  
- 

  
867,722 

  
867,722 

เงินกูย้ืมระยะยาว 1,185,642  -  -  1,186,453  1,186,453 
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   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
   มูลค่ายติุธรรม 
 มูลค่าตามบญัชี  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562          
หมนุเวียน          
ตราสารหน้ีท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 2,108,678  -  2,108,678  -  2,108,678 
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ี   
เก่ียวขอ้งกนัท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 

 
 

655,635 

  
 

- 

  
 

- 

  
 

657,116 

  
 

657,116 
เงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 

 
392,002 

  
- 

  
- 

  
396,693 

  
396,693 

          
ไม่หมนุเวียน          
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 

 
1,127,499 

  
- 

  
- 

  
1,130,148 

  
1,130,148 

เงินกูย้ืมระยะยาว 1,527,904  -  -  1,546,669  1,546,669 
หุน้กู ้ 2,274,223  -  2,414,125  -  2,414,125 
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ล ำดบัขั้นของมูลค่ำยุตธิรรม  

ตารางขา้งตน้วิเคราะห์การวดัมูลค่ายุติธรรมท่ีเกิดข้ึนประจ าส าหรับสินทรัพยท์างการเงิน การวดัมูลค่ายุติธรรม
เหล่าน้ีถูกจดัประเภทอยู่ในระดบัท่ีต่างกนัของล าดบัชั้นมูลค่ายุติธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า นิยาม
ของระดบัต่างๆ มีดงัน้ี 
 ขอ้มูลระดบั 1 เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสิน  

อยา่งเดียวกนั ซ่ึงกลุ่มบริษทั/บริษทัสามารถเขา้ถึงตลาดนั้น ณ วนัท่ีวดัมูลค่า 
 ขอ้มูลระดบั 2 เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดไ้ม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางออ้มส าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสิน

นั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 
 ขอ้มูลระดบั 3 เป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตไดส้ าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น 
 
กลุ่มบริษทัพิจารณามูลค่ายุติธรรมระดบั 2 ส าหรับหุ้นกูโ้ดยอา้งอิงราคาซ้ือขาย ณ วนัท่ีรายงานจากสมาคมตลาด 
ตราสารหน้ีไทย  
 
บริษทัพิจารณามูลค่ายุติธรรมระดบั 3 ส าหรับเงินกูย้ืมค านวณโดยใชวิ้ธีคิดลดกระแสเงินสดรับ โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ีย
ส่วนเพ่ิมของเงินกูย้ืมของกลุ่มบริษทัท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั  

 
31. ภำระผูกพนักบับุคคลหรือกจิกำรที่ไม่เกีย่วข้องกนั 
 
31.1 สัญญำด ำเนินกจิกำรดำวเทียมส่ือสำรภำยในประเทศ 
 

บริษทัไดรั้บสิทธิจากกระทรวงคมนาคมใหด้ าเนินการโครงการดาวเทียมส่ือสารโดยใหบ้ริษทัมีสิทธิในการบริหาร
กิจการและการให้บริการวงจรดาวเทียมเพ่ือการส่ือสารทั้ งภายในและต่างประเทศ และมีสิทธิเก็บค่าใช้วงจร
ดาวเทียมจากผูใ้ชว้งจรดาวเทียมเป็นระยะเวลา 30 ปี ตามสัญญาลงวนัท่ี 11 กนัยายน 2534 ซ่ึงไดมี้การแกไ้ขลงวนัท่ี 
22 มีนาคม 2535 ซ่ึงปัจจุบนัสญัญาดงักล่าวอยูภ่ายใตก้ารดูแลของกระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (“MDE”) 
(เดิมช่ือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (“MICT”)) 
 
ภายใตส้ัญญาดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัจะตอ้งจ่ายผลประโยชนต์อบแทนแก่ MDE ในอตัราร้อยละของรายไดค่้าบริการ
ท่ีบริษทัไดรั้บหรืออย่างนอ้ยเท่ากบัเงินขั้นต ่าท่ีระบุไวใ้นสัญญาแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
ตน้ทุนค่าอนุญาตให้ด าเนินการขั้นต ่าคงเหลือ 70 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2562: 159 ลา้นบาท) นอกจากน้ีภายใต้
สัญญาดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัยอมให้ดาวเทียมทุกดวงและสถานีควบคุมดาวเทียมรวมทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีจดัตั้งข้ึน
ตามสญัญาฉบบัน้ีตกเป็นกรรมสิทธ์ิของ MDE เม่ือไดด้ าเนินการก่อสร้างและติดตั้งเรียบร้อยแลว้ 
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31.2 สัญญำร่วมทุน 

บริษทั ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ มหาชน (“LTC”) ไดก่้อตั้งข้ึนตามสัญญาร่วมทุน ลงวนัท่ี 8 ตุลาคม 2539 ระหว่าง
รัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) และบริษทั อินทชั โฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน) (เดิมช่ือ
บริษทั ชินวตัรคอมพิวเตอร์ แอนด ์คอมมิวนิเคชัน่ส์ จ ากดั (มหาชน)) ภายใตส้ัญญาอนุญาตใหด้ าเนินการดงักล่าว LTC 
ไดรั้บสิทธิในการให้บริการทางดา้นโทรคมนาคมใน สปป. ลาว เป็นระยะเวลา 25 ปี และไดรั้บสิทธิในการให้บริการ
ทางดา้นโทรศพัท์พ้ืนฐาน โทรศพัท์เคล่ือนท่ี บริการโทรศพัท์ระหว่างประเทศ อินเทอร์เน็ตและโทรศพัท์ติดตามตวั 
ปัจจุบนั บริษทั เชนนิงตนั อินเวสเมน้ทส์ พีทีอี จ ากดั (“SHEN”) ซ่ึงเป็นการร่วมคา้ของบริษทัเป็นผูถื้อหุน้ในอตัราร้อยละ 
49 ของทุนจดทะเบียนของ LTC ตามสัญญาร่วมทุนดงักล่าวเม่ือส้ินสุดปีท่ี 20 ของสัญญาร่วมทุน (ปี 2559) รัฐบาลของ 
สปป. ลาว มีสิทธิในการพิจารณาการซ้ือหุ้นทั้งหมดของ LTC ท่ีกลุ่มบริษทัถืออยู่ดว้ยราคาตลาด และเม่ือส้ินสุดปีท่ี 23 
ของสัญญาร่วมทุน (ปี 2562) หากกลุ่มบริษทัมีความประสงคใ์นการด าเนินกิจการตามสัญญาร่วมทุนต่อไป กลุ่มบริษทั
มีสิทธิในการยื่นขอต่ออายุสัญญา โดยการยื่นความประสงคข์อขยายระยะเวลาของสัญญาต่อรัฐบาลของ สปป. ลาว แต่
อย่างไรก็ตามหากคู่สัญญาทั้ งสองฝ่ายไม่มีการตกลงกันเพ่ือต่อสัญญาตามเง่ือนไขข้างต้น เม่ือครบก าหนด 25 ปี  
(ปี 2564) กลุ่มบริษทัจะตอ้งโอนหุ้นของ LTC ท่ีถืออยู่ทั้ งหมดให้แก่รัฐบาลของ สปป. ลาว โดยไม่คิดค่าตอบแทน       
(หมายเหตุ 9) ตามขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ของสัญญาร่วมทุน LTC ตอ้งลงทุนในโครงการท่ีไดรั้บสิทธิตามท่ีระบุในสัญญา
ร่วมทุนขา้งตน้ในประเทศลาวเป็นจ านวนเงินไม่ต ่ากว่า 400 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในระยะเวลา 25 ปี ซ่ึง LTC ได้
ลงทุนครบถว้นตามขอ้ตกลงแลว้ 

เม่ือวนัท่ี 23 ตุลาคม 2558 SHEN และรัฐบาลของ สปป. ลาว ไดล้งนามอย่างเป็นทางการในขอ้ตกลงในการขยาย
เวลาของสัญญาร่วมทุนและสัญญาอนุญาตใหด้ าเนินการในการใหบ้ริการทางดา้นโทรคมนาคมใน สปป. ลาว ซ่ึงมี
ผลให ้LTC ไดรั้บการต่ออายสิุทธิในการใหบ้ริการทางดา้นโทรคมนาคมใน สปป. ลาว ต่อไปอีก 25 ปี จนถึงปี 2589 
ทั้งน้ีตามสญัญาท่ีมีการแกไ้ขใหม่ LTC จะตอ้งลงทุนในโครงการท่ีไดรั้บสิทธิตามท่ีระบุในสญัญาร่วมทุนขา้งตน้ใน
ประเทศลาวเป็นจ านวนเงินไม่ต ่ากวา่ 400 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในระยะเวลา 25 ปี 
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31.3 สัญญำด ำเนินกิจกำรในประเทศไทยของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวกับกำรรับส่งสัญญำณโทรทัศน์และสัญญำณบริกำร
อนิเทอร์เน็ตผ่ำนดำวเทียม และกำรให้บริกำรอนิเทอร์เน็ต 
 
ปัจจุบนัคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) (เดิมช่ือ 
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กทช.”)) เป็นผูมี้อ  านาจในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม และการให้บริการอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย โดยบริษทั บริษทัย่อยและกิจการร่วมคา้ ไดด้ าเนิน
กิจการการให้บริการอินเทอร์เน็ต กระจายเสียงหรือโทรทศัน์และโทรคมนาคมภายใตใ้บอนุญาตต่าง ๆ จาก กสทช. 
ดงัน้ี  

 

ประเภทใบอนุญำต วนัที่ได้รับใบอนุญำต ระยะเวลำอนุญำต 
   

ใบอนุญำตที่บริษทั ได้รับ   
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบท่ีหน่ึง 16 สิงหาคม 2554 ตลอดระยะเวลา 

การใหบ้ริการ 
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบท่ีสาม 26 มิถุนายน 2555 20 ปี 

    

ใบอนุญำตที่บริษทั ไทย แอดวำนซ์ อนิโนเวช่ัน จ ำกัด ได้รับ   
ใบอนุญาตประกอบกิจการ กระจายเสียงหรือโทรทศัน์ 21 มกราคม 2556 15 ปี 
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหน่ึง 12 กรกฎาคม 2562 ตลอดระยะเวลา 

การใหบ้ริการ 
   

ใบอนุญำตที่บริษทั ทีซี บรอดคำสติง้ จ ำกัด ได้รับ   
ใบอนุญาตประกอบกิจการ กระจายเสียงหรือโทรทศัน์ 4 มีนาคม 2556 15 ปี 
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบท่ีสาม  10 พฤศจิกายน 2558 15 ปี 

   

ใบอนุญำตที่บริษทั เนช่ัน สเปซ แอนด์ เทคโนโลยี จ ำกัด ได้รับ   
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบท่ีหน่ึง  5 ตุลาคม 2563 ตลอดระยะเวลา 

การใหบ้ริการ 
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รำยได้ของบริษทัภำยใต้ข้อบังคับของ กสทช. 
 
รายไดจ้ากการให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ของบริษทัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สามารถ
จ าแนกไดด้งัน้ี 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562 
 พนับาท  พนับาท 
ใบอนุญาตโทรคมนาคมแบบท่ีหน่ึง (1) 18,566  60,162 
ใบอนุญาตโทรคมนาคมแบบท่ีสาม 452,490  272,651 
รายไดค่้าบริการอ่ืน 2,949,309  3,936,798 
รวม 3,420,365  4,269,611 

 
(1) รายได้ใบอนุญาตโทรคมนาคมแบบท่ีหน่ึง ประกอบด้วย รายได้จากใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหน่ึง และรายได้จาก

ใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบท่ีหน่ึง ตามขอ้ 18 ประกาศ กสทช. เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวิธีการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. 2563 
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31.4 สัญญำเช่ำด ำเนินงำนและสัญญำบริกำร 
 

กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าด าเนินงานและสัญญาบริการ จ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตตาม
สญัญาเช่าด าเนินงานและสญัญาบริการท่ีไม่สามารถยกเลิกได ้ดงัน้ี 
 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 สกลุเงิน 2563  2562  2563  2562 
  หลกัพนั  หลกัพนั  หลกัพนั  หลกัพนั 

ไม่เกิน 1 ปี บาท 4,337  30,655  3,113  30,655 
 อินโดนีเซียรูเปีย 45,000  42,000  45,000  42,000 
 เวียดนามดอง -  13,420  -  13,420 
 เยน 2,476  1,392  -  - 
 ดอลลาร์สหรัฐฯ 94  38  94  38 
 รูปีอินเดีย 2,596  2,596  -  - 
 เปโซฟิลิปปินส์ -  85  -  85 
 ดอลลาร์ออสเตรเลีย 7  61  -  - 
 หยวน -  188  -  188 
รวมเป็นเงินบาท  9,311  35,662  6,053  32,796 
         
เกินกวา่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี บาท 1,121  20,073  407  20,073 
 เยน -  2,657  -  - 
 ดอลลาร์สหรัฐฯ 12  9  12  - 
 ดอลลาร์ออสเตรเลีย 1  -  -  - 
 รูปีอินเดีย 1,947  4,542  -  - 
รวมเป็นเงินบาท  2,363  23,046  769  20,073 

         
รวมเป็นเงนิบำททั้งส้ิน  11,674  58,708  6,822  52,869 

 
อย่างไรก็ตาม สัญญาเช่าด าเนินงานดงักล่าวเป็นสัญญาเช่าระยะสั้น และ สัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยมี์มูลค่าต ่า สัญญาเช่า
เหล่าน้ีกลุ่มบริษทัรับรู้การจ่ายช าระตามสญัญาเช่าเป็นค่าใชจ่้ายด าเนินงานดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน   
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 
 

135 

31.5 ภำระผูกพนัอ่ืน 
 

กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัในการให้ธนาคารออกหนังสือค ้าประกนัสัญญาทางธุรกิจ เลตเตอร์ออฟเครดิต หนงัสือ    
ค ้าประกนัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสญัญาทางธุรกิจ ดงัน้ี 
 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 สกลุเงิน 2563  2562  2563  2562 
  หลกัพนั  หลกัพนั  หลกัพนั  หลกัพนั 
ค่าอนุญาตใหด้ าเนินการขั้นต ่าท่ี          
   ตอ้งจ่ายใหก้ระทรวงดิจิทลัเพ่ือ         
   เศรษฐกิจและสงัคม บาท 497,000  404,000  497,000  404,000 
สญัญาเช่าดาวเทียมของลูกคา้ ดอลลาร์สหรัฐฯ 2,394  2,372  2,387  2,364 
 บาท 58,554  50,799  58,351  50,635 
อ่ืนๆ บาท 10,949  29,356  10,939  29,087 

 
31.6 สัญญำบริกำรอ่ืน 

 
เม่ือวนัท่ี 1 ธันวาคม 2560 บริษทัไดท้ าสัญญาบริการเพ่ือเพ่ิมอายุการใช้งานของดาวเทียมเป็นระยะเวลา 5 ปี ซ่ึง
บริษทัมีภาระผูกพนัขั้นต ่าจนถึงวนัส้ินสุดสัญญาสัมปทานเป็นจ านวน 8.88 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ โดยบริษทัมีสิทธิ
ในการยกเลิกสัญญาภายใตข้อ้ก าหนดและเง่ือนไขตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา ส าหรับค่าบริการอีกส่วนหน่ึงเป็นจ านวน 
71.12 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ ซ่ึงข้ึนอยู่กับเง่ือนไขบางประการในสัญญาหากบริษทัได้รับอนุญาตให้ด าเนินงาน
สมัปทานดาวเทียมต่อหลงัจากท่ีสญัญาสมัปทานท่ีมีอยูส้ิ่นสุดลง 
 
เม่ือวนัท่ี 17 เมษายน 2563 บริษทัและคู่สัญญาไดต้กลงท าสัญญา Termination Agreement เพ่ือยกเลิกสัญญาบริการ
ดงักล่าว ท าใหคู่้สญัญาทั้งสองฝ่ายไม่มีความรับผิดชอบใด ๆ ตามสญัญาบริการดงักล่าวอีกต่อไป 
 
ผลจากการยกเลิกสัญญาดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัไดบ้นัทึกรายการตดัจ าหน่ายเงินจ่ายล่วงหน้าตามสัญญาจ านวน        
3 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯหรือประมาณ 98 ลา้นบาทในเดือนมีนาคม 2563 ต่อมาในเดือนพฤษภาคม 2563 บริษทัไดรั้บ
เงินชดเชยตามกรมธรรม์ประกนัภยัจากบริษทัประกนัภยั  (การท าประกนัภยัดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของขอ้ตกลง
ภายใตส้ญัญาบริการดงักล่าว) จ านวน 14 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯหรือประมาณ 451 ลา้นบาท ยอดสุทธิหลงัหกัรายการ
ตัดจ าหน่ายเงินล่วงหน้าดังกล่าวข้างต้นคงเหลือจ านวน 353 ล้านบาทได้แสดงเป็นรายได้จากเงินชดเชยตาม
กรมธรรมป์ระกนัภยัตามขอ้ตกลงภายใตส้ญัญาบริการเพ่ือเพ่ิมอายกุารใชง้านของดาวเทียม (ดูหมายเหตุขอ้ 24) 
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32. หนีสิ้นที่อำจเกดิขึน้ 
 

กำรประเมนิภำษเีงนิได้ที่ประเทศอนิเดยี 
 

บริษทัและเจา้พนกังานประเมินภาษีของประเทศอินเดียมีความเห็นท่ีแตกต่างกนัเก่ียวกบัประเภทรายได ้และภาระ
ภาษีส าหรับรายไดจ้ากการให้บริการช่องสัญญาณดาวเทียม โดยเจา้พนกังานประเมินภาษีมีความเห็นว่ารายไดข้อง
บริษทัจากการใหบ้ริการช่องสัญญาณดาวเทียมให้กบัผูใ้ชบ้ริการท่ีมีถ่ินท่ีอยู่และไม่มีถ่ินท่ีอยู่ในประเทศอินเดียแต่
สามารถรับชมและเข้าใจได้โดยผู ้รับชมในประเทศอินเดียเป็นรายได้ประเภทค่าสิทธิหรือ  Royalty ตาม
พระราชบญัญติัภาษีเงินไดข้องประเทศอินเดีย และอนุสญัญาเพ่ือหลีกเล่ียงการเกบ็ภาษีซอ้นระหวา่งประเทศไทยกบั
ประเทศอินเดีย รายได้ดังกล่าวของบริษทัจึงต้องถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่ายในอตัราร้อยละ 15 บริษทัไม่เห็นด้วยกับ
ความเห็นดงักล่าว โดยบริษทัมีความเห็นว่ารายไดจ้ากการให้บริการช่องสัญญาณดาวเทียมเป็นรายไดจ้ากการท า
ธุรกิจ (business income) เม่ือบริษทัไม่มีสถานประกอบการถาวรในประเทศอินเดีย รายไดด้งักล่าวจึงไม่ตอ้งเสียภาษี
ในประเทศอินเดีย 

แต่กรมสรรพากรอินเดียยืนยนัความเห็นเดิมและไดป้ระเมินภาษีเงินได ้เงินเพิ่ม ภาษีเพื่อการศึกษาและดอกเบ้ีย 
จากรายไดท่ี้บริษทัไดรั้บจากผูใ้ชบ้ริการของบริษทั ส าหรับปีประเมิน 2541 - 2542 ถึง 2555 - 2556 (วนัท่ี 1 เมษายน 2540 
ถึง วนัท่ี 30 มีนาคม 2555) เป็นจ านวนเงินรวม 859.4 ลา้นรูปี (ประมาณ 351.6 ลา้นบาท) เบ้ียปรับและดอกเบ้ีย 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเบ้ียปรับเป็นจ านวนเงินรวม 566.1 ลา้นรูปี (ประมาณ 231.6 ลา้นบาท)  
 
ทั้งน้ีบริษทัไดน้ าใบภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย ท่ีผูใ้ชบ้ริการในประเทศอินเดียไดห้กัภาษี ณ ท่ีจ่ายไวจ้นถึงปีประเมิน 2555 - 
2556 เป็นเงินจ านวนสุทธิ 593.8 ลา้นรูปี (ประมาณ 242.9 ลา้นบาท) ซ่ึงบางส่วนเป็นภาษี หัก ณ ท่ีจ่ายท่ีลูกคา้เป็น
ผูรั้บผิดชอบจ่ายแทนบริษทั วางเป็นหลกัประกนัส าหรับภาษีเงินได ้เงินเพ่ิม ภาษีเพ่ือการศึกษาและดอกเบ้ีย รวมถึง
เบ้ียปรับและดอกเบ้ียท่ีเก่ียวขอ้งกบัเบ้ียปรับ และบริษทัยงัไดว้างเงินประกนัเพ่ิมเติมเป็นเงินจ านวน 480.4 ลา้นรูปี 
(ประมาณ 196.5 ลา้นบาท) โดยบริษทัไดแ้สดงเงินประกนัดงักล่าวไวเ้ป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนในงบแสดง
ฐานะการเงิน 
 
เม่ือวันท่ี  4 มีนาคม 2554 Income Tax Appellate Tribunal (ITAT) ได้มีค าตัดสินว่ารายได้ของบริษัท จากการ
ใหบ้ริการช่องสัญญาณดาวเทียมในประเทศอินเดียไม่ถือว่าเป็นค่าสิทธิ (royalty) เม่ือบริษทัไม่มีสถานประกอบการ
ถาวรในประเทศอินเดีย รายไดด้งักล่าวจึงไม่ตอ้งเสียภาษีในประเทศอินเดีย 
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ส าหรับเบ้ียปรับและดอกเบ้ียท่ีเก่ียวขอ้งกบัเบ้ียปรับท่ีกรมสรรพากรอินเดียไดเ้รียกเก็บจากบริษทัให้ถือว่าไม่มีผล
และ ITAT ได้มีค าสั่งให้ยกเลิกการเรียกเก็บเบ้ียปรับส าหรับปีประเมินภาษี 2541-2542, 2542-2543, 2543-2544, 
2544-2545 และ 2545-2546 ท่ีกรมสรรพากรเรียกเก็บจากบริษทั และ กรมสรรพากรของประเทศอินเดียไม่ไดย้ื่น
อุทธรณ์ค าตดัสินในเร่ืองเบ้ียปรับส าหรับปีประเมินภาษีดงักล่าวต่อศาล High Court ดงันั้น ค าตดัสินของ ITAT ใน
เร่ืองของเบ้ียปรับจึงถือเป็นท่ีสุด และเม่ือวนัท่ี 30 ธันวาคม 2554 กรมสรรพากรของประเทศอินเดียได้แจ้งคืน
หลกัประกนัท่ีบริษทัไดว้างไวส้ าหรับเบ้ียปรับและดอกเบ้ียท่ีเก่ียวขอ้งกบัเบ้ียปรับส าหรับปีประเมิน 2541- 2542 ถึง 
2544 - 2545 เป็นจ านวนเงิน 162.4 ลา้นรูปี (ประมาณ 66.5 ลา้นบาท)  
 
จากค าตดัสินของ ITAT ขา้งตน้ บริษทัอยูร่ะหวา่งการด าเนินการขอคืนเงินประกนั และภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายส่วนท่ีเหลือ
จากกรมสรรพากรของประเทศอินเดีย โดยภาษี หกั ณ ท่ีจ่ายส่วนท่ีลูกคา้รับผิดชอบจ่ายแทนบริษทั บริษทัจะส่งคืน
ลูกคา้ ภายหลงัคดีตดัสินถึงท่ีสุดโดย Supreme Court  
 
เม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2554 กรมสรรพากรอินเดียไดย้ื่นอุทธรณ์ค าพิพากษาของ High Court เม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2554 
ซ่ึงพิพากษาว่ารายไดจ้ากการให้บริการช่องสัญญาณดาวเทียมไม่ถือเป็นรายไดป้ระเภทค่าสิทธิต่อ Supreme Court แลว้ 
ขณะน้ีเร่ืองอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาล Supreme Court  
 
ศาลไดมี้หนงัสือลงวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2554 แจง้ใหต้วัแทนดา้นภาษีของบริษทัทราบถึงการอุทธรณ์ดงักล่าว ขณะน้ี
อยูร่ะหวา่งการพิจารณาของ Supreme Court 
 

33. เหตุกำรณ์อ่ืน 
 
33.1 ตามท่ีไดมี้ค าพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองเม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2553   

ซ่ึงมีส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัและบริษทัในกลุ่มอยูห่ลายประการนั้น บริษทัเห็นวา่ผลของค าพิพากษาฎีกานั้นจ ากดั
อยู่แต่เฉพาะในประเด็นท่ีว่าทรัพยสิ์นบางส่วนของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองเป็นทรัพยสิ์นท่ีไดม้าโดยไม่สมควร 
สืบเน่ืองมาจากการปฏิบติัหนา้ท่ีหรือใชอ้  านาจในต าแหน่งหนา้ท่ีเท่านั้น  มิไดมี้ผลใหบ้ริษทัและบริษทัในกลุ่มตอ้ง
ไปด าเนินการใด ๆ เน่ืองจากมิใช่คู่ความในคดี บริษทัและบริษัทในกลุ่มได้ปฏิบัติการทุกอย่างให้เป็นไปตาม
กฎหมายและตามสัญญาดว้ยความสุจริตตลอดมา ซ่ึงบริษทัและบริษทัในกลุ่มมีสิทธิโดยชอบตามกฎหมายและ
สญัญาท่ีจะพิสูจน์ขอ้เท็จจริงและความสุจริตของตนต่อไปในการด าเนินการใด ๆ ของหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง  
ซ่ึงจะตอ้งเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายและหลกัการยติุธรรม 

 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน   
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 
 

138 

33.2 เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2550 นายสุพงษ ์ล้ิมธนากุล ไดย้ื่นฟ้อง ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ส านกังาน กสทช. (เดิมช่ือส านกังานคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ) และกระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (เดิมช่ือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร) ต่อศาลปกครองกลาง โดยอา้งเหตุเร่ืองเจา้หน้าท่ีรัฐและหน่วยงานทางปกครองละเลยต่อการปฏิบติั
หนา้ท่ีในการตรวจสอบบริษทัว่าประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่ หลงัจากท่ีมีการโอนขาย
หุน้ของ บริษทั ชิน คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รายใหม่ 

 
ศาลปกครองกลางไดมี้ค าสั่งลงวนัท่ี 8 เมษายน 2552 เรียกใหบ้ริษทัเขา้มาเป็นผูถู้กฟ้องคดีร่วมโดยก าหนดใหบ้ริษทั 
เป็นผูถู้กฟ้องคดีท่ี 4 ทั้งน้ีเพ่ือเปิดโอกาสใหบ้ริษทัไดย้ื่นค าใหก้ารแกค้ าฟ้องรวมทั้งพยานหลกัฐาน ต่อศาลปกครอง
กลางซ่ึงบริษทัไดด้ าเนินการไปแลว้ในเดือน กรกฎาคม 2552 เม่ือวนัท่ี 10 มิถุนายน 2554 ศาลปกครองกลางไดมี้               
ค าพิพากษายกฟ้อง  

 
เม่ือวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2554 นายสุพงษ์ ล้ิมธนากุล ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด ซ่ึงคดีอยู่ระหว่างการ
พิจารณาของศาลปกครองสูงสุดและเม่ือวนัท่ี 23 กนัยายน 2554 บริษทัไดย้ื่นค าแกอุ้ทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด 

 
เม่ือวนัท่ี 28 ธันวาคม 2561 ศาลปกครองสูงสุดมีค าสั่งก าหนดให้ วนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2562 เป็นวนัส้ินสุดการแสวงหา
ข้อเท็จจริง โดยผูฟ้้องคดีและผูถู้กฟ้องคดีจะต้องยื่นเอกสารเพ่ิมเติมต่อศาลภายในก าหนดดังกล่าว หลังจาก            
พน้ก าหนดเวลาดงักล่าว ศาลจะก าหนดวนันัง่พิจารณาคดีคร้ังแรกต่อไป 
 
ปัจจุบนัคดียงัอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด 
 
บริษทัมีความเห็นว่าบริษทัจะไม่ได้รับผลกระทบจากคดีดังกล่าว เน่ืองจากเป็นการยื่นฟ้อง กสทช. ส านักงาน 
กสทช. และกระทรวงเทคโนโลยีฯ ในการละเลยต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี และไม่น่าจะเป็นเหตุท่ีกระทรวงเทคโนโลยีฯ 
บอกเลิกสัญญาอนุญาตให้ด าเนินการกับบริษทัได้ เน่ืองจากบริษทัได้ด าเนินการถูกต้องตามสัญญาอนุญาตให้
ด าเนินการ 
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33.3 บริษัทย่อยแห่งหน่ึง ถูกฟ้องให้ชดใช้ค่าเสียหายจากความช ารุดของอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมในประเทศ
ออสเตรเลีย โดยคดีดงักล่าวเร่ิมมาตั้งแต่ปี 2554 และเม่ือวนัท่ี 22 ธันวาคม 2559 ศาลชั้นตน้มีค าสั่งตดัสินให้ชดใช้
เงินค่าเสียหาย จ านวน 5.3 ลา้นเหรียญดอลลาร์ออสเตรเลีย พร้อมดอกเบ้ีย โดยบริษทัไดบ้ันทึกผลกระทบของ
ค่าใชจ่้ายดงักล่าวในงบการเงินแลว้ในปี 2559  เม่ือวนัท่ี 17 มีนาคม 2560 บริษทัยอ่ยไดย้ื่นอุทธรณ์ค าพิพากษาแลว้ 

 
เม่ือวนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2561 ศาลอุทธรณ์ไดมี้ค าสั่งใหย้กอุทธรณ์ของบริษทัยอ่ย ซ่ึงบริษทัยอ่ยไดช้ าระดอกเบ้ียและ
ค่าใช้จ่ายบางส่วนหลังค าพิพากษาเป็นจ านวน 1.8 ล้านเหรียญดอลลาร์ออสเตรเลียแลว้ ทั้ งน้ี บริษัทย่อยต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทางกฎหมายรวมดอกเบ้ียให้ฝ่ายโจทก์เป็นจ านวน 1.7 ล้านเหรียญดอลลาร์ออสเตรเลีย           
โดยบริษทัยอ่ยไดช้ าระเงินใหแ้ก่ฝ่ายโจทกเ์ป็นท่ีเรียบร้อยในเดือนเมษายน 2563 

 
33.4 บริษทัมีความเห็นท่ีไม่ตรงกนัในการตีความขอ้สัญญาบางประการในสัญญาความร่วมมือท่ีมีต่อกนักบับริษทัแห่งหน่ึง 

ซ่ึงท าให้บริษทัและบริษทัดงักล่าวตอ้งยื่นเร่ืองต่ออนุญาโตตุลาการเพ่ือพิจารณาความเห็นในการตีความขอ้สัญญา
ดงักล่าว โดยไดมี้การสืบพยานของทั้ งสองฝ่าย และในระหว่างปี 2561 อนุญาโตตุลาการได้มีค าตัดสินแลว้ โดยมี
ความเห็นวา่การตีความขอ้สัญญาความร่วมมือดงักล่าวของบริษทัถูกตอ้งแลว้ และถือวา่การตดัสินคดีน้ีเป็นอนัส้ินสุด 

 
อย่างไรก็ตาม บริษทัคู่สัญญาดังกล่าวยงัคงมีความเห็นไม่ตรงกบับริษทัและกระท าการอนัถือว่าเป็นการกระท าผิด
สัญญา บริษทัจึงตอ้งน าเร่ืองเขา้อนุญาโตตุลาการเพ่ือใหวิ้นิจฉยัอีกคร้ังหน่ึง ในเดือนมกราคม 2564 ไดมี้การสืบพยาน
แลว้ตามก าหนดการท่ีวางไว ้ปัจจุบนั อยูใ่นระหวา่งกระบวนการหลงัการสืบพยานของอนุญาโตตุลาการ 
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33.5 ขอ้พิพาทเร่ืองดาวเทียมไทยคม 7 และไทยคม 8 ภายใตส้ญัญาด าเนินกิจการดาวเทียมส่ือสารภายในประเทศ   
 

เม่ือวนัท่ี 5 ตุลาคม 2560 บริษทัไดรั้บหนังสือจากกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (“กระทรวงดิจิทัลฯ”)               
แจ้งว่า ดาวเทียมไทยคม 7 และดาวเทียมไทยคม 8 เป็นดาวเทียมภายใต้สัญญาด าเนินกิจการดาวเทียมส่ือสาร
ภายในประเทศ ลงนามเม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน 2534 ระหว่างบริษทั อินทชั โฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน) (“อินทชั”) และ
กระทรวงดิจิทลัฯ (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเดิม) (“สัญญาด าเนินกิจการดาวเทียมส่ือสารฯ”) 
โดยอินทชัไดจ้ดัตั้งบริษทัไทยคมข้ึนมาเพ่ือด าเนินงานตามสัญญาดงักล่าว ทั้งน้ีหนงัสือจากกระทรวงดิจิทลัฯ ระบุให้
ปฏิบติัตามสัญญาด าเนินกิจการดาวเทียมส่ือสารฯ ใหค้รบถว้นโดยด่วน อาทิ การโอนกรรมสิทธ์ิและส่งมอบทรัพยสิ์น 
การจดัสร้างดาวเทียมส ารอง การช าระเงินผลประโยชนต์อบแทน และการประกนัภยัทรัพยสิ์น 
 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัวาระพิเศษ เม่ือวนัท่ี 24 ตุลาคม 2560 ไดพิ้จารณาหนงัสือฉบบัดงักล่าวรวมถึงไดห้ารือ
กบัท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทัแลว้มีความเห็นว่า ดาวเทียมไทยคม 7 และไทยคม 8 ไม่ใช่ดาวเทียมภายใตส้ัญญา
ด าเนินกิจการดาวเทียมส่ือสารฯ เพราะการด าเนินการดาวเทียมไทยคม 7 และไทยคม 8 เป็นการด าเนินการภายใต้
กรอบของการรับใบอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
บริษทัไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนดในสัญญาด าเนินกิจการดาวเทียมส่ือสารฯ อย่างครบถว้น โดยมิไดมี้การ
ด าเนินการใด ๆ ท่ีขดัต่อสัญญาด าเนินกิจการดาวเทียมส่ือสารฯ  ดงันั้นบริษทัจึงมีความเห็นในเร่ืองดาวเทียมไทยคม 7 
และดาวเทียมไทยคม 8 ตามรายละเอียดขา้งตน้แตกต่างไปจากความเห็นของกระทรวงดิจิทลัฯ ท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทัจึงมีมติใหบ้ริษทัยื่นเสนอขอ้พิพาทดงักล่าวต่ออนุญาโตตุลาการเพ่ือพิจารณาช้ีขาดขอ้พิพาทท่ีเกิดข้ึนอนัเน่ืองมาจาก
ขอ้ก าหนดหรือการปฏิบัติตามสัญญาด าเนินกิจการดาวเทียมส่ือสารฯ และคู่สัญญาไม่สามารถตกลงกนัได้ ทั้ งน้ี
เป็นไปตามขอ้ 45.1 ของสัญญาด าเนินกิจการดาวเทียมส่ือสารฯ โดยบริษทัไดด้ าเนินการยื่นขอ้โตแ้ยง้ต่อสถาบัน
อนุญาโตตุลาการในวนัท่ี 25 ตุลาคม 2560 เป็นขอ้พิพาทหมายเลขด าท่ี 97/2560 

 
ขณะน้ีขอ้พิพาทดงักล่าวอยู่ในกระบวนการทางอนุญาโตตุลาการ บริษทัยงัไม่มีหน้าท่ีใด ๆ ในการปฏิบติัตามท่ี
กระทรวงดิจิทลัฯ ไดอ้า้งถึงขา้งตน้จนกว่าคดีจะสิ้นสุด ปัจจุบนัคณะอนุญาโตตุลาการไดย้กเลิกวนัน ัด
สืบพยานของทั้งสองฝ่ายท่ีเดิมก าหนดไวใ้นเดือนกุมภาพนัธ์และเดือนมีนาคม 2564 ตามท่ีทั้งสองฝ่ายร้องขอ
และให้คงวนันัดเพ่ือก าหนดวนันัดสืบพยานใหม่ในวนัท่ี 30 มีนาคม 2564  
 
อย่างไรก็ตาม ในเดือนสิงหาคม 2562 กระทรวงดิจิทลัฯ ได้ยื่นค าร้องต่อศาลปกครองกลางเพ่ือขอให้วินิจฉัยว่า  
คณะอนุญาโตตุลาการไม่มีอ  านาจพิจารณาขอ้เรียกร้องของบริษทั  ในขอ้พิพาทหมายเลขด าท่ี 97/2560 ของ
สถาบนัอนุญาโตตุลาการและยื่นค าร้องขอให้ศาลมีค าสั่งห้ามคณะอนุญาโตตุลาการด าเนินกระบวนพิจารณา
ชั้นอนุญาโตตุลาการไวเ้ป็นการชั่วคราวนั้น เม่ือวนัท่ี 24 ตุลาคม 2562 ศาลปกครองกลางไดมี้ค าสั่งไม่รับค าร้อง
ขอให้ศาลมีค าสั่งห้ามดงักล่าว ปัจจุบนักระทรวงดิจิตลัและบริษทัไดย้ื่นเอกสารต่าง ๆ ตามที่ก าหนดแลว้  
ศาลยงัไม่มีค าสั่งหรือก าหนดวนันัดใด ๆ 
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33.6 ขอ้พิพาทกรณีดาวเทียมไทยคม 5 

 เม่ือวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2563 บริษทัไดรั้บหนังสือแจง้เขา้กระบวนการระงบัขอ้พิพาทโดยอนุญาโตตุลาการและค า
เสนอข้อพิพาทของดาวเทียมไทยคม 5 จากกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (“กระทรวง”) ซ่ึงกระทรวง
เรียกร้องให้บริษทัด าเนินการ (1) สร้างและส่งมอบดาวเทียมทดแทนดาวเทียมไทยคม 5 หรือให้ใช้ราคาดาวเทียม
จ านวน 7.79 พนัลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี ตั้งแต่วนัท่ี 30 ตุลาคม 2563 จนถึงวนัท่ีช าระเสร็จ 
(2) ช าระค่าปรับจ านวน 4.98 ลา้นบาท (ส าหรับระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2563 ถึงวนัท่ี 30 ตุลาคม 2563) 
พร้อมทั้งดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี และ (3) ค่าปรับตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2563 จนถึงวนัท่ีส่งมอบดาวเทียม
ทดแทนหรือช าระเงินค่าเสียหายครบถว้น 

 ขณะน้ีขอ้พิพาทดงักล่าวอยู่ในกระบวนการของอนุญาโตตุลาการ ทั้งน้ี บริษทัพิจารณาขอ้พิพาทดงักล่าวแลว้และเห็น
ว่าบริษทัไดด้ าเนินการตามสัญญาด าเนินกิจการดาวเทียมส่ือสารภายในประเทศครบถว้นถูกตอ้งมาโดยตลอด ดงันั้น
บริษทัยงัไม่มีหน้าท่ีในการปฏิบัติตามขอ้เรียกร้องของกระทรวงดังกล่าว ฝ่ายบริหารของบริษทัเช่ือว่าผลของคดี
ดงักล่าวไม่น่าจะมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่องบการเงินของบริษทั 

 
33.7 บริษทัมียอดคงคา้งจากลูกหน้ีรายหน่ึงเป็นจ านวน 4.4 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ โดยบริษทัไดบ้นัทึกค่าเผื่อผลขาดทุน

ดา้นเครดิตไวค้รบทั้งจ านวนแลว้ บริษทัไดย้ื่นฟ้องลูกหน้ีรายน้ีเน่ืองจากผิดนดัช าระหน้ีและลูกหน้ีดงักล่าวไดฟ้้อง
แยง้กลบั ขณะน้ีคดียงัอยู่ในกระบวนการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการท่ีประเทศสิงคโปร์ ฝ่ายบริหารเช่ือว่าจะไม่มี
ผลกระทบต่องบการเงินของบริษทั 
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34. กำรจดัประเภทรำยกำรใหม่ 
 
รายการบางรายการในงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซ่ึงรวมอยู่ใน              
งบการเงินเพ่ือวตัถุประสงค์ในการเปรียบเทียบของปี 2563 ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับ          
การน าเสนอในงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 
 

ก่อนจดั
ประเภท
ใหม่ 

 
 
 

จดั
ประเภท
ใหม่ 

 
 
 

หลงัจดั
ประเภท
ใหม่ 

 
 
 

ก่อนจดั
ประเภท
ใหม่ 

 
 
 

จดั
ประเภท
ใหม่ 

 
 
 

หลงัจดั
ประเภท
ใหม่ 

 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 

งบแสดงฐานะการเงิน            
   ค่าใชจ่้ายรอตดับญัชี 11,597  (11,597)  -  11,597  (11,597)  - 
   เงินกูย้มืระยะยาว 3,810,724  (11,597)  3,799,127  3,813,724  (11,597)  3,802,127 
งบก าไรขาดทุน            
รายไดอ่ื้น 337,066  (200,658)  136,408  293,837  (192,648)  101,189 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 937,663  (65,867)  871,796  732,489  (111,681)  620,808 
รายไดท้างการเงิน -  200,658  200,658  -  192,648  192,648 
หน้ีสูญและหน้ีสงสยั  
   จะสูญ 

 
- 

  
65,867 

  
65,867 

  
- 

  
111,681 

  
111,681 
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35. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
 

การประกาศจ่ายเงินปันผลของบริษัท 
 

 เม่ือวนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัมีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.2 บาท 
เป็นจ านวนเงินทั้ งส้ิน 219 ลา้นบาท โดยบริษทัจะน าเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 ของบริษทั
พิจารณาอนุมติัต่อไป 

 
36.  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินซ่ึงได้ประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำแล้ว แต่ยงัไม่มผีลบังคับใช้ 

 
สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศเก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐาน
การบญัชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ และจะมีผลบงัคบัใช้
ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 เป็นตน้ไป มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพ่ือใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงการอา้งอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ยกเวน้
การปรับปรุงค านิยามและขอ้ก าหนดทางการบญัชี ดงัต่อไปน้ี 

กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน 

กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง ประกอบดว้ยการปรับปรุงค านิยามและเกณฑก์ารรับรู้
สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน รวมทั้งการเพ่ิมแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการวดัมูลค่า การตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน การแสดง
รายการและการเปิดเผยขอ้มูล นอกจากน้ี กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี ยงัไดอ้ธิบายให้ชดัเจนข้ึน
ถึงความสามารถของฝ่ายบริหารในการดูแลรักษาทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจของกิจการ ความระมดัระวงั และความไม่
แน่นอนในการวดัมูลค่าของขอ้มูลทางการเงิน 

ค านิยามของความมีสาระส าคญั 

การปรับปรุงค านิยามของความมีสาระส าคญั ท าใหเ้กิดการปรับปรุงมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 เร่ือง การน าเสนอ
งบการเงิน และมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและ
ขอ้ผิดพลาด รวมทั้งมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอ่ืนท่ีอา้งอิงถึงความมีสาระส าคญั โดยการปรับปรุงน้ี
เพ่ือใหค้ านิยามเป็นแนวทางเดียวกนักบักรอบแนวคิด โดยใหใ้ชว้ิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไปส าหรับการเปล่ียนแปลง
ดงักล่าว และสามารถถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้
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การปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง 

เน่ืองจากการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง ท าใหมี้การปรับปรุงขอ้ก าหนดของการบญัชีป้องกนัความเส่ียงโดยเฉพาะ
ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัจะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้องมาเร่ิมถือปฏิบัติกับงบการเงินของ      
กลุ่มบริษทัเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมีผลบงัคบัใช ้โดยผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่าง    
การประเมินผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวท่ีมีต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัในงวดท่ีจะ
เร่ิมถือปฏิบติั 



เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู�บร�หาร ผู�มีอำนาจควบคุม ผู�ที่ได�รับมอบหมาย

ให�รับผิดชอบสูงสุด ในสายงานบัญช�และการเง�น ผู�ที่ได�รับมอบหมาย
ให�รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญช� เลขานุการบร�ษัทและ

ตัวแทนติดต�อประสานงานกรณีเป�นบร�ษัทต�างประเทศ



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

แบบ 56-1 One Report   เอกสำรแนบ 1 หน้ำท่ี 1 

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม ผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงนิ ผู้ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงใน
การควบคุมดูแลการท าบัญชี และเลขานุการบริษัท 

 

ช่ือ - สกุล / ต าแหน่ง /  
วันท่ีได้รับการแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตอิบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น
ในบริษัท(1) 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีท่ีผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ 
 ประธำนกรรมกำร 
 กรรมกำรอิสระ 
 
วนัท่ีได้รับกำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำร 
1 ตลุำคม 2558  
 
 

68 คณุวฒุิทำงกำรศึกษำสงูสดุ 
• ปริญญำวิศวกรรมศำสตรดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ จฬุำลงกรณ์

มหำวิทยำลยั 

• ปริญญำบริหำรธุรกิจดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สถำบนับณัฑิต 

พฒันบริหำรศำตร์ (NIDA) 

• ปริญญำบริหำรธุรกิจดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ มหำวิทยำลยัรำชภฏั

เพชรบรีุ 

• ปริญญำบริหำรธุรกิจดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 

• ปริญญำศิลปศำสตรดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ มหำวิทยำลยัรำชภฏัสวน

สนุนัทำ 

• Certification in Advanced Management Program (2541) Harvard 

Business School (สหรัฐอเมริกำ) 

• ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ Utah State University, USA 

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

• Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 26/2547 

กำรอบรม / สมัมนำอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
• หลกัสตูรนิติธรรมเพ่ือประชำธิปไตย รุ่นท่ี 7/2562 (นปธ 7)   

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

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

ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

ก.ค. 2563 – ปัจจบุนั 
 
ก.ค. 2563 – ปัจจบุนั 
เม.ย. 2561 – ปัจจุบนั 

กรรมกำร 
 
ประธำนกรรมกำร และกรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรอิสระ 

บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ำกดั 
(มหำชน) 
บริษัท ไอรำ แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) 
บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน) 

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

ม.ค.2555 – ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำร และประธำน
กรรมกำรบริหำร 

บริษัท โทริเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ำกดั 
(มหำชน) 

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

ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนต่ำงประเทศ  

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

 กรรมกำรบริหำร (จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์) 

ต ำแหน่งในกิจกำรท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน  

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

2554 – ปัจจบุนั ประธำน องค์กรธุรกิจเพื่อกำรพฒันำอยำ่งยัง่ยืน 

ประสบกำรณ์ท ำงำนท่ีผ่ำนมำ   

มิ.ย. 2562  – มิ.ย. 2563 ประธำนกรรมกำร บริษัท หลกัทรัพย์หยวนต้ำ (ประเทศไทย)  

  จ ำกดั 



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

แบบ 56-1 One Report   เอกสำรแนบ 1 หน้ำท่ี 2 

ช่ือ - สกุล / ต าแหน่ง /  
วันท่ีได้รับการแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตอิบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น
ในบริษัท(1) 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีท่ีผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

ส ำนกังำนศำลรัฐธรรมนญู 

• หลกัสตูรผู้บริหำรระดบัสงูด้ำนวิทยำกำรพลงังำน รุ่นท่ี 3/2556 (วพน. 3) 

สถำบนัวิทยำกำรพลงังำน 

• หลกัสตูรผู้บริหำรระดบัสงู สถำบนัวิทยำกำรตลำดทนุ (วตท.) รุ่นท่ี 

3/2549 

• หลกัสตูรกำรเมืองกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยส ำหรับผู้บริหำร

ขัน้สงู (ปปร.รุ่นท่ี 6/2546) สถำบนัพระปกเกล้ำ 

• หลกัสตูรปอ้งกนัรำชอำณำจกัรภำครัฐร่วมเอกชน (วปรอ. 4010) ปี 2540

วิทยำลยัปอ้งกนัรำชอำณำจกัร 

ก.พ. 2561 – พ.ย. 2563 
พ.ค. 2561 – มิ.ย. 2563 
 
ก.ย. 2557 – พ.ค. 2562 
ต.ค. 2554 – 2561 

ประธำนกรรมกำร และกรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรอิสระและประธำนบริหำร 
ควำมเสี่ยง 
สมำชิกสภำนิติบญัญติัแห่งชำติ 
ประธำนกรรมกำร 

บริษัท สำยกำรบินนกแอร์ จ ำกดั (มหำชน) 
บริษัท พีทีที โกบอล เคมิคอล จ ำกดั (มหำชน) 
 
สภำนิติบญัญติัแห่งชำติ 
บริษัท พีทีที โกบอล เคมิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

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

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

 กรรมกำรบริหำร  

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

2. นางภัทรียา เบญจพลชัย 
 กรรมกำรอิสระ 
 กรรมกำรตรวจสอบ 
 กรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน 
 ประธำนกรรมกำรบรรษัทภิบำลและ 
สรรหำ 

 
วนัท่ีได้รับกำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำร 
30 มีนำคม 2559 
 

66 คณุวฒุิทำงกำรศึกษำสงูสดุ 
 พำณิชยศำสตร์มหำบณัฑิต (บริหำรธุรกิจ) มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
 ประกำศนียบตัรด้ำนกำรสอบบญัชีขัน้สงู จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

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

 
กำรอบรม / สมัมนำอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
 IOD (Singapore) 2017 Flagship Conference “The Sustainability 

Imperative” โดย Singapore Institute of Director (SID) ปี 2560  

ไมม่ี ไมม่ี มี.ค. 2563 – ปัจจบุนั กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรก ำหนด
ค่ำตอบแทน และประธำนกรรมกำร
บรรษัทภิบำลและสรรหำ 

บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 

มี.ค. 2559 – ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 

ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

2563 – ปัจจบุนั 
 
 
2562 – ปัจจบุนั 

กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ 
และประธำนกรรมกำรบริหำรควำม
เสี่ยง 
กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ 
และประธำนกรรมกำรบริหำรควำม
เสี่ยง 

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

ต ำแหน่งในกิจกำรท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน  

2563 – ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ และกรรมกำร ธนำคำรเอเอ็นแซด (ไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 ตรวจสอบ  



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

แบบ 56-1 One Report   เอกสำรแนบ 1 หน้ำท่ี 3 

ช่ือ - สกุล / ต าแหน่ง /  
วันท่ีได้รับการแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตอิบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น
ในบริษัท(1) 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีท่ีผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

 IOD (UK) Annual Convention 2016 “Thriving in a changing world” 
โดย The Institute of Director (UK) ปี 2559 

 

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

กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรวินิจฉัยกำรเข้ำถือ
หลกัทรัพย์เพ่ือครอบง ำกิจกำร 
กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรประเมินกองทนุหมนุเวียน 

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

2556 – ปัจจบุนั คณะกรรมกำรพิจำรณำ SET Award 
ผู้ เช่ียวชำญพิเศษด้ำนบรรษัทภิบำล
และควำมรับผิดชอบต่อสงัคม 

ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2553 – ปัจจบุนั ต ำแหน่งผู้ พิพำกษำสมทบในศำล
ทรัพย์สินทำงปัญญำและกำรค้ำ
ระหวำ่งประเทศกลำง 

ศำลทรัพย์สินทำงปัญญำและกำรค้ำระหวำ่ง
ประเทศกลำง 

ประสบกำรณ์ท ำงำนท่ีผ่ำนมำ  

มี.ค. 2561 – 2563 
 
2557 – 2562 
 
ก.พ. 2560 – 2562 
 
2556 – 2562 
2554 – 2562 
 
 
2554 – 2562 
 

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และ
กรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ 
กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ 
ท่ีปรึกษำส ำหรับมำตรำกำรลงโทษทำง
แพง่ 
กรรมกำร 
กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ 
และประธำนกรรมกำรก ำกบัดูแล
กิจกำร 
กรรมกำรอิสระ และกรรมกำร
ตรวจสอบ 

บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 
 
บริษัท อสมท จ ำกดั (มหำชน) 
 
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และ
ตลำดหลกัทรัพย์ 
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 
 
ธนำคำรทิสโก้ จ ำกดั (มหำชน) 
 



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

แบบ 56-1 One Report   เอกสำรแนบ 1 หน้ำท่ี 4 

ช่ือ - สกุล / ต าแหน่ง /  
วันท่ีได้รับการแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตอิบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น
ในบริษัท(1) 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีท่ีผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

2556 - 2560 
 
2554 – 2560  
2554 – 2559  
 
2549 – 2553  

คณะกรรมกำรวินยักรรมกำรและ
ผู้บริหำรของบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ 
กรรมกำรจรรยำบรรณ 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
 
กรรมกำรและผู้จดักำร 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และ
ตลำดหลกัทรัพย์  
สภำวิชำชีพบญัชี ในพระบรมรำชปูถมัภ์ 
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับตลำดสินค้ำ
เกษตรลว่งหน้ำ ประเทศไทย 
ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

3. นายวินิจ ศิลามงคล 
 กรรมกำรอิสระ 
 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
 กรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ 
 
วนัท่ีได้รับกำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำร  
27 มีนำคม 2563 

62 คณุวฒุิทำงกำรศึกษำสงูสดุ 
 ปริญญำโท สำขำบญัชี มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์  

 
กำรอบรมของสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
-ไมม่ี- 
กำรอบรม / สมัมนำอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
- ไมม่ี - 

ไมม่ี ไมม่ี มี.ค. 2563 – ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ และกรรมกำรบรรษัทภิบำล
และสรรหำ 

บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 

ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

- ไมม่ี –   

ต ำแหน่งในกิจกำรท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน  

ปัจจบุนั 
 
ปัจจบุนั 
 
ปัจจบุนั 
 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
 
ปัจจบุนั 
 

กรรมกำร/ท่ีปรึกษำ 
 
กรรมกำร 
 
กรรมกำร และประธำนคณะกรรมกำร
วิชำชีพบญัชีด้ำนกำรสอบบญัชี 
อนญุำโตตลุำกำร 
กรรมกำร 
 
กรรมกำร 
 

คณะกรรมกำรขบัเคลื่อนกำรเปลี่ยนผ่ำน 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
คณะพำนิชยศำสตร์และกำรบญัชี 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
สภำวิชำชีพบญัชี ในพระบรมรำชปูถมัภ์ 
 
สถำบนัอนญุำโตตลุำกำร 
คณะกรรมกำรพฒันำระบบกำรตรวจสอบ
ทรัพย์สินและหนีส้ิน้ของ สนง.ปปช. 
คณะกรรมกำรพิจำรณำกำรร่วมทนุ 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 

   



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

แบบ 56-1 One Report   เอกสำรแนบ 1 หน้ำท่ี 5 

ช่ือ - สกุล / ต าแหน่ง /  
วันท่ีได้รับการแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตอิบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น
ในบริษัท(1) 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีท่ีผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

ปัจจบุนั กรรมกำร คณะกรรมกำรจดัท ำแผนยทุธศำสตร์ 

  มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ ฉบบัท่ี 13 (2565- 

  2570) 

ประสบกำรณ์ท ำงำนท่ีผ่ำนมำ  

2558 – 2562 
 

ประธำนกรรมกำรและประธำน
เจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 

เคพีเอ็มจี ในประเทศไทย 

4. นายธีรนันท์ ศรีหงส์ 
 กรรมกำรอิสระ 
 กรรมกำรตรวจสอบ 
 ประธำนคณะกรรมกำรก ำหนด
ค่ำตอบแทน 

 ประธำนคณะกรรมกำรพฒันำธุรกิจใหม่ 
 
วนัท่ีได้รับกำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำร  
27 มีนำคม 2563  
 
 
 
 
 
 

55 คณุวฒุิทำงกำรศึกษำสงูสดุ 
 Advanced Management Program, Harvard Business School 

(AMP189) 
 MBA University of Michigan, Ann Arbor, ประเทศสหรัฐอเมริกำ 

 
กำรอบรมของสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
 Directors Certification Program (DCP)  
 Director Accreditation Program (DAP)  
 
 
กำรอบรม / สมัมนำอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
- ไมม่ี - 

ไมม่ี ไมม่ี มี.ค. 2563 – ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ 
ประธำนคณะกรรมกำรก ำหนด
ค่ำตอบแทน และประธำน
คณะกรรมกำรพฒันำธุรกิจใหม่ 
 

บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 

ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

2563 – ปัจจบุนั  
2562 – ปัจจบุนั 
2562 – ปัจจบุนั 
 
 
 
2562 – ปัจจบุนั 
 
2560 – ปัจจบุนั 

กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน และประธำน
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
คณะกรรมกำรกลัน่กรองกำรลงทนุ 
Start up 
ท่ีปรึกษำ 

ธนำคำรธนชำต จ ำกดั (มหำชน) 
ธนำคำรทหำรไทย จ ำกดั (มหำชน) 
บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน) 
 
 
 
บริษัท บำงจำก คอร์ปปอเร่ชัน่ จ ำกดั 
(มหำชน) 
บริษัท แสนสิริ จ ำกดั (มหำชน) 
 

ต ำแหน่งในกิจกำรท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน  

ธ.ค. 2563 – ปัจจบุนั กรรมกำรผู้ทรงคณุวฒุิ คณะกรรมกำรคุ้มครองเครดิตแห่งชำติ 

ธ.ค. 2563 – ปัจจบุนั ท่ีปรึกษำ บริษัท อีอำร์เอ็กซ์ จ ำกดั 



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

แบบ 56-1 One Report   เอกสำรแนบ 1 หน้ำท่ี 6 

ช่ือ - สกุล / ต าแหน่ง /  
วันท่ีได้รับการแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตอิบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น
ในบริษัท(1) 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีท่ีผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

มี.ค. 2563 – ปัจจบุนั 
 
 
 
 
2562 – ปัจจบุนั 
 
 
2562 – ปัจจบุนั 
 
2562 – ปัจจบุนั 
2561 – ปัจจบุนั 
2561 – ปัจจบุนั 
2560 – ปัจจบุนั 

กรรมกำรผู้ทรงคณุวฒุิ ด้ำนธุรกรรม
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ หรือ วิทยำกำร
คอมพิวเตอร์ 
กรรมกำรผู้ทรงคณุวฒุิ 
กรรมกำรบริหำร และประธำน
คณะอนกุรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
กรรมกำรผู้ทรงคณุวฒุิ 
 
กรรมกำรบริหำร 
ประธำนกรรมกำร 
กรรมกำร 
ประธำนกรรมกำร 

ส ำนกังำนพฒันำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม 
 
 
 
กองทนุบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร (กบข.) 
 
 
คณะอนกุรรมกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำร
แขง่ขนัแห่งประเทศไทย 
ภเูก็ต ดีพ ซี พอร์ต จ ำกดั 
สมำคมกำรจดักำรธุรกิจแห่งประเทศไทย 
Arcel Capital Company Limited 
คณะกรรมกำรก ำกบัส ำนกังำนสง่เสริม
เศรษฐกิจดิจิทลั 

2560 – ปัจจบุนั 
 
2560 – ปัจจบุนั 

กรรมกำรผู้ทรงคณุวฒุิด้ำน
เศรษฐศำสตร์ 
กรรมกำร และกรรมกำรผู้จดักำร 

คณะกรรมกำรดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชำติ 
บริษัท เซลำ่ร์ คอนซลัติง้ จ ำกดั 

 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำนท่ีผ่ำนมำ 

 

2563 – เม.ย. 2563 
 
 
2562 – เม.ย. 2563 
 

ประธำนกรรมกำรก ำกบัควำมเสี่ยง 
และประธำนกรรมกำรก ำกบัเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

ธนำคำรธนชำต จ ำกดั (มหำชน) 
 
 
ธนำคำรทหำรไทย จ ำกดั (มหำชน) 
 



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

แบบ 56-1 One Report   เอกสำรแนบ 1 หน้ำท่ี 7 

ช่ือ - สกุล / ต าแหน่ง /  
วันท่ีได้รับการแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตอิบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น
ในบริษัท(1) 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีท่ีผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

 
2561 – 2563 
2561 - 2563 
2561 – 2563 
 
 
2561 – 2563 
2561 – 2563 
2561 – 2563 
2561 – 2562 
 
 
2561 – 2562 
 
 
2560 - 2563 
 
2560 – 2561 
2560 – 2561 
 
2560 – 2561 
 
2560 – 2561 
2559 – 2560 
2559 – 2560 

ประธำนกรรมกำรก ำกบัควำมเสี่ยง 
และประธำนกรรมกำรก ำกบัเทคโนโลยี
สำระสนเทศ 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
 
 
ประธำนกรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
 
 
กรรมกำร กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
และประธำนกรรมกำรก ำกบัควำม
เสี่ยง 
กรรมกำร 
 
ท่ีปรึกษำ 
ท่ีปรึกษำ 
 
ประธำน 
 
กรรมกำรและกรรมกำรบริหำร 

 
บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จ ำกดั 
บริษัท เดอะมอลล์ ชอปปิง้ คอมเพล็กซ์ จ ำกดั
คณะกรรมกำรกำรขบัเคลื่อนกำรด ำเนิน
นโยบำยเพื่อใช้ประโยชน์ข้อมลูขนำดใหญ่ 
ศนูย์ข้อมลู และคลำวด์คอมพิวติง้ 
บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซ์เชนจ์ จ ำกดั 
บริษัท บีเคที โฮลดิง้ส์ จ ำกดั 
บริษัท นอร์ทเทิร์นเรลเวย์ จ ำกดั 
บริษัท แอดวำนซ์ เพำเวอร์ คอนเวอร์ชัน่ จ ำกดั 
 
บริษัท ทนุธนชำต จ ำกดั (มหำชน) 
 
 
คณะกรรมกำรขบัเคลื่อนกำรปฏิรูปเพื่อรองรับ
กำรปรับเปลี่ยนตำมนโยบำย Thailand 4.0 
บริษัท บำงจำก คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และ
ตลำดหลกัทรัพย์ 
คณะอนกุรรมกำรยทุธศำสตร์ดิจิทลัเพื่อตลำด
ทนุ 
บริษัท เอ็นเตอร์ โซลชูัน่ จ ำกดั 
บริษัท บีคอน เวนเจอร์ แคปิทลั จ ำกดั 
บริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป จ ำกดั 
สมำคมกำรจดักำรธุรกิจแห่งประเทศไทย 



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

แบบ 56-1 One Report   เอกสำรแนบ 1 หน้ำท่ี 8 

ช่ือ - สกุล / ต าแหน่ง /  
วันท่ีได้รับการแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตอิบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น
ในบริษัท(1) 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีท่ีผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

2557 – 2561 
2557 – 2561 
2557 – 2559  

กรรมกำร 
ประธำนกรรมกำร 
รองประธำนกรรมกำร 
ประธำนกรรมกำร 
ประธำนกรรมกำร 

บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จ ำกดั 
บริษัท หลกัทรัพย์ กสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) 
 
 

5. นายสมประสงค์ บุญยะชัย 
 กรรมกำร 

 
วนัท่ีได้รับกำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำร 
11 สิงหำคม 2549 

65 คณุวฒุิทำงกำรศึกษำสงูสดุ 
ปริญญำโท วิศวกรรมศำสตร์ สถำบนัเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 
 
กำรอบรมของสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
• Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 21/2552 

• Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 65/2548 

• Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 30/2547 

 

กำรอบรม / สมัมนำอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
• วิทยำลยัปอ้งกนัรำชอำณำจกัร (วปรอ. 4313) 

• Graduate School of Business, Stanford University: Leading 

Change and Organizational Renewal 

• IMD International, MIT Sloan: Leadership Dilemmas and Profitable  

Growth 

• สถำบนัพระปกเกล้ำ: หลกัสตูรกำรเมืองกำรปกครองในระบอบ 

• หลกัสตูรผู้บริหำรระดบัสงู สถำบนัวิทยำกำรตลำดทนุ (วตท.) รุ่นท่ี 6 

• Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCoT 4) 

• Harvard Business School: Corporate Restructuring, Mergers, and  

ไมม่ี ไมม่ี 2549 – ปัจจบุนั   กรรมกำร บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 

   ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

   ก.ค. 2560 – ปัจจบุนั 
ม.ค. 2560 – ปัจจบุนั 
เม.ย. 2559 – ปัจจบุนั 
ม.ค. 2551 – ปัจจบุนั 

กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำร 
รองประธำนกรรมกำร กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำร และกรรมกำรทบทวนกล
ยทุธ์และโครงสร้ำงองค์กร 

บริษัท ดสุิตธำนี จ ำกดั (มหำชน) 
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จ ำกดั (มหำชน) 
บริษัท โอสถสภำ จ ำกดั (มหำชน) 
บริษัท อินทชั โฮลดิง้ส์ จ ำกดั (มหำชน) 

   2551 – ปัจจบุนั รองประธำนกรรมกำร บริษัท แอดวำนซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ำกดั  
    2545 – ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท เพำเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) 
    ต ำแหน่งในกิจกำรท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน  
    2562 – ปัจจบุนั  

2561 – ปัจจบุนั 
 
ก.ย. 2560 – ปัจจบุนั 

กรรมกำรผู้ทรงคณุวฒุิ 
กรรมกำรผู้ทรงคณุวฒุิ 
 
กรรมกำร 

มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ ธนบรีุ 
ส ำนกังำนพฒันำเทคโนโลยีอวกำศและภมูิ
สำรสนเทศ 
คณะกรรมกำรยทุธศำสตร์ชำติ 2560 ด้ำนกำร 

      พฒันำและเสริมสร้ำงศกัยภำพและทรัพยำกร 
      มนษุย์ขอบเขต 

    2559 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท แอดวำนซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ำกดั 
    ประสบกำรณ์ท ำงำนท่ีผ่ำนมำ  
    2559 – 2561 กรรมกำร บริษัท โอสถสภำ จ ำกดั 



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

แบบ 56-1 One Report   เอกสำรแนบ 1 หน้ำท่ี 9 

ช่ือ - สกุล / ต าแหน่ง /  
วันท่ีได้รับการแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตอิบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น
ในบริษัท(1) 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีท่ีผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

  Acquisitions 

• หลกัสตูรผู้บริหำรกระบวนกำรยติุธรรมระดบัสงู (บ.ย.ส.) รุ่น 17 

• หลกัสตูรผู้บริหำรระดบัสงูด้ำนวิทยำกำรพลงังำน (วพน.) รุ่น 4  

• High Performance Board ปี 2558 จดัโดย IMD 

  ม.ค. 2560 – มี.ค. 2561 ประธำนกรรมกำรบริหำร บริษัท บีอีซี เวิลด์ จ ำกดั (มหำชน) 
    ม.ค. 2559 – มิ.ย. 2560 ท่ีปรึกษำประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร บริษัท อินทชั โฮลดิง้ส์ จ ำกดั (มหำชน) 
    ม.ค. 2559 – ม.ค. 2560 กรรมกำรอิสระ บริษัท พฤกษำ เรียลเอสเตท จ ำกดั (มหำชน) 
    2559 – 2559 กรรมกำรอิสระ บริษัท พฤกษำ โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) 
    2551 – 2559 กรรมกำร  บริษัท โรงพยำบำลพระรำมเก้ำ จ ำกดั 
    2551 – 2559 ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร บริษัท อินทชั โฮลดิง้ส์ จ ำกดั (มหำชน) 
    2551 – 2558 ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร บริษัท อินทชั โฮลดิง้ส์ จ ำกดั (มหำชน) 

 
6. นายเกว็ก บัค ไช 
 กรรมกำร 
 กรรมกำรบริหำร 
 
วนัท่ีได้รับกำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำร 
27 มีนำคม 2558 

66 คณุวฒุิทำงกำรศึกษำสงูสดุ 
 Advanced Management Program, Harvard University, USA 
 ปริญญำตรี กำรบญัชี University of Singapore 

 
กำรอบรมของสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
 Director Certification Program (DCP) รุ่น 214/2558 

กำรอบรม / สมัมนำอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
 High Performance Board ปี 2558 จดัโดย IMD 

  มี.ค. 2558 – ปัจจบุนั กรรมกำรและกรรมกำรบริหำร บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 

   ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

   เม.ย. 2560 – ปัจจบุนั กรรมกำร  Accuron Technologies Ltd.  

   เม.ย. 2559 – ปัจจบุนั กรรมกำร Trailblazer Foundation Ltd. (Singapore) 

   ต ำแหน่งในกิจกำรท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน  

   2556 – ปัจจบุนั ท่ีปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ  

     
ประสบกำรณ์ท ำงำนท่ีผ่ำนมำ 

 

     ม.ค. 2558 – 2563 
มี.ค. 2560 - 2563 
ก.ย. 2535 – ก.ย. 2556 

กรรมกำร 
กรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ 
ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรด้ำนกำรเงิน 

บริษัท อินทชั โฮลดิง้ส์ จ ำกดั (มหำชน) 
บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 
StarHub Ltd. 

     ต.ค. 2543 – ส.ค. 2545   ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรด้ำนกำรเงิน ST Telemedia Pte LTD 
7.  นายเอนก พนาอภิชน  
 ประธำนกรรมกำรบริหำร 
 กรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน 

55 คณุวฒุิทำงกำรศึกษำสงูสดุ 
 ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
 

ไมม่ี ไมม่ี มี.ค. 2563 – ปัจจบุนั 
 
มี.ค. 2561 – ปัจจบุนั 

กรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ 
และกรรมกำรพฒันำธุรกิจใหม่ 
ประธำนกรรมกำรบริหำร 

บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 
 
บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 



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

แบบ 56-1 One Report   เอกสำรแนบ 1 หน้ำท่ี 10 

ช่ือ - สกุล / ต าแหน่ง /  
วันท่ีได้รับการแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตอิบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น
ในบริษัท(1) 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีท่ีผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

 กรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ 
 กรรมกำรพฒันำธุรกิจใหม่ 
 กรรมกำร 
(กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมผกูพนับริษัท) 
 
 
วนัท่ีได้รับกำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำร 
1 กรกฎำคม 2560 

 กำรอบรมของสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
 Directors Certification Program (DCP) รุ่น 111/2551  
 
กำรอบรม / สมัมนำอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
 หลกัสตูรปอ้งกนัรำชอำณำจกัร วปอ. รุ่นท่ี 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) 
 หลกัสตูรผู้บริหำรระดบัสงู สถำบนัวิทยำกำรตลำดทนุ (วตท.) รุ่นท่ี 

15/2555 
 
 

  ก.ค. 2560 – ปัจจบุนั กรรมกำร กรรมกำรก ำหนด
ค่ำตอบแทน และกรรมกำรผู้มีอ ำนำจ
ลงนำม 

บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 

   ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

   28 มี.ค. 2562 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท แอดวำนซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ำกดั  

     (มหำชน) 

   ม.ค. 2562 – ปัจจบุนั ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร บริษัท อินทชั โฮลดิง้ส์ จ ำกดั (มหำชน) 

   ก.ค. 2560 – ปัจจบุนั กรรมกำรและกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลง บริษัท อินทชั โฮลดิง้ส์ จ ำกดั (มหำชน) 

    นำม  

    ต ำแหน่งในกิจกำรท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน  

    30 เม.ย. 2562 – ปัจจบุนั กรรมกำร สมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

    28 มี.ค. 2562 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท แอดวำนซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ำกดั 

     1 ก.ค. 2560 – ปัจจบุนั 
1 ก.ค. 2560 – ปัจจบุนั 

กรรมกำร 
กรรมกำร และกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลง
นำม 

บริษัท อินทชั มีเดีย จ ำกดั 
บริษัท ทชั ทีวี จ ำกดั 

     2560 – ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำร บริษัท ไฮ ช็อปปิง้ จ ำกดั 
     2558 – ปัจจบุนั  กรรมกำร บริษัท ไอ.ที.เเอพพลิเคชัน่ส์ แอนด์ เซอร์วิส จ ำกดั 
     2558 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท ไฮ ช็อปปิง้ ทีวี จ ำกดั 
      

ประสบกำรณ์ท ำงำนท่ีผ่ำนมำ 
 

     2561 – 2562 กรรมกำรและกรรมกำรบริหำร บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ ำกดั (มหำชน) 
     2561 - 2562 กรรมกำรและกรรมกำรบริหำร บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จ ำกดั (มหำชน)  
     2560 – 2561 รักษำกำรประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร บริษัท อินทชั โฮลดิง้ส์ จ ำกดั (มหำชน) 
     2553 – 2561 รองกรรมกำรผู้อ ำนวยกำร สำยงำน บริษัท อินทชั โฮลดิง้ส์ จ ำกดั (มหำชน) 



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

แบบ 56-1 One Report   เอกสำรแนบ 1 หน้ำท่ี 11 

ช่ือ - สกุล / ต าแหน่ง /  
วันท่ีได้รับการแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตอิบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น
ในบริษัท(1) 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีท่ีผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

      กำรเงินและบญัชี  
     2553 – 2561 กรรมกำรบริหำร บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 
     2558 – มิ.ย. 2560 กรรมกำร บริษัท ไฮ ช็อปปิง้ จ ำกดั 
     2553 – 2558 กรรมกำร บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 

 
 

8. นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ (2) 
 กรรมกำร 
 กรรมกำรบริหำร 
 กรรมกำรพฒันำธุรกิจใหม่ 
 ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 
(กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมผกูพนับริษัท) 
 
วนัท่ีได้รับกำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำร 
1 พฤษภำคม 2561 

59 คณุวฒุิทำงกำรศึกษำสงูสดุ 
 ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ สถำบนับณัฑิตบริหำรธุรกิจศศินทร์แห่ง 

จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
 หลกัสตูรกำรปอ้งกนัรำชอำณำจกัรภำครัฐร่วมเอกชน  

(ปริญญำบตัร ปรอ รุ่น 26)   
 

กำรอบรมของสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
 DCP: Director Certification Program รุ่น 66/2548 
 DAP: Director Accreditation Program รุ่น 45/2548 
 EDP: Executive Development Program รุ่น 2/2551 
 SFE: Successful Formulation and Executive of Strategy รุ่น 6/2553 
 How to Develop a Risk Management Plan รุ่นท่ี 9/2559 

 
กำรอบรม / สมัมนำอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
 ผู้บริหำรระดบัสงู วตท. รุ่นท่ี 30/2563 
 Harvard Leadership Development Program (2560-2561) 
 Advanced Management Program รุ่น 187/2557 Harvard Business 

School  

ไมม่ี ไมม่ี มี.ค. 2563 – ปัจจบุนั 
พ.ค. 2561 – ปัจจบุนั 

กรรมกำรพฒันำธุรกิจใหม่ 
กรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 

บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 
บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 

   มี.ค. 2561 – ปัจจบุนั กรรมกำรบริหำร บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 
 

   ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

   -ไมม่ี-   

   ต ำแหน่งในกิจกำรท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน  

   ก.ค. 2563 – ปัจจบุนั 
มิ.ย. 2563 – ปัจจบุนั 
พ.ค. 2561 – ปัจจบุนั 

กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำรและกรรมกำรบริหำร 

บริษัท เนชัน่ สเปซ แอนด์ เทคโนโลยี จ ำกดั 
บริษัท เอทีไอ เทคโนโลยีส์ จ ำกดั 
บริษัท เชนนิงตนั อินเวสเม้นท์ส พีทีอี ลิมิเต็ด 

   พ.ค. 2561 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล แซทเทลไลท์ จ ำกดั 

   พ.ค. 2561 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท ลำว เทเลคอมมิวนิเคชัน่ส์ มหำชน 

    พ.ค. 2561 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท ไอพีสตำร์ จ ำกดั 

    พ.ค. 2561 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท สตำร์ นิวเคลียส จ ำกดั 

    พ.ค. 2561 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท ไอพีสตำร์ อินเตอร์เนชัน่แนล พีทีอี จ ำกดั 

    พ.ค. 2561 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท ไอพีสตำร์ โกลเบิล เซอร์วิส จ ำกดั 

    พ.ค. 2561 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท ไอพีสตำร์ ออสเตรเลีย พีทีวำย จ ำกดั 

    พ.ค. 2561 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท ไอพีสตำร์ นิวซีแลนด์ จ ำกดั 



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

แบบ 56-1 One Report   เอกสำรแนบ 1 หน้ำท่ี 12 

ช่ือ - สกุล / ต าแหน่ง /  
วันท่ีได้รับการแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตอิบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น
ในบริษัท(1) 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีท่ีผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

   EDP-Executive Development Program รุ่น 2/2551 จำก TLCA 
 

  พ.ค. 2561 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท ไอพีสตำร์ เจแปน จ ำกดั 

    พ.ค. 2561 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท ทีซี บรอดคำสติง้ จ ำกดั 

    2550 - ปัจจบุนั                            กรรมกำรและกรรมกำรบริหำร บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ ำกดั (มหำชน) 

       
     ประสบกำรณ์ท ำงำนท่ีผ่ำนมำ  
     ก.พ. 2559 – 2562 กรรมกำรบริหำร  บริษัท แอดวำนซ์ อินโฟ เซอร์วิส จ ำกัด (มหำชน) 
     มี.ค. 2553 – 2561 กรรมกำรและกรรมกำรบริหำร บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จ ำกดั (มหำชน) 
     ส.ค. 2552 – 2561 กรรมกำร บริษัท เอดี เวนเจอร์ จ ำกดั (มหำชน) 
     เม.ย. 2556 – เม.ย.2561 ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ ำกดั (มหำชน) 
     ก.ค.2548 – เม.ย.2561 กรรมกำรผู้จดักำร บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ ำกดั (มหำชน) 

 
9. ดร.ภูเวียง ประค ามินทร์  59 คณุวฒุิทำงกำรศึกษำสงูสดุ ไมม่ี ไมม่ี 2 เมษำยน 2562 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 
• กรรมกำร  • ปริญญำเอก ปรัชญำดุษฎีบณัฑิต (วิทยำศำสตร์ทำงทะเล)    ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  
      จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั   - ไมม่ี-   
วนัท่ีได้รับกำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำร  • ปริญญำโท วิทยำศำสตร์มหำบณัฑิต (วิทยำศำสตร์ทำงทะเล)    ต ำแหน่งในกิจกำรท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน  
2 เมษำยน 2562      จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั   9 พ.ย. 2562 – ปัจจบุนั รองปลดักระทรวง กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  
     ประสบกำรณ์ท ำงำนท่ีผ่ำนมำ   
  กำรอบรมของสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD)   15 ธ.ค. 2560 – 8 พ.ย. 2562 อธิบดี กรมอตุนิุยมวิทยำ 
  - ไมม่ี -   6 มี.ค. 2557 - 2560 ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัอตุนิุยมวิทยำกำรบิน กรมอตุนิุยมวิทยำ 
  กำรอบรม / สมัมนำอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง      
  - ไมม่ี – 

 
     

10. นายปฐมภพ สุวรรณศิริ (2) 
 หวัหน้ำคณะผู้บริหำร ด้ำนกำรค้ำ 

52 คณุวฒุิทำงกำรศึกษำสงูสดุ 
 Advanced Management Program, Harvard Business School 

0.0008 ไมม่ี ม.ค. 2559 – ปัจจบุนั หวัหน้ำคณะผู้บริหำร ด้ำนกำรค้ำ บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 

ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  



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

แบบ 56-1 One Report   เอกสำรแนบ 1 หน้ำท่ี 13 

ช่ือ - สกุล / ต าแหน่ง /  
วันท่ีได้รับการแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตอิบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น
ในบริษัท(1) 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีท่ีผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

 
วนัท่ีได้รับกำรแต่งตัง้เป็นผู้บริหำร 
1 มกรำคม 2559 

 Executive MBA สถำบนับณัฑิตบริหำรธุรกิจศศินทร์แห่งจฬุำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั 

 
กำรอบรมของสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
 Director Certification Program (DCP) รุ่น 185/2557 

 
กำรอบรม / สมัมนำอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
 Digital CEO ผู้น ำกำรสง่เสริมเศรษฐกิจดิจิทลั (DEPA) รุ่นท่ี 3/2563 
 Harvard Leadership Development Program (2560-2562) 
 Strategy and Innovation for Business in Asia (SIBA), College of 

Management Mahidol University (2557) 
 หลกัสตูรผู้บริหำรระดบัสงู รุ่น 18/2557 สถำบนัวิทยำกำรตลำดทนุ 

– ไมม่ี –   

 
ต ำแหน่งในกิจกำรท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน 

 

ก.ย. 2562 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท ไทย แอดวำนซ์ อินโนเวชัน่ จ ำกดั 

ก.พ. 2558 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล แซทเทลไลท์ 

ก.พ. 2557 – ปัจจบุนั 
 

กรรมกำร บริษัท โอไรอ้อน แซทเทลไลท์ ซสิเทม  
พีทีวำย จ ำกดั 

ประสบกำรณ์ท ำงำนท่ีผ่ำนมำ 

พ.ย. 2558 – เม.ย. 2562 กรรมกำรบริหำร บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 

ก.ย. 2560 – 2562 
 
 

กรรมกำรผู้ทรงคณุวฒุิ (คณะกรรมกำร
ปรับปรุงหลกัสตูร กำรจดักำร 
มหำบณัฑิต) 

วิทยำลยักำรจดักำร มหำวิทยำลยัมหิดล 

พ.ค. 2557 – ธ.ค. 2558 หวัหน้ำคณะผู้บริหำร ด้ำนกำรตลำด บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 

เม.ย. 2556 – เม.ย. 2557 
 

ผู้ช่วยกรรมกำรผู้อ ำนวยกำรอำวโุส 
สว่นงำนกำรตลำดและพฒันำธุรกิจ 

บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 

ม.ค. 2555 – มี.ค. 2556 ผู้ช่วยกรรมกำรผู้อ ำนวยกำร สว่นงำน
กำรตลำดและพฒันำธุรกิจ 

บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 

ก.ค. 2552 – ธ.ค. 2554  ผู้ช่วยกรรมกำรผู้อ ำนวยกำร สว่นงำน
กำรตลำดและกำรขำย 
 

บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 

11. นายอนุวัฒน์ สงวนทรัพยากร (2) (3) 
 หวัหน้ำคณะผู้บริหำร ด้ำนกำรเงิน 
 

55 คณุวฒุิทำงกำรศึกษำสงูสดุ 
 ปริญญำโท บญัชี จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

 

ไมม่ี ไมม่ี ก.ย. 2560 – ปัจจบุนั  หวัหน้ำคณะผู้บริหำร ด้ำนกำรเงิน  บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 

ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

– ไมม่ี –   



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

แบบ 56-1 One Report   เอกสำรแนบ 1 หน้ำท่ี 14 

ช่ือ - สกุล / ต าแหน่ง /  
วันท่ีได้รับการแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตอิบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น
ในบริษัท(1) 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีท่ีผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

วนัท่ีได้รับกำรแต่งตัง้เป็นผู้บริหำร 
1 กนัยำยน 2560 

กำรอบรมของสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
 Director Certification Program (DCP) รุ่น 88/2560 

 
กำรอบรม / สมัมนำอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
 Harvard Leadership Development Program (2560-2562) 

 Capital Market Academy (CMA 27/2561) 

 Executive Development Program (EDP) จดัโดย TLCA รุ่น 9/2555 

 Diploma ISP Class 116 Institute of Security Psychology, National 

Defense Studies Institute, Royal Thai Armed Forces Headquarters 

 
 

 
ต ำแหน่งในกิจกำรท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน 

 

ก.ค. 2563 – ปัจจบุนั 
2560 – ปัจจบุนั 

กรรมกำร 
กรรมกำร 

บริษัท เนชัน่ สเปซ แอนด์ เทคโนโลยี จ ำกดั
บริษัท เชนนิงตนั อินเวสเม้นท์ส พีทีอี ลิมิเต็ด 
จ ำกดั 

2560 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท ไอพีสตำร์โกเบิล เซอร์วิส จ ำกดั 

2560 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท สตำร์นิวเคลียส จ ำกดั 

2560 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล แซทเทลไลท์ จ ำกดั 

2560 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท ไอพีสตำร์ จ ำกดั 

2560 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท ไอพีสตำร์ ออสเตรเลีย จ ำกดั 

2560 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท ไอพีสตำร์ นิวซีแลนด์ จ ำกดั 

2560 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท ไอพีสตำร์ แจแปน จ ำกดั 

2560 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท ไอพีสตำร์ อินเตอร์เนชัน่แนล พีทีอี 
จ ำกดั 

2560 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท ลำวเทเลคอมมิวนิเคชัน่ส์ มหำชน 

2560 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท ทีซี บรอดคำสติง้ จ ำกดั 

ประสบกำรณ์ท ำงำนท่ีผ่ำนมำ  

2560 - 2562 
พ.ค. 2546 – ส.ค. 2560 

กรรมกำร 
หวัหน้ำคณะผู้บริหำร ด้ำนกำรเงิน  

บริษัท แคมโบเดียน ดีทีวี เน็ตเวอร์ค จ ำกดั 
บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ ำกดั (มหำชน) 
 

12. ดร.สกล กิตติวัชราพงษ์(2) 60 คณุวฒุิทำงกำรศึกษำสงูสดุ 
 ปริญญำเอก สำขำวิศวกรรมไฟฟำ้ The Ohio State University 

 

0.0008 ไมม่ี 2559 – ปัจจบุนั หวัหน้ำฝ่ำยงำนกำรตลำดและพฒันำ บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 

 ธุรกิจ  

   



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

แบบ 56-1 One Report   เอกสำรแนบ 1 หน้ำท่ี 15 

ช่ือ - สกุล / ต าแหน่ง /  
วันท่ีได้รับการแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตอิบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น
ในบริษัท(1) 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีท่ีผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

 หวัหน้ำฝ่ำยงำนกำรตลำดและพฒันำ

ธุรกิจ 

วนัท่ีได้รับกำรแต่งตัง้เป็นผู้บริหำร 
1 พฤศจิกำยน 2561 
 
 

กำรอบรมของสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
 Directors Certification Program (DCP) รุ่น 193/2557 
 
กำรอบรม / สมัมนำอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
 Harvard Leadership Development Program (2560-2562) 

ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

- ไมม่ี-   

ต ำแหน่งในกิจกำรท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน  

2559 – ปัจจบุนั  กรรมกำร  บริษัท ทีซี โกลเบิล เซอร์วิส จ ำกดั 

ประสบกำรณ์ท ำงำนท่ีผ่ำนมำ  

- ไมม่ี-    

13. นายเอกชัย ภัคดุรงค์(2) 
 หวัหน้ำฝ่ำยงำนรัฐกิจ 

วนัท่ีได้รับกำรแต่งตัง้เป็นผู้บริหำร 
1 พฤศจิกำยน 2561 
 

 

50 คณุวฒุิทำงกำรศึกษำสงูสดุ 
 ปริญญำโท สำขำวิศวกรรมไฟฟำ้ University of Southern California 

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

 
กำรอบรม / สมัมนำอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
 ผู้บริหำรกำรให้เอกชนร่วมลงทนุในกิจกำรของรัฐรุ่นท่ี 6/2561 (IRDP) 

0.0007 
 

ไมม่ี 2561 - ปัจจบุนั หวัหน้ำฝ่ำยงำนรัฐกิจ บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 

ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

- ไมม่ี-   

ต ำแหน่งในกิจกำรท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน  

เม.ย. 2560 - ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท ไทย แอดวำนซ์ อินโนเวชัน่ จ ำกดั 

ธ.ค. 2555 - ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท ทีซี บรอดคำสติง้ จ ำกดั 

ประสบกำรณ์ท ำงำนท่ีผ่ำนมำ   

2557 – 2561 ผู้ช่วยกรรมกำรผู้อ ำนวยกำรอำวโุส บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 

 สว่นงำนรัฐกิจ  

2560 – 2561 ผู้ช่วยกรรมกำรผู้อ ำนวยกำรอำวโุส บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 

 สว่นงำนสื่อและธุรกิจรีเทล  

2554 – 2557 ผู้ช่วยกรรมกำรผู้อ ำนวยกำร สว่นงำน บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 

 กิจกำรองค์กร 
 

 

14. นางพรรณี นิวาศนันทน์(2) 
 หวัหน้ำฝ่ำยงำนกำรเงิน 

58 คณุวฒุิทำงกำรศึกษำสงูสดุ 
 ปริญญำตรี สำขำบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลยัอสัสมัชญั 
 

ไมม่ี 
 

ไมม่ี 
 

พ.ย. 2561 – ปัจจบุนั หวัหน้ำฝ่ำยกำรเงิน บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 

ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

- ไมม่ี-   



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

แบบ 56-1 One Report   เอกสำรแนบ 1 หน้ำท่ี 16 

ช่ือ - สกุล / ต าแหน่ง /  
วันท่ีได้รับการแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตอิบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น
ในบริษัท(1) 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีท่ีผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

วนัท่ีได้รับกำรแต่งตัง้เป็นผู้บริหำร 
1 พฤศจิกำยน 2561 
 
 
 
 

กำรอบรมของสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
 DCP: Directors Certification Program รุ่น 179/2556 
 
กำรอบรม / สมัมนำอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
• หลกัธรรมำภิบำลในกำรบริหำรธุรกิจ (Intouch) ปี 2561 
 TLCA Executive Development Program (EDP) 

• Management Development Program (MDP) 
 

 

ต ำแหน่งในกิจกำรท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน  

2559 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท ไอพีสตำร์ (อินเดีย) ไพรเวท จ ำกดั 

2559 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท ทีซี โกลเบิล เซอร์วิส จ ำกดั 

2559 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท ไทย แอดวำนซ์ อินโนเวชัน่ จ ำกดั 

 
ประสบกำรณ์ท ำงำนท่ีผ่ำนมำ 

 

พ.ค. 2561 – ต.ค. 2561 
2553 – เม.ย. 2561 

ผู้อ ำนวยกำรอำวโุส ฝ่ำยกำรเงิน 
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงิน 

บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 
บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 

15. นายสลิล จารุจินดา (2) 57 คณุวฒุิทำงกำรศึกษำสงูสดุ ไมม่ี ไมม่ี 1 เม.ย. 2562– ปัจจบุนั หวัหน้ำฝ่ำยกฎหมำยและก ำกบัดแูล บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 

 หวัหน้ำฝ่ำยกฎหมำยและก ำกบัดแูล   Master of Law, Washington College of Law, The American University      
     ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

 
 
วนัท่ีได้รับกำรแต่งตัง้เป็นผู้บริหำร 

 กำรอบรมของสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD)   - ไมม่ี-   

1 เมษำยน 2562   Director Certificate Program DCP (2558)   ต ำแหน่งในกิจกำรท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน  
   Advance Audit Committee Program   2559 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท ทีซี โกลเบิล เซอร์วิส จ ำกดั 
     2559 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท ไอพีสตำร์ โกลเบิล เซอร์วิส จ ำกดั 
  กำรอบรม / สมัมนำอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง   2559 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท สตำร์ นิวเคลียส จ ำกดั 
  - ไมม่ี -   2556 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท ไทย แอดวำนซ์ อินโนเวชัน่ จ ำกดั 
     2555 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท ทีซี บรอดคำสติง้ จ ำกดั 

     ประสบกำรณ์ท ำงำนท่ีผ่ำนมำ   

     พ.ย. 2553 – 2562 หวัหน้ำสว่นงำนกฎหมำย บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 
 



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

แบบ 56-1 One Report   เอกสำรแนบ 1 หน้ำท่ี 17 

ช่ือ - สกุล / ต าแหน่ง /  
วันท่ีได้รับการแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตอิบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น
ในบริษัท(1) 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีท่ีผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

16. นางสาวชลาลัย ลีภู้มิวนิชย์(4) 
 หวัแผนกงำนบญัชี 

วนัท่ีได้รับกำรแต่งตัง้ให้ท ำหน้ำท่ีรับผิดชอบ
กำรควบคมุดแูลบญัชีของบริษัท 
1 กรกฎำคม 2562 
 
 
 
 

42 คณุวฒุิทำงกำรศึกษำสงูสดุ 
 ปริญญำโท สำขำกำรบญัชี จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

 
กำรอบรมของสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
-ไมม่ี- 
 
กำรอบรม / สมัมนำอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
• School of Tax: Mini-MBA in Taxation รุ่น 17/2558 

 

 

ไมม่ี 
 

ไมม่ี 
 

1 เม.ย. 2562 – ปัจจบุนั 
 

หวัหน้ำแผนกงำนบญัชี 
 

บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 
 

ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

- ไมม่ี- 
 

  

ต ำแหน่งในกิจกำรท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน  

- ไมม่ี -   

 
ประสบกำรณ์ท ำงำนท่ีผ่ำนมำ 

 

1 ก.ย. 2557 – 1 เม.ย. 2562 
2 ก.ค. 2544 – 31 ส.ค. 2557 

รักษำกำรหวัหน้ำแผนกงำนบญัชี 
Associate Director 
 

บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 
บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ำกดั 
 

17. นางสาวยุพาพรรณ ปานเคลือบทอง 
 หวัหน้ำสว่นงำนเลขำนกุำรบริษัท และ
เลขำนกุำรบริษัท (5) 

 
วนัท่ีได้รับกำรแต่งตัง้เป็นเลขำนกุำรบริษัท  
12 พฤศจิกำยน 2555 

57 คณุวฒุิทำงกำรศึกษำสงูสดุ 
 ปริญญำตรี สำขำอกัษรศำสตร์ จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

 
กำรอบรมของสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
 Boards that Make a Difference (BMD) รุ่น 3/2559 
 Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) รุ่น 10/2557 
 Directors Certification Program (DCP) รุ่น 185/2557 
 Company Secretary Program (CSP) รุ่น 48/2555 

 
กำรอบรม / สมัมนำอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

 TMA: Management Development Program รุ่น 26/2560 

 ITD World: Change your habits, change your world 2560 

ไมม่ี ไมม่ี 1 เม.ย. 2562– ปัจจบุนั หวัหน้ำสว่นงำนเลขำนกุำรบริษัท บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 

2555 – ปัจจบุนั เลขำนกุำรบริษัท บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 

ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

- ไมม่ี –   

ต ำแหน่งในกิจกำรท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน  

- ไมม่ี -   

ประสบกำรณ์ท ำงำนท่ีผ่ำนมำ  

12 พ.ย. 2555 - 2562 หวัหน้ำสว่นงำนก ำกบัดแูล บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 

   

2560 – 2561 ผู้ช่วยกรรมกำรผู้อ ำนวยกำร ส ำนกั บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 

 สื่อสำรองค์กร  

เม.ย. 2557 – 2561 ผู้ช่วยกรรมกำรผู้อ ำนวยกำร ส ำนกั บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 



                                        บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน)                 เอกสำรแนบ 1  รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผู้บริหำร ผู้ มีอ ำนำจควบคมุ ผู้ ท่ีได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบสงูสดุในสำยงำนบญัชีและกำรเงิน  
                                                                                                                                                  ผู้ ได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบโดยตรงในกำรควบคมุดแูลกำรท ำบญัชี และเลขำนกุำรบริษัท 
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ช่ือ - สกุล / ต าแหน่ง /  
วันท่ีได้รับการแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตอิบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น
ในบริษัท(1) 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีท่ีผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

 TLCA Executive Development Program – EDP รุ่น 12/2556  ประธำนกรรมกำรบริหำรและ  

 เลขำนกุำรบริษัท  

2555 – 2557 ผู้อ ำนวยกำร ส ำนกัประธำน บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 

 กรรมกำรบริหำร  

2532 – 2555 เลขำนกุำรประธำนกรรมกำรบริหำร บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 

หมำยเหต ุ
(1)   สดัสว่นกำรถือหุ้นนบัรวมจ ำนวนหุ้นของคูส่มรส หรือผู้ที่อยูกิ่นด้วยกนัฉันสำมีภริยำ และบตุรที่ยงัไมบ่รรลตุิภำวะ 
(2) เป็นผู้บริหำรตำมนิยำมของประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 
(3) ผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบสงูสดุในสำยงำนบญัชีและกำรเงิน 
(4) ผู้ ได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบโดยตรงในกำรควบคมุดแูลกำรท ำบญัชี 
(5) หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของเลขำนกุำรบริษัทได้แสดงไว้แล้วในหวัข้อกำรจดักำรและกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี หวัข้อยอ่ย เลขำนกุำรบริษัท 



                                         บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน)  เอกสำรแนบ 1  รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผู้บริหำร ผู้ ท่ีได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบสงูสดุใน       
สำยงำนบญัชีและกำรเงิน ผู้ ได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบโดยตรงในกำรควบคมุดแูลกำรท ำบญัชี 
และเลขำนกุำรบริษัท 
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2. หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท  

เลขำนกุำรบริษัทมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบหลกั ดงันี ้

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

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

(3) ด ำเนินกำรให้กรรมกำรและผู้บริหำรจดัท ำรำยงำนกำรมีสว่นได้เสียของตนเองและผู้ที่เก่ียวข้องตำมข้อก ำหนดของ
กฎหมำย พร้อมทัง้ เก็บรักษำรำยงำนดงักลำ่ว และสง่ส ำเนำให้ประธำนกรรมกำร และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
ตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

(4) จัดกำรประชุมผู้ ถือหุ้น กำรประชุมคณะกรรมกำร และคณะกรรมกำรต่ำง ๆ ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ข้อบงัคบัของ
บริษัท กฎบตัรของคณะกรรมกำรแตล่ะชดุ รวมถึงข้อพงึปฏิบตัิ รวมทัง้ บนัทกึรำยงำนกำรประชมุและติดตำมให้มีกำร
ปฏิบตัิตำมมติที่ประชมุ 

(5) ดแูลให้มีกำรเปิดเผยข้อมลู และรำยงำนสำรสนเทศในสว่นท่ีรับผิดชอบตอ่หนว่ยงำนท่ีเก่ียวข้อง 

(6) ติดตอ่และสือ่สำรกบัผู้ ถือหุ้นทัว่ไป ให้ได้รับทรำบสทิธิตำ่ง ๆ ของผู้ ถือหุ้น 

(7) ดแูลกิจกำรของคณะกรรมกำรบริษัท และเป็นผู้ประสำนงำนระหวำ่งคณะกรรมกำรและผู้บริหำร พร้อมทัง้ ให้ขำ่วสำร 
และข้อมูลแก่กรรมกำรในประเด็นที่เก่ียวข้องกับกำรประกอบธุรกิจของบริษัท  รวมถึงรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงที่มี
นยัส ำคญัแก่กรรมกำรทรำบ 

(8) จดัให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดยอ่ยทกุชดุ รวมถึงกำรประเมิน
ตนเองเป็นรำยบคุคล และรำยงำนผลกำรประเมินดงักลำ่วตอ่คณะกรรมกำรบริษัท 

(9) ด ำเนินกำรอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตำมที่พระรำชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลำดทรัพย์ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 กฎหมำย และ
ข้อบงัคบัอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทัง้ ประกำศและข้อก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ 

3. ประวัติการถกูลงโทษของกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุม 

ในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ ไม่มีกรรมกำร ผู้บริหำร และผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทถกูลงโทษ เนื่องจำกกำรกระท ำควำมผิดตำม
พระรำชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระรำชบญัญตัิซือ้ขำยลว่งหน้ำ พ.ศ. 2546 
 
 
 
 



เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบร�ษัทย�อย



                                       บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน)          เอกสำรแนบ 2 รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำรของบริษทย่อย 

 

แบบ 56-1 One Report เอกสำรแนบ 2 หน้ำท่ี 1 

 

 
 

C = ประธำนกรรมกำร   / = กรรมกำร   // = กรรมกำรบริหำร   E = ผู้บริหำร  
 
หมำยเหต:ุ  (1) นำยวินิจ ศิลำมงคล และนำยธีรนนัท์ ศรีหงส์ ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมกำรอิสระ แทนนำงชรินทร วงศ์ภธูร และ ศ.ส ำเรียง เมฆเกรียงไกร ท่ีลำออกจำกต ำแหน่ง มีผลเมื่อวนัท่ี 27 มีนำคม 2563 ตำมมติท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ท่ี 6/2563  
                      เมื่อวนัท่ี 24 มีนำคม 2563   

                   
 

รายช่ือกรรมการและผู้บริหาร 
บริษัทใหญ่ บริษัท 

บริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 

16 
 

 
17 

 
18 

 
19 

INTOUCH THAICOM IPSTAR IPNZ IPA OSS IPIN IPGS IPJ IPI STAR TCB ISC TCGS ThaiAI SHEN LTC TPLUS LMM NSAT ATI 
1. นำยประเสริฐ บญุสมัพนัธ์ / C                    
2. นำยวินิจ ศลิำมงคล (1)   /                    
3. นำงภทัรียำ เบญจพลชยั  /                    
4. นำยธีรนนัท์ ศรีหงส์ (1)  /                    
5. นำยสมประสงค์ บญุยะชยั / /                    
6. นำยเกวก็ บคั ไช / /, //                    
7. นำยเอนก พนำอภิชน  / /, //                    

8. นำยอนนัต์ แก้วร่วมวงศ์  /, //, E / / /  / / /  / / /   /, // /   / / 

9. ดร.ภเูวียง ประค ำมินทร์   /                    

10. นำยปฐมภพ สวุรรณศริิ  E    /       /  /       
11. นำยอนวุฒัน์ สงวนทรัพยำกร   E / / /  / / /  / / /   /, //    /  

12. ดร.สกล กิตตวิชัรำพงษ์  E            /        
13. นำยเอกชยั ภคัดรุงค ์  E          /   /       
14. นำงพรรณี นิวำศนนัทน์  E      /   /   / /       
15. นำยสลลิ จำรุจินดำ  E      /   / /  / /       



                                       บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน)          เอกสำรแนบ 2 รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำรของบริษทย่อย 
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รำยชื่อบริษัท 
 

บริษัทใหญ่ INTOUCH บริษัท อินทชั โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) 6 IPGS บริษัท ไอพีสตำร์ โกลเบลิ เซอร์วิส จ ำกดั 13 ThaiAI บริษัท ไทย แอดวำนซ์ อินโนเวชัน่ จ ำกดั 
บริษัท THAICOM บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 7 IPJ บริษัท ไอพีสตำร์ เจแปน จ ำกดั 14 SHEN บริษัท เชนนิงตนั อินเวสเม้นท์ส พีทีอี จ ำกดั 

1 IPSTAR บริษัท ไอพีสตำร์ จ ำกดั 8 IPI บริษัท ไอพีสตำร์ (อินเดีย) ไพรเวท จ ำกดั 15 LTC บริษัท ลำวเทเลคอมมิวนิเคชัน่ มหำชน  
2 IPNZ บริษัท ไอพีสตำร์ นิวซีแลนด์ จ ำกดั 9 STAR บริษัท สตำร์นิวเคลียส จ ำกดั 16 TPLUS บริษัท ทีพลสั ดจิิทลั จ ำกดั 

3 IPA บริษัท ไอพีสตำร์ ออสเตรเลีย พีทีวำย จ ำกดั 10  TCB บริษัท ทีซี บรอดคำสติง้ จ ำกดั 17 LMM บริษัท ลำว โมบำยมนัน่ี โซล จ ำกดั 
4 OSS บริษัท โอไรอ้อน แซทเทลไลท์ ซิสเท็ม พีทีวำย จ ำกดั 11 ISC บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล แซทเทลไลท์ จ ำกดั 18 NSAT  บริษัท เนชัน่ สเปซ แอนด์ เทคโนโลยี จ ำกดั 
5 IPIN บริษัท ไอพีสตำร์ อินเตอร์เนชัน่แนล พีทีอี จ ำกดั  12         TCGS บริษัท ทีซี โกลเบิล เซอร์วิส จ ำกดั 19 ATI บริษัท เอทีไอ เทคโนโลยีส์ จ ำกดั 

 
  



เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน�างานตรวจสอบภายใน

และหัวหน�างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบร�ษัท (compliance)



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 

                                                                     เอกสำรแนบ 3 รำยละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน 
                                                                                                                                           และหวัหน้ำงำนก ำกบัดแูลกำรปฏบิตัิงำนของบริษัท 

แบบ 56-1 One Report  เอกสำรแนบ 3 หน้ำท่ี 1 

รายละเอียดเก่ียวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

(ด ารงต าแหน่งระหว่างเดือนสิงหาคม 2561 – สิงหาคม 2563) 

ชื่อ – นามสกุล   :  นำยวิชยั  กิตติวิทยำกลุ 

ต าแหน่ง   :  หวัหน้ำคณะผู้บริหำร ด้ำนตรวจสอบภำยใน 

คุณวุฒทิางการศึกษา : ปริญญำโท บญัชี มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 

คุณวุฒด้ิานวิชาชีพ : 

 เป็นผู้ตรวจสอบภำยในรับอนญุำตสำกล (CIA) จำกสถำบนัผู้ตรวจสอบภำยใน สหรัฐอเมริกำ 
 เป็นผู้ตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศรับอนญุำตสำกล (CISA) จำกสมำคมผู้ตรวจสอบและควบคมุระบบ

สำรสนเทศ สหรัฐอเมริกำ 

ประสบการณ์ท างาน : 

 ที่ปรึกษำ บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 
 รองกรรมกำรผู้อ ำนวยกำร สำยงำนก ำกบัดแูลกิจกำรและบริหำรควำมเสีย่ง บริษัท อินทชั โฮลดิง้ส์ จ ำกดั (มหำชน) 
 เลขำนกุำรบริษัท บริษัท อินทชั โฮลดิง้ส์ จ ำกดั (มหำชน) 
 หวัหน้ำคณะผู้บริหำร ด้ำนตรวจสอบภำยใน บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 
 รองกรรมกำรผู้อ ำนวยกำร สำยงำนเลขำนกุำรบริษัทและตรวจสอบภำยใน บริษัท อินทชั โฮลดิง้ส์ จ ำกดั (มหำชน) 
 กรรมกำรวิชำชีพบญัชีด้ำนกำรศกึษำและเทคโนโลยีกำรบญัชี สภำวิชำชีพบญัชีในพระบรมรำชปูถมัป์ 
 ที่ปรึกษำ สมำคมผู้ตรวจสอบภำยในแหง่ประเทศไทย 
 ผู้ช่วยกรรมกำรผู้อ ำนวยกำรอำวโุส สว่นงำนเลขำนกุำรบริษัทและตรวจสอบภำยใน บริษัท อินทชั โฮลดิง้ส์ จ ำกดั 

(มหำชน) 
 ผู้ช่วยกรรมกำรผู้อ ำนวยกำร สว่นงำนเลขำนกุำรบริษัทและตรวจสอบภำยใน บริษัท อินทชั โฮลดิง้ส์ จ ำกดั (มหำชน) 
 นำยกสมำคม สมำคมผู้ตรวจสอบภำยในแหง่ประเทศไทย 
 เลขำนกุำรคณะกรรมกำรบริษัท บริษัท อินทชั โฮลดิง้ส์ จ ำกดั (มหำชน) 

การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง :  

 Harvard#1 Executive Learning Sustainment Program ปี 2561 - 2562 จดัโดย Harvard Business Publishing 
 Risk Management for Corporate Leader ปี 2562 จดัโดย IOD 
 Harvard Leadership Development ปี 2560 – 2562 จดัโดย Harvard Business Publishing  
 High Performance Board Program ปี 2558 จดัโดย IMD 
 Risk Management for Corporate Leader ปี 2555 จดัโดย Harvard Business School (HBS)  
 DCP: Directors Certification Program รุ่น 104/2551 จดัโดย IOD 
 Company Secretary Program ปี 2548 จดัโดย IOD 
 Board & CEO Assessment Program ปี 2546 จดัโดย IOD 
 Effective Audit Committee ปี 2545 จดัโดย IOD 
 Board Practices /  Board Policy ปี 2545 จดัโดย IOD 
 Board Composition and Relations ปี 2545 จดัโดย IOD 

 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 

                                                                     เอกสำรแนบ 3 รำยละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน 
                                                                                                                                           และหวัหน้ำงำนก ำกบัดแูลกำรปฏบิตัิงำนของบริษัท 

แบบ 56-1 One Report  เอกสำรแนบ 3 หน้ำท่ี 2 

 (ด ารงต าแหน่งระหว่างเดือนกันยายน 2563 ถงึปัจจุบัน) 

ชื่อ – นามสกุล   :  นำงสำวนงลกัษณ์  อคัรคหสนิ 

ต าแหน่ง   :  หวัหน้ำแผนกงำนตรวจสอบภำยใน 

คุณวุฒทิางการศึกษา : ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 

คุณวุฒด้ิานวิชาชีพ : 

 ผู้ตรวจสอบภำยในรับอนญุำตสำกล (CIA) จำกสถำบนัผู้ตรวจสอบภำยใน สหรัฐอเมริกำ 

ประสบการณ์ท างาน : 

1 กนัยำยน – ปัจจบุนั  หวัหน้ำแผนกงำนตรวจสอบภำยใน 
 บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 

2558 – สงิหำคม 2563 ผู้จดักำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 
 บริษัท อินทชั โฮลดิง้ส์ จ ำกดั (มหำชน) 

2548 – 2558 ผู้ช ำนำญกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 
 บริษัท อินทชั โฮลดิง้ส์ จ ำกดั (มหำชน) 

การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง :  

 Transformation Leadership Program ปี 2563 จดัโดย Harvard Business Publishing 
 IT Governance and IT Risk Management ปี 2562 จดัโดย สภำวิชำชีพบญัชี 
 2019 Gold Leader Development Program จดัโดย University of Manchester 
 Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่น 25/2558 จดัโดยสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัท

ไทย (IOD) 
 Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) รุ่น 3/2556 จดัโดยสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

*คณะกรรมกำรตรวจสอบสำมำรถให้ควำมเห็นชอบในกำรแตง่ตัง้ ถอดถอน และโยกย้ำยหวัหน้ำหนว่ยงำนตรวจสอบภำยใน หรือ
หนว่ยงำนอื่นใดที่รับผิดชอบเก่ียวกบักำรตรวจสอบภำยในของบริษัท ซึง่เป็นไปตำมกฎบตัรของคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 

                                                                     เอกสำรแนบ 3 รำยละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน 
                                                                                                                                           และหวัหน้ำงำนก ำกบัดแูลกำรปฏบิตัิงำนของบริษัท 

แบบ 56-1 One Report  เอกสำรแนบ 3 หน้ำท่ี 3 

รายละเอียดเก่ียวกับหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัตงิานของบริษัท 

ชื่อ – นามสกุล  :  นำยสลลิ จำรุจินดำ 

ต าแหน่ง  :  หวัหน้ำฝ่ำยกฎหมำยและก ำกบัดแูล 

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

ประสบการณ์ท างาน  : 

1 เม.ย. 2562 – ปัจจบุนั  หวัหน้ำฝ่ำยกฎหมำยและก ำกบัดแูล                                                          
บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 

2559 – ปัจจบุนั  กรรมกำร 
บริษัท ทีซี โกลเบิล เซอร์วิส จ ำกดั 

2559 – ปัจจบุนั  กรรมกำร 
บริษัท ไอพีสตำร์ โกลเบิล เซอร์วสิ จ ำกดั 

2559 – ปัจจบุนั  กรรมกำร 
บริษัท สตำร์ นิวเคลยีส จ ำกดั 

2556 – ปัจจบุนั  กรรมกำร 
บริษัท ไทย แอดวำนซ์ อินโนเวชัน่ จ ำกดั 

2555 – ปัจจบุนั  กรรมกำร 
บริษัท ทีซี บรอดคำสติง้ จ ำกดั 

พ.ย. 2553 – 2562  หวัหน้ำสว่นงำนกฎหมำย 
บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 

การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง  : 

 Director Certificate Program (DCP) รุ่น 184/2558 สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
 Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่น 31/2561 สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

หน้าที่ความรับผิดชอบ  : 

(1) ก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนให้มีควำมโปร่งใสเป็นไปตำมมติของคณะกรรมกำรบริษัท นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร 
(Corporate Governance Policy) และภำยใต้กรอบของกฎหมำย รวมถึงภำยใต้ระเบียบข้อบงัคบัของตลำดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ตลอดจนแนวทำงในกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี
ตำมมำตรฐำนสำกล 

(2) ให้ค ำแนะน ำในกำรก ำกับดูแลกิจกำรแก่กรรมกำรและฝ่ำยบริหำรในกำรปฏิบตัิหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมกรอบและ
หลกัเกณฑ์ของนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัท รวมถึงหลกักำรก ำกับดูแลที่ดี (Best Practice) เพื่อสนบัสนุนให้
กรรมกำรและผู้บริหำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยดี และโปร่งใส ให้เป็นไปตำมควำมคำดหวงัของผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสียของ
บริษัท โดยค ำนงึถึงประโยชน์สงูสดุของผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่ำย 

(3) ติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำย รวมถึงกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยกำรก ำกบัดูแลที่ดีของกิจกำร ตำมแนวทำง
กำรปฏิบตัิที่ดีที่ก ำหนดไว้ 



เอกสารแนบ 4
ทรัพย�สินที่ใช�ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับ

รายการประเมินทรัพย�สิน



                                         บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน)  เอกสำรแนบ 4 รำยละเอียดเก่ียวกบัทรัพย์สินและกำรประเมินทรัพย์สิน 

แบบ 56-1 One Report  เอกสำรแนบ 4 หน้ำท่ี 2 

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 

1. ทรัพย์สินถาวรหลักที่บริษัทและบริษัทย่อยใช้ในการประกอบธุรกิจ 

สินทรัพย์หลกัของบริษัทที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ประกอบด้วย ดาวเทียมไทยคม สถานีควบคมุดาวเทียม และอปุกรณ์
ควบคุมดาวเทียมภาคพืน้ดิน อุปกรณ์สื่อสารโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อการให้บริการระบบโทรศพัท์ และอุปกรณ์โครงข่าย
อินเทอร์เน็ต 

บริษัทได้สง่มอบดาวเทียมทกุดวงที่ให้บริการภายใต้สญัญาด าเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศระหว่างบริษัท
กับกระทรวงคมนาคม (ปัจจุบันอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม) (“กระทรวงฯ”) คือ 
ดาวเทียมไทยคม 1 ไทยคม 2 ไทยคม 3 ไทยคม 4 ไทยคม 5 และไทยคม 6 (ดาวเทียมไทยคม 1 ไทยคม 2 ไทยคม 3 และไทย
คม 5 ได้ปลดระวางเป็นที่เรียบร้อยแล้ว) รวมทัง้สถานีควบคมุดาวเทียมและอปุกรณ์ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจใน
ปัจจุบนัให้เป็นกรรมสิทธ์ิของกระทรวงฯ แล้วตามข้อก าหนดภายใต้สญัญาด าเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ
ดงักลา่ว 

ปัจจบุนับริษัทมีดาวเทียมที่ให้บริการภายใต้ใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม จากคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียงกิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) อยู่สองดวง คือ ดาวเทียมไทยคม 7 และไทยคม 8 
ภายใต้ใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสามนี ้บริษัทได้รับอนญุาตเป็นผู้ ให้บริการโครงขา่ยสื่อสารผา่นดาวเทียม 
(Satellite Network Operator) ในลกัษณะให้บริการช่องสญัญาณดาวเทียม (Transponder) เป็นเวลา 20 ปี นบัจากวนัที่ 26 
มิถนุายน 2555 ถึงวนัท่ี 25 มิถนุายน 2575 

1.1 สัญญาอนุญาตด าเนินกจิการ และใบอนุญาต ของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม 

(โปรดอา่นรายละเอียดเก่ียวกบัสญัญาด าเนินกิจการดาวเทียมสือ่สารภายในประเทศ สญัญาร่วมทนุ และใบอนญุาตของบริษัท 
บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ได้จากเอกสารแนบ 9 สรุปสาระส าคัญสัญญาด าเนินกิจการดาวเทียม สัญญาร่วมทุน และ
ใบอนญุาต) 

1.1.1 สญัญาด าเนินกิจการดาวเทียมสือ่สารภายในประเทศ 

บริษัทเป็นผู้ ให้บริการและด าเนินโครงการดาวเทียมสื่อสารแห่งชาติภายใต้สญัญาด าเนินกิจการดาวเทียม
สื่อสารภายในประเทศ ลงวนัที่ 11 กนัยายน 2534 กบักระทรวงฯ เป็นระยะเวลา 30 ปีนบัแต่วนัลงนามในสญัญา 
สิน้สดุปี 2564 โดยบริษัทตกลงให้ผลประโยชน์ตอบแทนแก่กระทรวงฯ เป็นร้อยละของรายได้ก่อนหกัคา่ใช้จ่ายหรือ
ให้ผลประโยชน์เป็นรายได้ขัน้ต ่ารวม 1,415 ล้านบาท ตลอดระยะเวลาสญัญา 30 ปี  

1.1.2 ใบอนญุาตประกอบกิจการ  

บริษัท ไทยคม จ ากดั (มหาชน) ได้รับใบอนญุาตประกอบกิจการ ดงันี ้

o ใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึง่ จาก กสทช. เป็นผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่
ไม่มีโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นของตนเอง และเป็นกิจการที่มีลกัษณะสมควรให้มีการบริการได้โดย
เสรี ตัง้แตว่นัที่ 16 สงิหาคม 2554  

o ใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม จาก กสทช. เป็นผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่
มีโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นของตนเอง (เพื่อให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อให้เช่าใช้ และเพื่ให้
บริการโทรคมนาคม (Network Provider and Service Provider))เป็นเวลา 20 ปี นับจากวันที่ 26 
มิถนุายน 2555 ถึงวนัท่ี 25 มิถนุายน 2575 
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บริษัท ไทย แอดวานซ์ อินโนเวชัน่ จ ากดั  ได้รับใบอนญุาตประกอบกิจการ ดงันี ้ 

o บริษัท ไทย แอดวำนซ์ อินโนเวชั่น จ ำกัด (ไทยเอไอ)  ได้รับใบอนุญำตจำกคณะกรรมกำรกิจกำร
กระจำยเสียง กิจกำรโทรทศัน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช.) เพื่อให้บริกำรโครงขำ่ยกำร
กระจำยเสียงหรือโทรทศัน์ที่ไม่ใช้คลื่นควำมถ่ี ระดบัชำติ เป็นเวลำ 15 ปี นบัจำกวนัที่ 21 มกรำคม 
2556 สิน้สดุวนัท่ี 20 มกรำคม 2571 

o ใบอนญุำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคมแบบที่หนึง่ของบริษัท ไทย แอดวำนซ์ อินโนเวชัน่ จ ำกดั (ไทย
เอไอ) ได้รับใบอนุญำตจำกคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำร
โทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช.) เพื่อให้บริกำรโทรคมนำคมแบบที่หนึ่ง นบัจำกวนัที่ 12 กรกฎำคม 
2562  

บริษัท ทีซี บรอดคาสติง้ จ ากดั ได้รับใบอนญุาตประกอบกิจการ ดงันี ้

o ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทศัน์ ประเภทโครงข่าย จาก กสทช. เพื่อให้บริการ
โครงข่ายการกระจายเสียงหรือโทรทศัน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี ระดบัชาติ เป็นเวลา 15 ปี นบัจากวนัที่ 4 
มีนาคม 2556 ถึง 3 มีนาคม 2571 

o ใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม จาก กสทช. เป็นผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่
มีโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นของตนเอง เพื่อให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อให้เช่าใช้ และเพื่อ
ให้บริการโทรคมนาคม (Network Provider and Service Provider) เป็นเวลา 15 ปี นบัจากวนัที่ 10 
พฤศจิกายน 2558 สิน้สดุวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2573 

บริษัท เนชัน่ สเปซ แอนด์ เทคโนโลยี จ ากดั ได้รับใบอนญุาตประกอบกิจการ ดงันี ้ 

o ใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึง่ จาก กสทช. เป็นผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่
ไม่มีโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นของตนเอง และเป็นกิจการที่มีลกัษณะสมควรให้มีการบริการได้โดย
เสรี ตัง้แตว่นัที่ 5 ตลุาคม 2563  

1.2 ทรัพย์สินถาวร 

1.2.1 สญัญำเชำ่ระยะยำว 

(1) สัญญาเช่าที่ราชพัสดุ 

บริษัท เช่ำพืน้ท่ีเลขที่ 63/21 ถนนรัตนำธิเบศร์ ต ำบลบำงกระสอ อ ำเภอเมืองนนทบรีุ จงัหวดันนทบรีุ (เดมิ
เลขที่ 41/103 ถนนรัตนธิเบศร์ แขวงบำงกระสอ อ ำเภอเมือง จงัหวดันนทบรีุ) จำกส ำนกังำนธนำรักษ์จงัหวดั
นนทบุรี กระทรวงกำรคลงั ก่อสร้ำงเป็นส ำนกังำนและสถำนีควบคุมดำวเทียม ตำมสญัญำด ำเนินกิจกำร
ดำวเทียมสือ่สำรภำยในประเทศ เนือ้ที่รวม 7 ไร่ 3 งำน 14.80 ตำรำงวำ คำ่เช่ำตลอดอำยสุญัญำเป็นเงินทัง้สิน้ 
21,083,430 บำท 

สำระส ำคญัของสญัญำและภำระผกูพนัของพืน้ท่ีเช่ำ สรุปได้ดงันี ้

ชื่อสัญญา สญัญำเช่ำที่รำชพสัด ุ
คู่สัญญา กระทรวงกำรคลงั โดยนำงสำวสภุทัรำ สอ่งประทีป ธนำรักษ์พืน้ท่ีนนทบรีุ ปฏิบตัิ

รำชกำรแทนอธิบดีกรมธนำรักษ์ ตำมค ำสัง่กรมธนำรักษ์ที่ 441/2555 ลงวนัที่ 9 
กรกฎำคม 2555 

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

1. ผู้ เช่ำตกลงเช่ำเพื่อท ำเป็นสถำนีควบคุมดำวเทียม โดยช ำระค่ำเช่ำทัง้
หมดแล้ว ณ ที่ท ำกำรของผู้ให้เช่ำ 

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

3. ผู้ เช่ำต้องเสียภำษีโรงเรือนและที่ดิน ภำษีบ ำรุงท้องที่  หรือภำษีอื่นใด
ตลอดจนค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ  ภำยใน 15 วนันบัจำกได้รับแจ้ง
จำกเจ้ำหน้ำที่ของผู้ให้เช่ำ 

4. ผู้ให้เช่ำจะเอำสถำนท่ีเช่ำประกนัอคัคีภยัไว้กบั บริษัท ทิพยประกนัภยั จ ำกดั 
โดยมีจ ำนวนเงินเอำประกนัภยัไมต่ ่ำกวำ่มลูคำ่ทดแทนในกำรก่อสร้ำงอำคำร
และสิ่งปลูกสร้ำงใหม่ในขณะนัน้ (Replacement value) ปัจจุบันประกัน
อคัคีภยัมีจ ำนวนเอำประกนัภยัจ ำนวนทัง้สิน้ 108,788,536 บำท โดยผู้ เช่ำ
จะต้องเป็นผู้ช ำระเบีย้ประกนั 

5. เมื่อสญัญำเช่ำสิน้สดุลงหรือสญัญำเช่ำระงบัลงไมว่่ำกรณีใด  ๆ  ผู้ เช่ำต้องสง่
มอบสถำนที่เช่ำพร้อมทัง้ยกสว่นควบอปุกรณ์ และเคร่ืองอปุกรณ์ของอำคำร 
และสิง่ปลกูสร้ำงให้เป็นกรรมสทิธ์ิของผู้ให้เช่ำ 

(2) สัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุ 

บริษัทเช่ำที่ดินรำชพสัด ุทะเบียนรำชพสัดทุี่ นบ. 371 ถนนรัตนำธิเบศร์ ต ำบลบำงกระสอ อ ำเภอเมือง 
จงัหวดันนทบรีุ จำกส ำนกังำนธนำรักษ์พืน้ท่ีนนทบรีุ กระทรวงกำรคลัง เพื่อเป็นที่ตัง้เสำอำกำศไมโครเวฟและ
อำคำรเอนกประสงค์ เนือ้ที่รวม 1 งำน 83.3 ตำรำงวำ คำ่เช่ำตลอดอำยสุญัญำเป็นเงินทัง้สิน้ 9,689,735 บำท 

สำระส ำคญัของสญัญำและภำระผกูพนัของพืน้ท่ีเช่ำ สรุปได้ดงันี ้

ชื่อสัญญา สญัญำเชำ่ที่รำชพสัด ุ
คู่สัญญา กระทรวงกำรคลงั โดยนำยเกษม สุขแสนไกรศร ธนำรักษ์พืน้ที่นนทบุรี ปฏิบตัิ

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

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

1. ผู้ เช่ำตกลงเช่ำเพื่อท ำเป็นที่ตัง้เสำอำกำศไมโครเวฟและอำคำรเอนกประสงค์ 
โดยจ่ำยช ำระค่ำเช่ำล่วงหน้ำเป็นรำยปี ณ ที่ท ำกำรของผู้ ให้เช่ำภำยในเดือน
กมุภำพนัธ์ของทกุปี 

2. ในวนัท ำสญัญำผู้ เช่ำได้น ำเงินสดจ ำนวน 295,297 บำทเป็นหลกัประกันควำม
เสยีหำย 

3. ผู้ เช่ำต้องเสยีภำษีโรงเรือนและที่ดิน ภำษีบ ำรุงท้องที่ หรือภำษีอื่นใดตลอดจน
คำ่ธรรมเนียมและคำ่ใช้จ่ำยตำ่ง ๆ ภำยใน 15 วนันบัจำกได้รับแจ้งจำกเจ้ำหน้ำที่
ของผู้ให้เช่ำ 

(3) สัญญาเช่าที่ดนิและอาคาร 

บริษัท เช่ำที่ดินและอำคำร Thaicom Teleport & DTH Center ตัง้อยูเ่ลขที่ 50 หมูท่ี่ 1 ถนนวดัเจดีย์หอย 
ต ำบลบอ่เงิน อ ำเภอลำดหลมุแก้ว จงัหวดัปทมุธำนี จำกบริษัท โอเอไอ แมนเนจเม้นท์ จ ำกดั เพื่อใช้เป็นสถำนี
บริกำรภำคพืน้ดินดำวเทียมไทยคม คำ่เช่ำตลอดอำยสุญัญำ 3 ปี เป็นเงินทัง้สิน้ 6,800,688 บำท 
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สำระส ำคญัของสญัญำและภำระผกูพนัของกำรเช่ำอำคำร สรุปได้ดงันี ้

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

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

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

3.  เมื่อครบก ำหนดกำรเช่ำตำมสญัญำ ผู้ ให้เช่ำให้ค ำมัน่ว่ำจะให้ผู้ เช่ำได้เช่ำ
สถำนท่ีเช่ำตอ่ไปอีกครำวละ 3 ปี ภำยใต้ข้อก ำหนดและเง่ือนไขที่จะพงึตกลง
กัน โดยผู้ เช่ำต้องบอกกล่ำวเป็นลำยลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่ำ 90 วนั ก่อน
ครบก ำหนดสญัญำเช่ำ โดยจะคิดค่ำเช่ำเพิ่มอีกร้อยละ 15 ของอตัรำค่ำเช่ำ
ในสญัญำนี ้หรือตำมแตคู่ส่ญัญำจะตกลงกนัโดยค ำนงึถึงภำวะเศรษฐกิจใน
ขณะนัน้ 

4. กรณีที่ผู้ เช่ำผิดนดัค้ำงช ำระเงินคำ่เช่ำ หรือเงินจ ำนวนใด ๆ  ที่ต้องช ำระให้แก่
ผู้ให้เช่ำตำมสญัญำนี ้ผู้ เช่ำยินยอมให้ผู้ให้เช่ำคิดดอกเบีย้ในอตัรำร้อยละ 15 
ต่อปี ของจ ำนวนเงินค้ำงช ำระ นบัตัง้แต่วนัครบก ำหนดช ำระจนกว่ำจะช ำระ
ครบถ้วน 

5. ในวนัท ำสญัญำผู้ เช่ำต้องวำงเงินจ ำนวนเท่ำกบัคำ่เช่ำตำมสญัญำนี ้2 เดือน 
คิดเป็นจ ำนวน 377,816 บำท ให้แก่ผู้ ให้เช่ำเพื่อเป็นหลักประกันควำม
เสียหำยและกำรปฏิบัติตำมเง่ือนไขสัญญำ รวมถึงกำรเลิกสัญญำก่อน
ก ำหนด โดยผู้ ให้เช่ำจะคืนเงินให้ผู้ เช่ำโดยไม่มีดอกเบีย้ภำยใน 30 วนั เมื่อมี
เหตกุำรณ์ใดเหตกุำรณ์หนึง่เกิดขึน้ ดงันี ้
ก)  สิน้สดุระยะเวลำตำมสญัญำและผู้ เช่ำไม่ได้ปฏิบตัิผิดเง่ือนไขสญัญำข้อ

ใด ๆ อนัก่อให้เกิดควำมเสยีหำยแก่ผู้ให้เช่ำ หรือ 
ข)  คู่สัญญำทัง้สองฝ่ำยตกลงท ำสัญญำซือ้ขำยที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำง

อำคำร Thaicom Teleport & DTH Center  ตำมสัญญำนี ้พร้อมทัง้ได้
ด ำเนินกำรรับโอนกรรมสทิธ์ิท่ีดินพร้อมสิง่ปลกูสร้ำงอำคำรดงักลำ่วแกก่นั
จนแล้วเสร็จครบถ้วนสมบรูณ์ และผู้ให้เช่ำตกลงจะไมค่ิดคำ่ปรับใด ๆ กบั
ผู้ เช่ำ 

(4) สัญญาเช่าอุปกรณ์ระบบประกอบอาคาร 

บริษัทเช่ำอปุกรณ์ระบบประกอบอำคำร Thaicom Teleport & DTH Center ตัง้อยูเ่ลขที่ 50 หมูท่ี่ 1 ถนน
วดัเจดีย์หอย ต ำบลบอ่เงิน อ ำเภอลำดหลมุแก้ว จงัหวดัปทมุธำนี จำกบริษัท โอเอไอ แมนเนจเม้นท์ จ ำกดั คำ่
เช่ำตลอดอำยสุญัญำ 3 ปี เป็นเงินจ ำนวนทัง้สิน้ 24,959,592 บำท 

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

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

2. ผู้ เช่ำตกลงช ำระค่ำเงินเช่ำอุปกรณ์ระบบประกอบอำคำรในอตัรำเดือนละ 
693,322 บำท โดยช ำระภำยในวนัท่ี 5 ของทกุเดือน 

3.  กรณีที่มีกำรต่ออำยสุญัญำเช่ำอำคำรระหว่ำงผู้ ให้เช่ำกบัผู้ เช่ำก็ให้มีกำรต่อ
อำยสุญัญำฉบบันีก้นัอีก โดยให้มีก ำหนดเวลำเท่ำกบักำรตอ่อำยสุญัญำเช่ำ
อำคำร ซึ่งในกำรต่ออำยสุญัญำผู้ ให้เช่ำจะคิดค่ำเช่ำเพิ่มอีกจ ำนวนร้อยละ 
15 ของอตัรำคำ่เช่ำในสญัญำนี ้หรือตำมแตคู่ส่ญัญำทัง้สองฝ่ำยจะตกลงกนั
โดยค ำนงึถึงภำวะเศรษฐกิจในขณะนัน้ 

4. กรณีที่ผู้ เช่ำผิดนดัไม่ช ำระค่ำเช่ำ หรือเงินจ ำนวนใด ๆ ให้แก่ผู้ ให้เช่ำ ผู้ เช่ำ
ยินยอมให้ผู้ ให้เช่ำคิดดอกเบีย้ในอตัรำร้อยละ 15 ต่อปี ของจ ำนวนเงินค้ำง
ช ำระนบัตัง้แตว่นัผิดนดัช ำระจนกวำ่จะช ำระครบถ้วน 

5. ในวนัท ำสญัญำผู้ เช่ำต้องวำงเงินจ ำนวนเท่ำกบัคำ่เช่ำตำมสญัญำนี ้2 เดือน 
คิดเป็นจ ำนวน 1,386,644 บำท ให้แก่ผู้ ให้เช่ำเพื่อเป็นหลกัประกันควำม
เสียหำยและกำรปฏิบัติตำมเง่ือนไขสัญญำรวมถึงกำรเลิกสัญญำก่อน
ก ำหนด โดยผู้ ให้เช่ำจะคืนเงินให้ผู้ เช่ำโดยไม่มีดอกเบีย้ภำยใน 30 วนั เมื่อมี
เหตกุำรณ์ใดเหตกุำรณ์หนึง่เกิดขึน้ ดงันี ้
ก)  สิน้สดุระยะเวลำตำมสญัญำและผู้ เช่ำไม่ได้ปฏิบตัิผิดเง่ือนไขสญัญำข้อ

ใดๆ อนัก่อให้เกิดควำมเสยีหำยแก่ผู้ให้เช่ำ หรือ 
ข)  คู่สัญญำทัง้สองฝ่ำยตกลงท ำสัญญำซือ้ขำยที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำง

อำคำร Thaicom Teleport & DTH Center  ตำมสัญญำนี ้พร้อมทัง้ได้
ด ำเนินกำรรับโอนกรรมสทิธ์ิท่ีดินพร้อมสิง่ปลกูสร้ำงอำคำรดงักลำ่วแกก่นั
จนแล้วเสร็จครบถ้วนสมบรูณ์ และผู้ให้เช่ำตกลงจะไมค่ิดคำ่ปรับใด ๆ กบั
ผู้ เช่ำ 

(5) สัญญาเช่าพืน้ที่ส านักงานในอาคาร เอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ 

บริษัทเช่ำพืน้ท่ีส ำนกังำนในอำคำร เอสเจ อินฟินิท วนั บิสซิเนส คอมเพลก็ซ์ ตัง้อยูเ่ลขที่ 349 ถนนวิภำวดี
รังสิต แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหำนคร จำก ทรัสต์เพื่อกำรลงทนุในอสงัหำริมทรัพย์และสิทธิกำร
เช่ำ ดบับลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ โดย บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ กรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) ใน
ฐำนะทรัสตี เพื่อใช้เป็นพืน้ท่ีส ำนกังำน คำ่เช่ำตลอดอำยสุญัญำ 3 ปี เป็นเงินทัง้สิน้ 7,512,860 บำท 

สำระส ำคญัของสญัญำและภำระผกูพนัของกำรเช่ำอำคำร สรุปได้ดงันี ้

ชื่อสัญญา สญัญำเช่ำพืน้ท่ีส ำนกังำนในอำคำร เอสเจ อินฟินิท วนั บิสซิเนส คอมเพลก็ซ์ 
คู่สัญญา ทรัสต์เพื่อกำรลงทนุในอสงัหำริมทรัพย์และสทิธิกำรเช่ำ ดบับลิวเอชเอ บิสซิเนส 

คอมเพล็กซ์ โดย บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทุน กรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) ใน
ฐำนะทรัสตี 

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

1. ผู้ เช่ำตกลงเช่ำอำคำร เอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิ เนส คอมเพล็กซ์ ซึ่ง
ประกอบด้วย พืน้ท่ีทัง้หมด บนชัน้ท่ี 28 ซึง่มีเนือ้ที่ประมำณ 929 ตำรำงเมตร 

2. ผู้ เช่ำตกลงช ำระค่ำเช่ำตำมสัญญำนีใ้ ห้แก่ผู้ ให้เช่ำในอัตรำเดือนละ 
208,690.56 บำท ภำยในวนัที่ 5 ของทุกเดือน โดยผู้ เช่ำตกลงช ำระค่ำเช่ำ
ส ำหรับเดือนแรกภำยในวนัท่ี 1 มีนำคม 2561 

3. เมื่อครบก ำหนดกำรเช่ำตำมสญัญำ ผู้ ให้เช่ำให้ค ำมัน่ว่ำจะให้ผู้ เช่ำได้เช่ำ
สถำนท่ีเช่ำตอ่ไปอีกครำวละ 3 ปี ภำยใต้ข้อก ำหนดและเง่ือนไขที่จะพงึตกลง
กัน โดยผู้ เช่ำต้องบอกกล่ำวเป็นลำยลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่ำ 6 เดือนก่อน
ครบก ำหนดสญัญำเช่ำ โดยจะคิดค่ำเช่ำเพิ่มอีกไม่เกินอตัรำร้อยละ 15 ของ
อตัรำค่ำเช่ำในสญัญำนี ้หรือตำมแต่คู่สญัญำจะตกลงกนัโดยค ำนึงถึงรำคำ
ตลำด 

4. กรณีที่ผู้ เช่ำผิดนดัค้ำงช ำระเงินค่ำเช่ำ หรือเงินจ ำนวนใด ๆ ที่ต้องช ำระให้แก่
ผู้ให้เช่ำตำมสญัญำนี ้ผู้ เช่ำยินยอมให้ผู้ให้เช่ำคิดดอกเบีย้ในอตัรำร้อยละ 15 
ต่อปี ของจ ำนวนเงินค้ำงช ำระ นบัตัง้แต่วนัครบก ำหนดช ำระจนกว่ำจะช ำระ
ครบถ้วน 

5. ในวนัท ำสญัญำผู้ เช่ำต้องวำงเงินจ ำนวน 626,071.68 บำท ให้แก่ผู้ให้เช่ำเพื่อ
เป็นหลกัประกนัควำมเสยีหำยและกำรปฏิบตัิตำมเง่ือนไขสญัญำ 

(6) สัญญาการให้บริการส าหรับสาธารณูปโภคภายใน 

บริษัทเช่ำพืน้ท่ีส ำนกังำนในอำคำร เอสเจ อินฟินิท วนั บิสซิเนส คอมเพลก็ซ์ ตัง้อยูเ่ลขที่ 349 ถนนวิภำวดี
รังสิต แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหำนคร จำก ทรัสต์เพื่อกำรลงทนุในอสงัหำริมทรัพย์และสิทธิกำร
เช่ำ ดบับลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ โดย บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ กรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) ใน
ฐำนะทรัสตี เพื่อให้บริกำรส ำหรับพืน้ที่ส ำนกังำน ค่ำเช่ำตลอดอำยสุญัญำ 3 ปี เป็นเงินทัง้สิน้ 11,269,290 
บำท 

สำระส ำคญัของสญัญำและภำระผกูพนัของกำรเช่ำอำคำร สรุปได้ดงันี ้

ชื่อสัญญา สญัญำกำรให้บริกำรส ำหรับสำธำรณปูโภคภำยใน 
คู่สัญญา ทรัสต์เพื่อกำรลงทนุในอสงัหำริมทรัพย์และสทิธิกำรเช่ำ ดบับลวิเอชเอ บิสซิเนส 

คอมเพลก็ซ์ โดย บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ กรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) ใน
ฐำนะทรัสต ี

อายุสัญญา 3 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 1 มีนำคม 2561 ถึง วนัท่ี 28 กมุภำพนัธ์ 2564 
สาระส าคัญของ
สัญญา 

1. ผู้ รับบริกำรตกลงรับกำรให้บริกำรส ำหรับสำธำรณปูโภคภำยในอำคำร เอสเจ 
อินฟินิท วนั บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ โดยมีก ำหนดเวลำเช่ำ 3 ปี เท่ำกบัสญัญำ
เช่ำอำคำร 

2. ผู้ รับบริกำรตกลงช ำระคำ่บริกำรส ำหรับสำธำรณปูโภคภำยในอำคำรในอตัรำ
เดือนละ 313,035.84 บำท ภำยในวนัท่ี 5 ของทกุเดือน โดยผู้ รับบริกำรตกลง
ช ำระคำ่เช่ำส ำหรับเดือนแรกภำยในวนัท่ี 1 มีนำคม 2561 

3. กรณีที่ผู้ รับบริกำรผิดนัดไม่ช ำระค่ำบริกำร ให้แก่ผู้ ให้บริกำร ผู้ รับบริกำร
ยินยอมให้ผู้ ให้ผู้ ให้บริกำรคิดดอกเบีย้ในอัตรำร้อยละ 1.5 ต่อเดือน ของ
จ ำนวนเงินค้ำงช ำระนบัตัง้แตว่นัผิดนดัช ำระจนกวำ่จะช ำระครบถ้วน 
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4. ในวันท ำสญัญำผู้ รับบริกำรต้องวำงเงินจ ำนวน 939,107.52 บำท ให้แก่ผู้
ให้บริกำรเพื่อเป็นหลกัประกนัควำมเสยีหำย 

1.2.2 อำคำรและอปุกรณ์ 

อำคำรและอุปกรณ์ตำมงบกำรเงินรวมของบริษัท ไม่ได้ติดภำระผูกพันใด ๆ โดย ณ วันที่ 31 
ธนัวำคม 2563 และอปุกรณ์สทุธิประกอบด้วย 

รายการ 
ประมาณอายุการใช้งาน 

(ปี) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

(ล้านบาท) 
 สทิธิกำรเชำ่ที่ดิน/อำคำร และสว่นปรับปรุง 30 / 5-10   13 
 ดำวเทียมไทยคม 7 
ดำวเทียมไทยคม 8  

 อปุกรณ์ 

17.67 
16 

5-10 

791 
2,101 
108 

 รถยนต์และอปุกรณ์ส ำนกังำน 5 38 
 รวม  3,050 
 สนิทรัพย์ระหวำ่งก่อสร้ำง  41 
 รวมอาคารและอุปกรณ์  3,091 

1.2.3 สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนภำยใต้สญัญำอนญุำตให้ด ำเนินกำร 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนภำยใต้สญัญำอนุญำตให้ด ำเนินกำรสุทธิตำมงบกำรเงินรวม ณ วันที่ 31 
ธนัวำคม 2563 ประกอบด้วย 

ประเภทสินทรัพย์ 
ต้นทุน 

(ล้านบาท) 
จ านวนปีตัด
จ าหน่าย 

มูลค่าทางบัญช ี
(ล้านบาท) 

ดำวเทียมไทยคม 4 16,643 15.75 243 
ดำวเทียมไทยคม 6 5,000 7.58 303 
Satellite Control Equipment 95 5.00 7 
อปุกรณ์ภำคพืน้ดินไอพีสตำร์ 78 15.75 3 
TTC&M  161 27.50 4 
รวม 26,013  560 

1.3 สินทรัพย์ไม่มตีัวตน 

สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนตำมงบกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ประกอบด้วย 
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นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทมุง่เน้นกำรลงทนุในกิจกำรโทรคมนำคมใน 3 ธุรกิจหลกัของบริษัท คือ ธุรกิจดำวเทียมและบริกำรที่เก่ียวเนื่อง ธุรกิจ
อินเทอร์เน็ตและสือ่ และธุรกิจโทรศพัท์ในตำ่งประเทศ 

กำรลงทนุในกิจกำรตำ่ง ๆ ดงักลำ่วข้ำงต้น บริษัทจะเน้นกำรลงทนุระยะยำว โดยพิจำรณำจำกปัจจยัพืน้ฐำนของธุรกิจที่จะ
เข้ำไปลงทุน รวมถึงแนวโน้มของธุรกิจนัน้  ๆ  เป็นส ำคัญ นอกจำกนี ้บริษัทมีนโยบำยกำรลงทุนในสดัส่วนที่มำกพอเพื่อให้
สำมำรถมีอ ำนำจในกำรบริหำรจดักำรและก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินธุรกิจในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมนัน้ ๆ 

ในกำรพิจำรณำตดัสนิใจเข้ำท ำกำรลงทนุ บริษัทมีหนว่ยงำนท่ีรับผิดชอบโดยตรงในกำรดแูลกำรลงทนุ ซึง่จะท ำงำนร่วมกบั
สว่นงำนท่ีเก่ียวข้อง ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน และ/หรือ ที่ปรึกษำกฎหมำยในกำรคดัเลอืกกิจกำรที่จะเข้ำลงทนุเป็นกรณีไป เพื่อลด
ควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึน้จำกกำรตดัสินใจลงทนุผิดพลำดท ำให้ไม่ได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่ำต่อกำรลงทนุหรือมีข้อจ ำกดัในกำร
เข้ำร่วมบริหำรงำน ที่ส ำคญัที่สดุบริษัทมีนโยบำยที่จะเสริมสร้ำงให้แต่ละกิจกำรที่เข้ำลงทุนมีควำมแข็งแกร่งในทุก  ๆ ด้ำน 
สำมำรถยืนหยดัได้ด้วยตนเอง โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัด้ำนกำรเงินและกำรพฒันำทำงเทคโนโลยี ซึง่เป็นปัจจยั
ส ำคญัส ำหรับผู้ประกอบกำรธุรกิจโทรคมนำคมเพื่อเตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำรแขง่ขนัในระดบัสำกล 

นอกจำกนี ้หลังจำกเข้ำท ำกำรลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมใดแล้ว ผู้ บริหำรหน่วยงำนที่ดูแลกำรลงทุน  และ 
สว่นงำนท่ีเก่ียวข้องจะท ำกำรติดตำมอยำ่งใกล้ชิดถึงผลประกอบกำรและกำรด ำเนินงำนของธุรกิจดงักลำ่ว และน ำเสนอผลกำร
วิเครำะห์ รวมถึงแสดงควำมคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรบริหำรของบริษัทย่อยหรือ
บริษัทร่วมนัน้ ๆ  เพื่อใช้ประกอบกำรพิจำรณำก ำหนดนโยบำยหรือปรับปรุงสง่เสริมให้ธุรกิจของบริษัทยอ่ยหรือบริษัทร่วมมีกำร
พฒันำและเจริญเติบโตอยำ่งตอ่เนื่องตอ่ไป 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 

- ไมม่ี - 

 

 

 

 

 

ประเภทสินทรัพย์ 
ต้นทุน 

(ล้านบาท) 
จ านวนปีตัด
จ าหน่าย 

มูลค่าทางบัญช ี
(ล้านบาท) 

คำ่สทิธิบตัร เคร่ืองหมำยกำรค้ำ 
และสทิธิในกำรใช้อปุกรณ์ 

1,509 ไมเ่กิน 20 71 

ระบบซอร์ฟแวร์  106 5-10 17 
คำ่ควำมนิยม - - - 
รวม 1,614  88 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2563 

เรียน ท่านผู้ถอืหุ้น บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับกำรแตง่ตัง้ขึน้ตำมมติของคณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ จ ำนวน 3 ทำ่น 
คือ นำยวินิจ ศิลำมงคล เป็นประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ นำงภทัรียำ เบญจพลชัย และนำยธีรนนัท์ ศรีหงส์ เป็น
กรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งในระหว่ำงปี 2563 ได้มีกำรเปลี่ยนแปลงคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยนำยวินิจ ศิลำมงคล  และ
นำยธีรนนัท์ ศรีหงส์ เข้ำรับต ำแหน่งทดแทนกรรมกำรตรวจสอบที่ครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง และมีนำงสำวนงลกัษณ์ 
อคัรคหสิน หวัหน้ำแผนกงำนตรวจสอบภำยใน ท ำหน้ำที่เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ ทัง้นีก้รรมกำรตรวจสอบ
ทกุทำ่นมีคณุสมบตัิครบถ้วนตำมหลกัเกณฑ์ที่ก ำหนดโดยคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ โดยนำยวินิจ ศิลำมงคล และนำง
ภทัรียำ เบญจพลชยั เป็นกรรมกำรตรวจสอบท่ีมีควำมรู้และประสบกำรณ์ทำงด้ำนบญัชีและกำรเงิน 

คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ำที่หลักในกำรช่วยสนับสนุนคณะกรรมกำรบริษัทให้สำมำรถปฎิบัติหน้ำที่ตำมควำม
รับผิดชอบในกำรก ำกบัดแูลเร่ืองต่ำงๆ ดงันี ้1) ควำมถกูต้องของรำยงำนทำงกำรเงิน 2) ควำมเพียงพอและมีประสิทธิผล
ของระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคมุภำยใน 3) กำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยและระเบียบที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของ
บริษัท 4) คุณสมบตัิ ผลกำรปฏิบตัิงำนและควำมเป็นอิสระของผู้สอบบญัชี 5) กำรปฏิบตัิงำนของหน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยใน ภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมกฎบตัรที่อนมุตัิโดยคณะกรรมกำรบริษัทซึง่สำมำรถดรูำยละเอียด
ของกฎบตัรของคณะกรรมกำรตรวจสอบได้ที่ www.thaicom.net 

ในปี 2563 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ประชมุรวม 10 ครัง้ โดยกรรมกำรทกุทำ่นได้เข้ำร่วมประชมุครบทกุครัง้ และได้เชิญ
ฝ่ำยบริหำร ผู้สอบบญัชี เข้ำร่วมประชุมในวำระต่ำงๆที่เก่ียวข้องตำมควำมเหมำะสม ทัง้นีค้ณะกรรมกำรตรวจสอบได้
รำยงำนผลกำรปฏิบัติหน้ำที่และข้อเสนอแนะต่ำงๆต่อคณะกรรมกำรบริษัทเป็นประจ ำทุกไตรมำส ซึ่งสำมำรถสรุป
สำระส ำคญัของกำรปฏิบตัิหน้ำที่ได้ดงันี ้

1. รายงานทางการเงิน: สอบทำนงบกำรเงินระหว่ำงกำลและประจ ำปี 2563 รวมทัง้กำรเปิดเผยข้อมูลในหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินของบริษัท ซึง่ได้ผำ่นกำรสอบทำนและตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชี ทัง้นีค้ณะกรรมกำรตรวจสอบได้หำรือ
ร่วมกับฝ่ำยบริหำรและผู้สอบบญัชี เพื่อพิจำรณำกำรประมำณกำรและกำรใช้ดุลยพินิจต่ำงๆ ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 
ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบญัชีตำมมำตรฐำนกำรบญัชีที่ปรับปรุงใหม่  ประเด็นทำงด้ำนบญัชีที่เป็น
สำระส ำคญั ตลอดจนเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ (Key Audit Matters) ตำมที่ระบไุว้ในหน้ำรำยงำนของผู้สอบบญัชี 

2. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง: สอบทำนควำมมีประสิทธิผลของระบบกำรควบคมุภำยในระดบั
องค์กร (Entity-Level) โดยใช้แบบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคมุภำยในของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และกรอบกำรควบคมุภำยในของ COSO ซึ่งจดัท ำโดยฝ่ำยบริหำร รวมทัง้ยงัได้สอบทำน
ผลกำรตรวจสอบระบบงำนตำ่งๆที่ส ำคญัเป็นประจ ำทกุไตรมำสจำกหนว่ยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนประเด็นปัญหำ
และข้อเสนอแนะในหนงัสือจำกผู้สอบบญัชีถึงฝ่ำยบริหำร (Management Letter) นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรได้สอบทำน
ผลกำรบริหำรควำมเสีย่ง ซึง่ด ำเนินกำรโดยคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่งของบริษัทเป็นรำยไตรมำส รวมทัง้ได้สอบทำน
และให้ควำมเห็นชอบตอ่กรอบกำรบริหำรควำมเสีย่งของบริษัท (Risk management framework) และนโยบำยควำมเสีย่ง
ที่ยอมรับได้ (Risk appetite statement) 

3. การปฏิบัติตามกฎหมาย: ประชมุร่วมกบัหนว่ยงำนกฎหมำย หนว่ยงำนก ำกบัดแูล และหนว่ยงำนอื่นๆที่เก่ียวข้องของ
บริษัท เพื่อสอบทำนกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ รวมทัง้ข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทยและกฎหมำยตำ่งๆที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

http://www.thaicom.net/
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นอกจำกนี ้ ในปี 2563 ไมม่ีรำยงำนจำกผู้สอบบญัชีวำ่พบพฤตกิำรณ์อนัควรสงสยัวำ่กรรมกำร ผู้จดักำร หรือบคุคลซึง่
รับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนของบริษัท ได้กระท ำควำมผิดตำมมำตรำ 89/25 แหง่พระรำชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์ 

4. รายการที่เกี่ยวโยงกัน: สอบทำนควำมสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบริษัทของรำยกำรที่เก่ียวโยงกนัหรือ
รำยกำรที่อำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ รวมทัง้กำรเปิดเผยข้อมลูดงักลำ่วให้ถกูต้องและครบถ้วนตำมกฎหมำยและ
ข้อก ำหนดของหนว่ยงำนก ำกบัดแูลและตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

5. ผู้สอบบัญชี: พิจำรณำคดัเลือกผู้สอบบญัชีของบริษัทโดยเห็นว่ำผู้สอบบญัชีจำกบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ 
สอบบญัชี จ ำกดั ซึง่เป็นบริษัทชัน้น ำที่ให้บริกำรสอบบญัชีในระดบัสำกล มีควำมเป็นอิสระและเช่ียวชำญในกำรสอบบญัชี 
ตลอดจนมีค่ำสอบบัญชีที่เหมำะสมและปฏิบัติหน้ำที่ในปีที่ผ่ำนมำได้เป็นอย่ำงดี  จึงได้เสนอให้คณะกรรมกำรบริษัท
พิจำรณำและขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ ถือหุ้น เพื่อแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจำกบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี 
จ ำกดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ ำปี 2563 โดยมีคำ่สอบบญัชีจ ำนวนเงิน 1.86 ล้ำนบำท ซึง่เป็นจ ำนวนเดียวกนักบัปี
ก่อน ทัง้นีค้ณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนและเห็นชอบแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี 2563 ของผู้สอบบญัชี รวมทัง้ได้
ติดตำมผลกำรปฏิบตัิงำนตำมแผนดงักลำ่วในกำรประชมุเพื่อพิจำรณำงบกำรเงินรำยไตรมำส 

นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรตรวจสอบยงัได้ทบทวนนโยบำยกำรว่ำจ้ำงผู้สอบบญัชีเพื่อท ำหน้ำที่ให้บริกำรอื่นท่ีมิใช่กำรสอบ
บญัชี ซึ่งได้จดัประเภทของงำนที่ผู้สอบบญัชีสำมำรถให้บริกำรได้ เพื่อท ำให้มัน่ใจวำ่กำรให้บริกำรอื่นที่นอกเหนือจำกกำร
สอบบญัชีไม่ส่งผลกระทบต่อควำมเป็นอิสระของผู้สอบบญัชีในกำรปฏิบตัิงำนตรวจสอบงบกำรเงินของบริษัท ซึ่งในปี 
2563 ได้มีกำรใช้บริกำรอื่นที่มิใช่กำรสอบบญัชีจำกผู้สอบบญัชี จ ำนวนเงิน 210,000 บำท  

คณะกรรมกำรตรวจสอบยงัได้ประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชีโดยไมม่ฝ่ีำยบริหำรของบริษัทเข้ำร่วมประชมุด้วย 1 ครัง้ เพื่อหำรือ
เร่ืองตำ่งๆ ที่คณะกรรมกำรตรวจสอบหรือผู้สอบบญัชีเห็นวำ่ควรหำรือเป็นกำรสว่นตวั ตลอดจนปัญหำหรืออปุสรรคในกำร
ปฏิบตัิหน้ำที่ของผู้สอบบญัชี 

6. งานตรวจสอบภายใน: สอบทำนและอนมุตัิแผนกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปี ซึ่งได้เน้นและให้ควำมส ำคญัในเร่ือง
กำรตรวจสอบกำรป้องกนัเชิงรุกตำมฐำนควำมเสี่ยง และสอดคล้องกบัทิศทำงและกลยุทธ์ของบริษัท นอกจำกนีไ้ด้สอบ
ทำนควำมเป็นอิสระ ทิศทำงกลยทุธ์ ควำมเพียงพอของทรัพยำกรตำ่งๆ ตอ่กำรปฏิบตัิงำนของหนว่ยงำนตรวจสอบภำยใน  

คณะกรรมกำรตรวจสอบยงัได้ตดิตำมผลกำรปฏิบตัิงำนของหนว่ยงำนตรวจสอบภำยในเป็นประจ ำทกุไตรมำส ประเมินผล
กำรปฏิบตัิงำนประจ ำปีของหวัหน้ำหนว่ยงำนตรวจสอบภำยในและประชมุร่วมกบัผู้ตรวจสอบภำยในโดยไมม่ีฝ่ำยบริหำร
ของบริษัทเข้ำร่วมประชมุ 1 ครัง้ เพื่อปรึกษำหำรือกนัอยำ่งเป็นอิสระ 

7. การต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชัน: สอบทำนให้มีกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยตอ่ต้ำนกำรทจุริตซึง่สอดคล้อง
กบัแนวปฏิบตัิของส ำนกังำนคณะกรรมกำรปอ้งกนัและปรำบปรำมกำรทจุริตแหง่ชำติ (ป.ป.ช.) นอกจำกนี ้ยงัได้สนบัสนนุ
ให้บริษัทเข้ำร่วมกิจกรรมตำ่งๆ ของแนวร่วมปฏิบตัิของภำคเอกชนไทยในกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริต 

8. การก ากบัดูแลกิจการ: สอบทำนให้บริษัทน ำหลกัปฏิบตัิ (Principles) ตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี ส ำหรับบริษัท
จดทะเบยีน (Corporate Governance Code) ของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ รวมทัง้น ำแนว
ปฏิบตัิที่ดีในกำรก ำกบัดแูลกิจกำร เช่น หลกัเกณฑ์ของโครงกำรส ำรวจกำรก ำกบัดแูลกิจกำรบริษัทจดทะเบียนไทยของ
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) และ ASEAN CG Scorecard มำปรับใช้ในกำรก ำกบัดแูลกำรด ำเนินงำน
ของบริษัท ตลอดจนได้สอบทำนให้บริษัทมกีำรปฏิบตัิตำมนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีได้ก ำหนดไว้ ส ำหรับปี 2563 
บริษัทได้รับกำรประเมินให้เป็นบริษัทจดทะเบียนท่ีมกีำรก ำกบัดแูลกิจกำรในระดบั “ดเีลศิ” ซึง่เป็นปีที่ 8 ติดตอ่กนั (2556 – 
2563) จำกสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD)  



                                        บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน)  เอกสำรแนบ 5 รำยงำนคณะกรรมกำรชดุยอ่ย 
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9. การรับแจ้งข้อมูลการกระท าผิดและการทุจริต (Whistleblowing): สอบทำนรำยงำนกำรรับแจ้งข้อมลูกำรกระท ำผิด
และกำรทุจริตของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม ซึ่งได้รับกำรรำยงำนผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ อำทิเช่น กำรส่ง E-mail หรือ Ethics 
Hotline ใน Internet และ Intranet ของบริษัท เป็นประจ ำทกุไตรมำส ทัง้นี ้ในปี 2563 ไม่มีเร่ืองร้องเรียนและแจ้งเบำะแส
กำรกระท ำผิดและทจุริต   

10. การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง: พิจำรณำประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของตนเองประจ ำปี โดยได้
เปรียบเทียบกบัแนวทำงปฏิบตัิที่ดีและกฎบตัร ซึ่งผลของกำรประเมินดงักลำ่วสรุปได้วำ่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบัติ
หน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิผลและเป็นไปตำมขอบเขตหน้ำที่ที่ก ำหนดไว้ในกฎบตัร นอกจำกนี ้ยงัได้ทบทวนกฎบตัรและเสนอ
ขออนมุตัิตอ่คณะกรรมกำรบริษัท เพื่อแก้ไขกฎบตัรให้สอดคล้องกบัแนวปฏิบตัิที่ดียิ่งขึน้  

โดยสรุปคณะกรรมกำรตรวจสอบเช่ือว่ำ ในปี 2563 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบตัิหน้ำที่ตำมขอบเขตหน้ำที่ที่ได้รับ
มอบหมำยอย่ำงครบถ้วน โดยใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถ ควำมรอบคอบ และเป็นอิสระ คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำ
บริษัทมีกำรจัดท ำงบกำรเงินโดยถกูต้องตำมที่ควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  มีกำรเปิดเผย
สำรสนเทศอยำ่งเพียงพอและเช่ือถือได้ กำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัมคีวำมสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท 
ตลอดจนมีระบบกำรควบคมุภำยในและกำรบริหำรควำมเสีย่งที่เพียงพอและมีประสทิธิผล นอกจำกนี ้บริษัทได้ปฏิบตัิตำม
กฎหมำยและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้หลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี โดยไมม่ีข้อบกพร่องที่ส ำคญัตลอดปีที่ผำ่นมำ 

 

 

 

                    (นำยวินิจ  ศิลำมงคล) 

                   ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

                ในนำมคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

                                     29 มกรำคม 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                        บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน)  เอกสำรแนบ 5 รำยงำนคณะกรรมกำรชดุยอ่ย 
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รายงานคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2563 

เรียน ท่านผู้ถอืหุ้น บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) 

ในปี 2563 คณะกรรมกำรบริษัท ได้มีกำรพิจำรณำอนมุตัิปรับโครงสร้ำงของคณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน และ
ได้มีกำรแต่งตัง้กรรมกำรใหม่แทนกรรมกำรที่ลำออก ซึ่งมีผลเมื่อวนัที่ 27 มีนำคม 2563 ดงันัน้ คณะกรรมกำรก ำหนด
ค่ำตอบแทน จึงประกอบด้วยกรรมกำร 3 ท่ำน ได้แก่ นำยธีรนนัท์ ศรีหงส์ ประธำนคณะกรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน นำง
ภทัรียำ เบญจพลชยั และนำยเอนก พนำอภิชน กรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน โดยมีนำงสำวยพุำพรรณ ปำนเคลือบทอง 
เลขำนกุำรบริษัท ท ำหน้ำที่เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำร  

คณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนได้ปฎิบตัิหน้ำที่ตำมขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมกฎบตัร และตำมที่
ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงครบถ้วนด้วยควำมรอบคอบ เต็มควำมสำมำรถ และเป็นอิสระเพื่อ
ประโยชน์โดยรวมตอ่บริษัทและผู้ ถือหุ้นอยำ่งเหมำะสม  

ส ำหรับในปี 2563 คณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนได้มีกำรประชุม 3 ครัง้ โดยสรุปสำระส ำคัญของงำนที่ได้
พิจำรณำและปฎิบตัิ ดงัตอ่ไปนี ้  

 พิจำรณำนโยบำยคำ่ตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษัทโดยเสนอให้คงนโยบำยคำ่ตอบแทนไว้เช่นเดิม และ
ได้พิจำรณำก ำหนดงบประมำณคำ่ตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2563 ไว้ที่จ ำนวน 20 ล้ำนบำท ซึง่ลดลงจำก
ปีก่อน เพื่อให้สอดคล้องกับผลประกอบกำรของบริษัท หน้ำที่ควำมรับผิดชอบและผลกำรปฏิบตัิงำนของ
กรรมกำรแต่ละท่ำน ทัง้นี  ้ค่ำตอบแทนดังกล่ำวอยู่ในระดับที่เหมำะสมเทียบเคียงได้กับตลำดและ
อตุสำหกรรมเดียวกนั รวมทัง้เพียงพอท่ีจะจงูใจและรักษำกรรมกำรท่ีมีคณุภำพไว้กบับริษัท  

 พิจำรณำเสนอกำรจัดสรรค่ำตอบแทนประจ ำปีให้แก่คณะกรรมกำรบริษัท โดยในปี 2563 ได้มีกำรจ่ำย
ค่ำตอบแทนให้แก่คณะกรรมกำรบริษัท (รวมค่ำตอบแทนทกุประเภท) เป็นจ ำนวน 15,716,250 บำท ซึ่งไม่
เกินวงเงินท่ีได้รับอนมุตัิจำกผู้ ถือหุ้นในกำรประชุมผู้ ถือหุ้นสำมญัประจ ำปี  

 พิจำรณำก ำหนดตวัชีว้ดั และผลกำรปฏิบตัิงำนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร  และผู้บริหำรระดบัสงู รวมทัง้
ก ำหนดอตัรำกำรขึน้เงินเดือนและโบนสัประจ ำปีของบริษัท ก่อนน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ
อนมุตัิ  

 พิจำรณำเห็นชอบผล Economic Value (EV) Achievement และกำรจัดสรรและจ่ำย Economic Value 
(EV) Bonus ประจ ำปีก่อนน ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนมุตัิ 

 ทบทวนกฏบตัรของคณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน และเห็นว่ำกฎบตัรคณะกรรมกำรชุดปัจจุบนัยงัคง
เหมำะสม และสอดคล้องกบักำรปฏิบตัิหน้ำที่ของคณะกรรมกำร รวมถึงนโยบำย และแนวปฏิบตัิที่เก่ียวข้อง 

 ทบทวนและประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของตนเอง โดยเห็นวำ่โครงสร้ำงและองค์ประกอบของคณะกรรมกำร
มีควำมเหมำะสม และสำมำรถปฎิบตัิหน้ำที่ได้อยำ่งครบถ้วน และมีประสทิธิภำพอยำ่งตอ่เนื่อง  

 
ในนำมคณะกรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน 

 
 

(นำยธีรนนัท์ ศรีหงส์) 
ประธำนคณะกรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน 
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รายงานคณะกรรมการบรรษัทภบิาลและสรรหา ประจ าปี 2563 

เรียน ท่านผู้ถอืหุ้น บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) 

ในปี 2563 คณะกรรมกำรบริษัท ได้มีกำรพิจำรณำอนมุตัิเปลี่ยนแปลงกรรมกำรในคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและ
สรรหำ และได้มีกำรแตง่ตัง้กรรมกำรใหมแ่ทนกรรมกำรที่ลำออก ดงันัน้ ในปีนี ้คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ จึง
ประกอบด้วยกรรมกำร 3 ท่ำน ได้แก่ นำงภทัรียำ เบญจพลชยั ประธำนคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ นำยวินิจ 
ศิลำมงคล และนำยเอนก พนำอภิชน กรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ โดยมีนำงสำวยุพำพรรณ ปำนเคลือบทอง 
เลขำนกุำรบริษัท ท ำหน้ำที่เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำร  

คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำได้ปฎิบตัิหน้ำที่ตำมขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมกฎบตัร และ
ตำมที่รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงครบถ้วนด้วยควำมรอบคอบ เต็มควำมสำมำรถ และเป็นอิสระเพื่อ
ประโยชน์โดยรวมตอ่บริษัทและผู้ ถือหุ้นอยำ่งเหมำะสม  

โดยมีหน้ำที่รับผิดชอบท่ีส ำคญั ได้แก่ กำรพิจำณำและก ำกบัดแูลให้บริษัทด ำเนินงำนภำยใต้หลกัธรรมำภิบำลที่ดี ไป
พร้อมกบักำรบริหำรจดักำรและกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยืน รวมถึงกำรพิจำรณำและสรรหำบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมำะสมเข้ำ
ด ำรงต ำแหนง่กรรมกำร โดยในปี 2563  คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำมีกำรประชมุทัง้สิน้      4 ครัง้ สำมำรถสรุป
สำระส ำคญั ได้ดงันี ้

1. ด้านการพิจารณาสรรหา 

 รับทรำบกำรลำออกของกรรมกำร 2 ทำ่น คือ ศำสตรำจำรย์ส ำเรียง เมฆเกรียงไกร และนำงชรินทร วงศ์ภธูร และ
ได้พิจำรณำเสนอแต่งตัง้กรรมกำรใหม่แทนกรรมกำรที่ลำออก คือนำยวินิจ ศิลำมงคล และนำยธีรนนัท์ ศรีหงส์ 
ซึง่ได้น ำเสนอท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัทอนมุตัิ มีผลเมื่อวนัท่ี 27 มีนำคม 2563 

 พิจำรณำเสนอแต่งตัง้กรรมกำรที่พ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ  3 ท่ำน ซึ่งได้แก่ นำยวินิจ ศิลำมงคล นำยธีรนนัท์    
ศรีหงส์ และนำยอนนัต์ แก้วร่วมวงศ์ โดยทัง้ 3 ท่ำน ได้รับพิจำรณำให้กลบัเข้ำด ำรงต ำแหน่งอีกวำระหนึ่ง ซึ่งได้
น ำเสนอท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัท และที่ประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปีเพื่อพิจำรณำอนมุตัิ 

 พิจำรณำทบทวนหลกัเกณฑ์ในกำรสืบทอดต ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และผู้บริหำรระดบัสงู  ตัง้แต่ระดบั
หวัหน้ำคณะผู้บริหำรทกุส่วนงำน ที่รำยงำนตรงต่อประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร เพื่อให้กำรบริหำรงำนของบริษัท
สำมำรถด ำเนินไปได้อย่ำงต่อเนื่อง และเตรียมควำมพร้อมให้แก่ผู้สืบทอดต ำแหน่ง ในกรณีที่ผู้บริหำรระดบัสงู
เกษียณอำย ุหรือไมส่ำมำรถปฏิบตัิหน้ำที่ได้  

 พิจำรณำทบทวนตำรำง Board Skills Matrix เพื่อเป็นกำรสอบทำนโครงสร้ำง องค์ประกอบ และควำมเช่ียวชำญ
ของคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชดุยอ่ย และใช้ประกอบกำรพิจำรณำในกำรสรรหำกรรมกำร  

 ดแูลให้มีกำรปฐมนิเทศส ำหรับกรรมกำรใหม่ เพื่อชีแ้จงให้กรรมกำรใหม่ได้รับทรำบถึงกำรบริหำรงำน ลกัษณะ
ธุรกิจตลอดจนแนวปฎิบตัิในกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัท โดยในปี 2563 มีกำรจดัปฐมนิเทศให้กรรมกำรใหม่ 
คือ นำยวินิจ ศิลำมงคล และนำยธีรนนัท์ ศรีหงส์ เมื่อวนัท่ี 8 เมษำยน 2563 

2.  ด้านบรรษัทภบิาล 

 ทบทวนนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัท ซึง่ในปีนีไ้ด้มีกำรเพิ่มเติมเนือ้หำในนโยบำย ตำมที่มีกำรแตง่ตัง้
คณะกรรมกำรพฒันำธุรกิจใหม ่เป็นคณะกรรมกำรชดุย่อยเพิ่มเติม จึงได้เพิ่มรำยละเอียดคณะกรรมกำรชดุยอ่ย
ให้ครบถ้วนตำมจริง ทัง้นี ้สว่นองค์ประกอบอื่นๆ ในนโยบำยยงัคงมีควำมเป็นปัจจุบนั เหมำะสมกบัธุรกิจ และ
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สอดคล้องกับกำรส ำรวจกำรรำยงำนด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำร (Corporate Governance Report หรือ CGR 
Checklist) และหลกัปฏิบตัิของ CG Code  

 ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ โดยได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบในด้ำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ตำมที่มอบหมำยโดยคณะกรรมกำรบริษัท ทัง้นี  ้โดยในส่วน
องค์ประกอบและหน้ำที่อื่นๆ ยงัคงเดิม รวมถึงยงัเพียงพอและสอดคล้องกบักำรปฎิบตัิหน้ำที่ของคณะกรรมกำร 
นโยบำย และแนวทำงปฎิบตัิที่เก่ียวข้อง  

 ทบทวนและประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของตนเอง โดยเห็นว่ำโครงสร้ำงและองค์ประกอบของคณะกรรมกำรมี
ควำมเหมำะสม และสำมำรถปฎิบตัิหน้ำที่ได้อยำ่งครบถ้วน และมีประสทิธิภำพอยำ่งตอ่เนื่อง  

 พิจำรณำและควำมเห็นเก่ียวกับนโยบำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนของบริษัทเพื่อให้มีกำรก ำหนดกลยุทธ์และ
แผนกำรด ำเนินงำนได้อย่ำงสอดคล้องกัน ดงันัน้ ใน 2563 คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำจึงได้มีกำร
พิจำรณำทบทวนนโยบำย กลยทุธ์ และแผนกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรพฒันำอยำ่งยัง่ยืนด้วย  

ทัง้นี ้จำกกำรที่บริษัทได้ให้ควำมส ำคญัต่อกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีและกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยืนตลอดมำ ท ำให้ในปี 
2563 บริษัทได้รับรำงวลัด้ำนบรรษัทภิบำล ดงันี ้

 ได้รับกำรประเมินจำกผลส ำรวจรำยงำนกำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ประจ ำปี  2563 โดยมี
คะแนนอยูใ่นเกณฑ์ “ดีเลศิ” หรือ 5 ดำว ตอ่เนื่องเป็นปีที่ 8 (2556-2563) จำกผลกำรส ำรวจประจ ำปีโดยสมำคม
สง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย(IOD) รวมกบัตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรำยช่ือหุ้ นยั่งยืน หรือ “Thailand Sustainability Investment (THSI)” ประจ ำปี 2563 
ตอ่เนื่องเป็นปีที่ 6 

 
 

ในนำมคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ 
 
 
 

(นำงภทัรียำ เบญจพลชยั) 
ประธำนกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ 
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รายงานคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจใหม่ ประจ าปี 2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) 

เพื่อให้กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรพัฒนำและกำรลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยและ
วตัถปุระสงค์ของบริษัท คณะกรรมกำรบริษัท จึงได้พิจำรณำและมีมติแตง่ตัง้คณะกรรมกำรพฒันำธุรกิจใหมเ่ป็นอีกหนึง่ใน
คณะกรรมกำรชดุยอ่ยที่รำยงำนตรงตอ่คณะกรรมกำรบริษัท โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี 27 มีนำคม 2563 เพื่อท ำหน้ำที่รับผิดชอบ
ในกำรก ำกบัดแูลและขบัเคลือ่นด้ำนกำรพฒันำธุรกิจใหม่ที่ไมเ่ก่ียวข้องหรือเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจดำวเทียม โดยประกอบด้วย
กรรมกำร 3 ทำ่น ได้แก่ นำยธีรนนัท์ ศรีหงส์ ประธำนคณะกรรมกำรพฒันำธุรกิจใหม ่นำยเอนก พนำอภิชน และนำยอนันต์ 
แก้วร่วมวงศ์ กรรมกำรพฒันำธุรกิจใหม ่โดยมีนำยนิวฒัน์ ภูน่นัท์วรำกร หวัหน้ำสว่นงำนแผนกลยทุธ์องค์กรและกำรพฒันำ
ธุรกิจใหม ่ท ำหน้ำที่เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำร  

คณะกรรมกำรพฒันำธุรกิจใหมไ่ด้ปฎิบตัิหน้ำที่ตำมขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมกฎบตัร และตำมที่
ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงครบถ้วนด้วยควำมรอบคอบ เต็มควำมสำมำรถ และเป็นอิสระเพื่อ
ประโยชน์โดยรวมตอ่บริษัทและผู้ ถือหุ้นอยำ่งเหมำะสม ซึง่คณะกรรมกำรพฒันำธุรกิจใหม่ มีหน้ำที่รับผิดชอบหลกัที่ส ำคญั 
คือ กำรก ำกับดูแลกลยุทธ์ด้ำนกำรพฒันำธุรกิจใหม่ กำรพิจำรณำกำรลงทุน และรูปแบบกำรด ำเนินโครงกำร รวมทัง้
ติดตำมกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมนโยบำย หรือเป็นไปตำมมติของคณะกรรมกำรบริษัท โดยในปี 2563 คณะกรรมกำร
พฒันำธุรกิจใหมม่ีกำรประชมุทัง้สิน้ 4 ครัง้ สำมำรถสรุปสำระส ำคญั ได้ดงันี  ้

 พิจำรณำอนมุตัิแต่งตัง้นำยนิวฒัน์ ภู่นนัท์วรำกร หวัหน้ำสว่นงำนแผนกลยุทธ์องค์กรและกำรพฒันำธุรกิจ
ใหม ่ด ำรงต ำแหนง่เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรพฒันำธุรกิจใหม่ 

 พิจำรณำเห็นชอบกฎบตัรคณะกรรมกำรพฒันำธุรกิจใหม ่ก่อนน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนมุตัิ 

 พิจำรณำและให้ควำมเห็นส ำหรับแผนกลยทุธ์และแนวคิดกำรพฒันำธุรกิจใหม่ 

 พิจำรณำและทบทวนแนวทำงกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรลงทนุในธุรกิจใหมข่องแตล่ะโครงกำรให้สอดคล้องกบั
งบประมำณที่ได้รับอนมุตัิ 

 พิจำรณำให้ค ำแนะน ำ และติดตำมควำมคืบหน้ำของโครงกำรพฒันำธุรกิจใหม่ๆ  ในปัจจบุนัของบริษัทอำทิ
เ ช่ น  (1) Drone (ด ำ เนิ นงำนภำยใ ต้บ ริ ษัท ร่ วมทุน ) (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 เป็นต้น  

 พิจำรณำและให้ค ำแนะน ำกำรก ำหนดแนวทำงและหลกักำรในกำรพิจำรณำกำรควบรวมและกำรเข้ำซือ้
กิจกำร ที่เช่ือมโยงกบักลยทุธ์และนโยบำยด้ำนกำรลงทนุในธุรกิจใหมข่องกลุม่บริษัท  

 
ในนำมคณะกรรมกำรพฒันำธุรกิจใหม ่

 
 
 

(นำยธีรนนัท์ ศรีหงส์) 
ประธำนคณะกรรมกำรพฒันำธุรกิจใหม ่
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รายงานคณะกรรมการบริหาร ประจ าปี 2563 

เรียน ท่านผู้ถอืหุ้น บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) 

ปี 2563 ยังคงเป็นอีกปีที่บริษัทยังต้องเผชิญกับควำมท้ำทำยอย่ำงมำก เนื่องจำกสัญญำสัมปทำนส ำหรับ
ดำวเทียมไทยคม 4 และไทยคม 6 ก ำลงัจะสิน้สดุลง ในเดือนกนัยำยน 2564  ท ำให้กำรตกลงใช้บริกำรของลกูค้ำทัง้รำยเกำ่
และรำยใหม่ๆ  มีควำมยำกล ำบำกขึน้ ประกอบกบัสภำวะชะงกังนัของเศรษฐกิจ อนัเกิดจำกผลกระทบของกำรแพร่ระบำด 
Covid-19 ซึ่งส่งผลต่อธุรกิจของลูกค้ำไทยคมบำงรำย รวมทัง้กำรขำดควำมชัดเจนของกฎระเบียบภำครัฐ ท่ีบริษัทยงั
จะต้องด ำเนินกำรติดตำมอย่ำงใกล้ชิด และกำรเตรียมควำมพร้อมในแผนกำรบริหำรจดักำรธุรกิจดำวเทียมที่ต้องมีควำม
ชดัเจนหลงัสิน้สดุสญัญำสมัปทำน ดงันัน้ ในปีที่ผ่ำนมำ คณะกรรมกำรบริหำร ได้ให้ควำมส ำคญัในกำรวิเครำะห์แผนกำร
บริหำรจดักำรเพื่อควำมตอ่เนื่องหลงัสิน้สดุสญัญำสมัปทำน รวมถึงขยำยโอกำสทำงด้ำนธุรกิจในรูปแบบกำรร่วมทนุ  โดย
ร่วมมือกบัพนัธมิตรที่มีศกัยภำพ  และยงัเดินหน้ำพฒันำธุรกิจใหม่ๆ  อยำ่งตอ่เนื่อง เพื่อกำรเติบโตอยำ่งยัง่ยืนของบริษัท 

โดยคณะกรรมกำรบริหำร ยงัคงประกอบด้วยกรรมกำร 4 ทำ่น ได้แก่ 

1. นำยเอนก พนำอภิชน ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร 
2. นำยเกว็ก บคั ไช  กรรมกำรบริหำร 
3. นำยอนนัต์ แก้วร่วมวงศ์ กรรมกำรบริหำร 
4. นำยไพบลูย์ ภำนวุฒันวงศ์ กรรมกำรบริหำร 

 
นอกจำกนี ้ยงัมีนำยมำร์ค ชอง ที่ปรึกษำคณะกรรมกำรบริหำร ซึ่งช่วยให้ค ำแนะน ำทิศทำงกำรด ำเนินธุรกิจใน

ระดบันำนำชำติเพื่อให้สอดคล้องกบักลยทุธ์ของบริษัท โดยมีนำงสำวยพุำพรรณ ปำนเคลอืบทอง ท ำหน้ำที่เป็น เลขำนกุำร
คณะกรรมกำร 

ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบริหำรได้ปฎิบัติหน้ำที่ตำมขอบเขตหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบตำมกฎบัตร ที่ได้รับ
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงครบถ้วนด้วยควำมรอบคอบ และเต็มควำมสำมำรถ เพื่อประโยชน์โดยรวมต่อ
บริษัทและผู้ ถือหุ้น ซึง่คณะกรรมกำรบริหำรมีหน้ำที่รับผิดชอบหลกัที่ส ำคญั คือ บริหำรจดักำร และควบคมุดแูลกิจกำรของ
บริษัท ให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย กลยุทธ์ และวตัถุประสงค์กำรประกอบกิจกำรของบริษัท รวมทัง้ติดตำมกำรด ำเนินให้
เป็นไปตำมนโยบำย ข้อบงัคบั หรือตำมมติของคณะกรรมกำรบริษัท อีกทัง้ มีหน้ำที่ในกำรพิจำรณำกลัน่กรองเร่ืองตำ่งๆ ที่
จะน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนุมัติ  รวมทัง้ได้รำยงำนผลกำรประชุมพร้อมข้อเสนอแนะต่อ
คณะกรรมกำรบริษัทอยำ่งสม ่ำเสมอ 

ในปี 2563 คณะกรรมกำรบริหำร มีกำรประชุมทัง้สิน้ 13 ครัง้ ซึ่งสำมำรถสรุปสำระส ำคญัของเร่ืองที่ได้พิจำรณำ 
ดงันี ้

 พิจำรณำ จดัท ำและทบทวนแผนกลยทุธ์ ทิศทำงของธุรกิจ นโยบำย เปำ้หมำย แนวทำง แผนกำรด ำเนินงำน 
งบประมำณ และกำรก ำหนดตวัชีว้ดัของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อ
พิจำรณำอนุมตัิ รวมถึงติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยจัดกำรให้เป็นไปตำมแผนงำนและงบประมำณ
อยำ่งตอ่เนื่อง 

 ติดตำมกำรด ำเนินนโยบำย และแนวทำงกำรบริหำรงำนด้ำนต่ำงๆ รวมถึงกำรใช้งบประมำณของบริษัท ให้
เป็นไปตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย และตำมแผนงำนงำนท่ีก ำหนดไว้  

 พิจำรณำอนุมตัิกำรด ำเนินโครงกำร กำรลงทุน หรือกำรด ำเนินรำยกำรอื่นๆ อนัเป็นปกติธุรกิจของบริษัท
ภำยใต้วงเงินหรืองบประมำณประจ ำปีตำมที่ได้รับอนุมตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัทและอ ำนำจด ำเนินกำร
ตำมที่ก ำหนดไว้ในตำรำงอ ำนำจอนมุตัิของบริษัท (Authority Approval Table) 



                                        บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน)  เอกสำรแนบ 5 รำยงำนคณะกรรมกำรชดุยอ่ย 
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 พิจำรณำและติดตำมกำรด ำเนินงำนธุรกิจหลกัของบริษัท ธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง และธุรกิจใหม่ 
 พิจำรณำและติดตำมกำรพฒันำและลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ ของบริษัท โดยเปิดกว้ำงทัง้กำรพิจำรณำลงทนุ 

ร่วมทนุ และรูปแบบกำรลงทนุอื่นๆ   
 พิจำรณำและติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทเป็นประจ ำทกุเดือน ทัง้ทำงด้ำนธุรกิจ ด้ำนกำรเงิน  และ

ด้ำนกฎหมำย  
 พิจำรณำและติดตำมควำมคืบหน้ำด้ำนกฎระเบียบตำ่ง ๆ ที่เก่ียวข้องกบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทัง้  

คดีควำมตำ่ง ๆ ท่ีคงค้ำงอยู ่ 
 พิจำรณำและสอบทำนกำรบริหำรควำมเสีย่งและระบบควบคมุภำยในของบริษัทเป็นประจ ำทกุไตรมำส  
 ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมกำรบริหำร โดยเห็นว่ำกฎบตัรชุดปัจจุบนัยงัคงเพียงพอและสอดคล้องกับกำร

ปฎิบตัิหน้ำที่ของคณะกรรมกำร รวมถึงสอดคล้องกบันโยบำย และแนวทำงปฎิบตัิที่เก่ียวข้อง 
 ทบทวนและประเมินผลกำรปฎิบตัิงำนของตนเอง โดยเห็นวำ่โครงสร้ำงและองค์ประกอบของคณะกรรมกำร

มีควำมเหมำะสม และสำมำรถปฎิบตัิหน้ำที่ได้อยำ่งครบถ้วน และมีประสทิธิภำพอยำ่งตอ่เนื่อง  
 
 
 

ในนำมคณะกรรมกำรบริหำร 
   

 
(นำยเอนก พนำอภิชน) 

 ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร 
 



เอกสารแนบ 6
สรุปสาระสำคัญสัญญาดำเนินกิจการดาวเทียม

สัญญาร�วมทุน และใบอนุญาต



                                      บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน)  เอกสำรแนบ 6 สรุปสำระส ำคญัสญัญำด ำเนินกิจกำรดำวเทียม สญัญำร่วมทนุ และใบอนญุำต 
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สรุปสาระส าคัญสัญญาด าเนินกิจการดาวเทียม สัญญาร่วมทุน และใบอนุญาต 

สาระของส าคญัสญัญาด าเนินกิจการดาวเทียม สญัญาร่วมทนุ และใบอนญุาตของบริษัท บริษัทยอ่ย และบริษัทร่วม มีดงันี ้

1. สัญญาด าเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ 

1) สทิธิให้บริการวงจรดาวเทียม 

บริษัทมีสทิธิในการบริหารกิจการและให้บริการวงจรดาวเทียม รวมทัง้มีสทิธิเก็บคา่ใช้วงจรดาวเทียมจากผู้ใช้ 

2) ระยะเวลาด าเนินกิจการและการคุ้มครองสทิธิ 

บริษัทมีสิทธิในการด าเนินกิจการเป็นเวลา 30 ปี นบัแต่วนัลงนามในสญัญา โดยกระทรวงคมนาคม  (ปัจจุบนัอยู่
ภายใต้การก ากบัดแูลของกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม) (กระทรวงฯ) จะคุ้มครองสทิธิในการด าเนินกิจการ
ของบริษัทโดยไมใ่ห้บคุคลอื่นเข้ามาด าเนินกิจการแข่งขนัเป็นเวลา 8 ปี ซึ่งได้หมดความคุ้มครองดงักลา่วไปแล้ว เมื่อ
วนัท่ี 11 กนัยายน 2542 

3) บริษัท ชิน คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) จะต้องเป็นผู้ ถือหุ้นใน บริษัท ไทยคม จ ากดั (มหาชน) (ช่ือเดิม บริษัท ชิน แซท
เทลไลท์ จ ากดั (มหาชน)) ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 40 

4) การด าเนินงานและแผนการด าเนนิงาน 

บริษัทตกลงทีจ่ะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

 จดัสร้างและจดัสง่ดาวเทียมสื่อสารดวงที่ 1 ขึน้สูต่ าแหน่งวงโคจรภายใน 33 เดือน นบัจากวนัลงนามในสญัญา 
พร้อมกบัจดัให้มีระบบดาวเทียมส ารองในลกัษณะดาวเทียมส ารองภาคพืน้ดิน รวมทัง้จดัให้มีดาวเทียมหลกัและ
ดาวเทียมส ารองดวงที่ 2 และดวงต่อๆ ไปขึน้ทนัใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และต่อเนื่องกบัการสิน้อายขุอง
ดาวเทียมดวงก่อน 

 ก่อสร้างสถานีควบคมุดาวเทียม ณ สถานท่ีที่กระทรวงฯ และบริษัทตกลงร่วมกนั 

 จดัหาและติดตัง้เคร่ืองมือและอปุกรณ์ที่จ าเป็นในการด าเนินงาน 

 จดัสง่ดาวเทียมส ารองขึน้สูต่ าแหนง่วงโคจร หลงัจากดาวเทียมดวงแรกเร่ิมให้บริการแล้วไมเ่กิน 12 เดือน 

5) คณุสมบตัิของดาวเทยีมดวงที่หนึง่ 

ย่านความถี่ 
แถบความถี่ 

ที่สามารถใช้งานได้ 
(Usable Bandwidth) 

จ านวน 
วงจรดาวเทียม 

ค่า EIRP วัดที่กรุงเทพ 
เชียงราย อุบล ตาก และสงขลา 

C-Band 
Ku-Band 

ไมน้่อยกวา่ 36 MHz 
ไมน้่อยกวา่ 54 MHz 

10 วงจร 
2 วงจร 

ไมน้่อยกวา่ 37 dBW 
ไมน้่อยกวา่ 50 dBW 

6) การจดัหาต าแหนง่วงโคจรดาวเทียมและยา่นความถ่ี 

กระทรวงฯ จะเป็นผู้ด าเนินการติดต่อกับหน่วยงานของประเทศต่างๆ โดยบริษัทต้องให้ความร่วมมือและสนบัสนนุ
ทางด้านเทคนิค และรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
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7) การน าวงโคจรดาวเทยีมไปให้ประเทศอื่นใช้ 

บริษัทจะให้โอกาสเท่าเทียมกัน ส าหรับผู้ ใช้งานดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศทกุราย แต่หากมีทรานส์พอนเดอร์
ของดาวเทียมเหลอื บริษัทด้วยความเห็นชอบของกระทรวงฯ สามารถน าทรานส์พอนเดอร์ของดาวเทียมที่เหลอืนัน้ไป
ให้ประเทศอื่นๆ ใช้ได้ 

8) การโอนกรรมสทิธ์ิ การสง่มอบ และรับมอบทรัพย์สนิ 

บริษัทจะต้องยกกรรมสทิธ์ิของดาวเทียมทกุดวงให้เป็นของกระทรวงฯ หลงัจากสง่ดาวเทียมเข้าสูต่ าแหนง่วงโคจรและ
ผ่านการทดสอบการใช้งานเรียบร้อยแล้ว สว่นสถานีควบคมุดาวเทียมและอปุกรณ์ตา่งๆ ตกเป็นของกระทรวงฯ ทนัที
หลงัการจดัตัง้และทดสอบประสิทธิภาพ โดยกระทรวงฯ จะมอบทรัพย์สินดงักลา่วให้บริษัทครอบครองเพื่อใช้ในการ
ด าเนินกิจการตอ่ไป 

9) อตัราคา่ใช้ทรานส์พอนเดอร์ดาวเทียม 

บริษัทมีสิทธิก าหนดค่าใช้ทรานส์พอนเดอร์ดาวเทียมได้แต่จะต้องไม่สงูกว่าอตัราค่าใช้ทรานส์พอนเดอร์ดาวเทียมที่
กระทรวงฯ ก าหนด ซึ่งจะต้องไม่สงูกว่าอตัราในตลาดของดาวเทียมอื่นๆ ท่ีมีคุณลกัษณะใกล้เคียงกัน โดยในการ
ก าหนดอตัราคา่ใช้ทรานส์พอนเดอร์ดาวเทียมจะต้องค านงึถึง 

 คณุภาพการใช้งาน 

 ระยะเวลาและก าหนดเร่ิมการใช้ทรานส์พอนเดอร์ดาวเทียม 

 ประเภทการใช้ทรานส์พอนเดอร์ดาวเทียม 

 การไมเ่ลอืกปฏิบตัติ่อผู้ใช้ทรานส์พอนเดอร์ดาวเทยีม 

 ประเภทและขนาดของสถานีภาคพืน้ดิน รวมทัง้ประเภทของสญัญาณ 

10) การประกนัภยัทรัพย์สนิ 

ตลอดระยะเวลาของสญัญา บริษัทต้องเอาประกันภัยประเภทคุ้มครองการเสี่ยงภัยทุกชนิด และเต็มมูลค่าของ
ทรัพย์สนินัน้ๆ 

11) การใช้ทรานส์พอนเดอร์ดาวเทยีมโดยไมเ่สยีคา่ตอบแทน 

บริษัทตกลงให้กระทรวงฯ หรือสว่นราชการหรือหนว่ยงานท่ีกระทรวงฯ เห็นชอบ ใช้ทรานส์พอนเดอร์ดาวเทียมในย่าน
ความถ่ี C-Band 1 ทรานสพอนเดอร์ ตลอดอายสุญัญาโดยไมต้่องเสยีคา่ตอบแทนใดๆ 

12) การตอ่อายสุญัญา 

หากบริษัทมีความประสงค์ที่จะด าเนินกิจการตามสญัญานีต้อ่ไป บริษัทต้องเสนอขอท าความตกลงใหมก่บักระทรวงฯ 
ภายในปีที่ 25 นบัจากวนัลงนามในสญัญา ระหวา่งวนัท่ี 11 กนัยายน 2558 ถึง 10 กนัยายน 2559 

13) ผลประโยชน์ตอบแทนการให้อนญุาตด าเนินการ 

บริษัทตกลงให้ผลประโยชน์ตอบแทนแก่กระทรวงฯ เป็นร้อยละของรายได้ก่อนหกัค่าใช้จ่าย ตลอดระยะเวลาสญัญา 
30 ปี โดยผลประโยชน์ตอบแทนขัน้ต ่าที่บริษัทต้องจ่ายให้กระทรวงฯ ตลอดอายสุญัญา 30 ปี เป็นเงิน จ านวน 1,415  
ล้านบาท  

อตัราผลประโยชน์ตอบแทนเป็นร้อยละของรายได้ก่อนหกัคา่ใช้จ่ายตอ่ปีมีดงันี ้



                                      บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน)  เอกสำรแนบ 6 สรุปสำระส ำคญัสญัญำด ำเนินกิจกำรดำวเทียม สญัญำร่วมทนุ และใบอนญุำต 

แบบ 56-1 One Report เอกสำรแนบ 6 หน้ำ 3 

ปี 
ผลประโยชน์ตอบแทนเป็นร้อยละ 

ของรายได้ก่อนหกัค่าใช้จ่าย 
ปี 

ผลประโยชน์ตอบแทนเป็นร้อยละ 
ของรายได้ก่อนหกัค่าใช้จ่าย 

2535 
2536 
2537 
2538 
2539 
2540 
2541 
2542 
2543 
2544 
2545 
2546 
2547 
2548 
2549 

5.5 
5.5 
5.5 
5.5 
5.5 

10.5 
10.5 
10.5 
10.5 
10.5 
15.5 
15.5 
15.5 
15.5 
15.5 

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

17.5 
17.5 
17.5 
17.5 
17.5 
20.5 
20.5 
20.5 
20.5 
20.5 
22.5 
22.5 
22.5 
22.5 
22.5 

2. สัญญาร่วมทุนเพื่อด าเนินกิจการโทรคมนาคมในประเทศลาว 

1) สทิธิให้บริการ 

บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชัน่ส์ มหาชน (แอลทีซี) มีหน้าที่ด าเนินการและพฒันาโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อรองรับ
ความต้องการของทัง้ ภาครัฐ และประชาชนทัว่ไป และเพื่อให้เป็นไปตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ 

2) ระยะเวลาด าเนินกิจการและการคุ้มครองสทิธิ 

แอลทีซี มีสิทธิในการด าเนินกิจการเป็นเวลา 25 ปี นบัแต่วนัลงนามในสญัญา และได้รับสิทธิคุ้มครองการลงทนุเป็น
เวลา 5 ปี โดยรัฐบาล สปป.ลาว มีหน้าที่ในการจัดหาคลื่นความถ่ี อ านวยความสะดวกในเช่ือมโยงเครือข่ายการ
สื่อสารทัง้ภายในและภายนอกประเทศ (Transmission Link) ต้องอนุญาตให้มีการจัดตัง้สถานีเครือข่ายและ
ช่วยเหลอืในการจดัหาสถานท่ีในการตัง้สถานีและอปุกรณ์  

3) การโอนกรรมสทิธ์ิ การสง่มอบ และรับมอบทรัพย์สนิ 

เมื่อครบก าหนดอายสุมัปทานตามสญัญาร่วมทนุแล้ว บริษัท เชนนิงตนั อินเวสเม้นท์ส พีทีอี ลิมิเต็ด ต้องโอนหุ้นของ
แอลทีซีให้แก่รัฐบาลของ สปป.ลาว โดยไมค่ิดคา่ตอบแทนใดๆ 

4) การตอ่อายสุญัญา 

เมื่อวนัที่ 23 ตลุาคม 2558 ทางรัฐบาลของ สปป. ลาว และบริษัท เชนนิงตนั อินเวสเม้นท์ส พีทีอี ลิมิเต็ด ได้ลงนาม
อย่างเป็นทางการในข้อตกลงในการขยายเวลาของสญัญาร่วมทนุและสญัญาอนญุาตให้ด าเนินการในการให้บริการ
ทางด้านโทรคมนาคมใน สปป. ลาว ตอ่ไปอีก 25 ปี โดยเร่ิมจากปี 2565 ถึงปี 2589 
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3. ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หน่ึง ของ บริษัท ไทยคม จ ากดั (มหาชน) 

บริษัทได้รับใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทศัน์และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เป็นผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ไมม่ีโครงขา่ยโทรคมนาคมเป็นของตนเอง และเป็นกิจการ
ที่มีลกัษณะสมควรให้มีการบริการได้โดยเสรี ตัง้แตว่นัที่ 16 สงิหาคม 2554 โดยครอบคลมุการบริการดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) บริการมลูคา่เพิ่มการบนัทกึและสง่ (Store-and-Retrieve Value-Added Service) ประกอบด้วย 

(1.1) บริการ Vessel Monitoring System (VMS) 

(1.2)  บริการสื่อสารข้อมูลผ่านดาวเทียม ส าหรับการติดตามเรือประมง และเรือทุกชนิดที่เก่ียวเนื่องกับการประมง 
(ERS/EM) 

(2) บริการขายตอ่บริการโทรคมนาคม 

(2.1)  บริการวงจรหรือช่องสญัญาณเช่า (Leased Circuit / Channel Service) ประกอบด้วย 

(2.1.1) บริการสายผู้ เช่าดิจิทลั (Digital Subscriber Line – xDSL) 

(2.1.2) บริการสือ่สารร่วมระบบดิจิทลั (Integrated Service Digital Network Service – ISDN) 

(2.1.3) บริการ Asynchronous Transfer Mode (ATM) 

(2.1.4) บริการคู่สายเช่าหรือวงจรเช่า (Leased line) 

(2.1.5) บริการ Frame Relay 

(2.1.6) บริการ Multi-Protocol Label Switching (MPLS) 

(2.1.7) บริการโครงข่ายส่วนตัวเสมือนจริงที่ใช้ Internal Protocol (Internet Protocol Virtual Private Network-IP 
VPN) 

(2.1.8) บริการวงจรเช่าสว่นบคุคลระหวา่งประเทศ (International Private Leased Circuit – IPLC) 

(2.2)  บริการขายตอ่บริการโทรคมนาคมเพื่อสาธารณะ (Public Switched Telecommunication Service) ประกอบด้วย 

(2.2.1) บริการ General Packet Radio Service (GPRS) 

(2.3)  บริการขายตอ่บริการอื่นๆ 

(2.3.1) บริการสือ่สารผา่นดาวเทียมที่ใช้งานสายอากาศขนาดเลก็ (Very Small Aperture Terminal (VSAT) Service) 

(2.3.2) บริการรับ-สง่สญัญาณผา่นดาวเทียมแบบ Transmission Platform 

(3) บริการอินเทอร์เน็ต ประกอบด้วย 

(3.1) บริการอินเทอร์เน็ตผา่นดาวเทียม รวมถึงบริการอินเทอร์เน็ตบนเคร่ืองบินโดยสาร  

(3.2) บริการ Colocation 

4. ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม ของ บริษัท ไทยคม จ ากดั (มหาชน) 

บริษัทได้รับใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทศัน์และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เป็นผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นของตนเอง เพื่อให้บริการ
โครงข่ายการสื่อสารผ่านดาวเทียม (Satellite Network) ประกอบด้วยบริการให้เช่าช่องสญัญาดาวเทียม (Transponder) บริการ
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อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ผ่านดาวเทียม บริการขายต่อบริการรับ-ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม และบริการขายต่อบริการรับ-ส่ง
สญัญาณผา่นดาวเทียมจากสถานีแมข่า่ย เป็นเวลา 20 ปี นบัจากวนัที่ 26 มิถนุายน 2555 ถึงวนัที่ 25 มิถนุายน 2575  

5. ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสยีงหรือโทรทัศน์ ของ 
บริษัท ไทย แอดวานซ์ อนิโนเวชั่น จ ากดั (ไทยเอไอ) 

บริษัท ไทย แอดวานซ์ อินโนเวชั่น จ ากัด (ไทยเอไอ) ได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อให้บริการโครงข่ายการกระจายเสียงหรือโทรทศัน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี 
ระดบัชาติ เป็นเวลา 15 ปี นบัจากวนัท่ี 21 มกราคม 2556 สิน้สดุวนัท่ี 20 มกราคม 2571 

6. ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หน่ึงของบริษัท ไทย แอดวานซ์ อินโนเวชั่น จ ากัด (ไทยเอไอ) 

บริษัท ไทย แอดวานซ์ อินโนเวชั่น จ ากัด (ไทยเอไอ) ได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อให้บริการการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ช่องรายการ  ซึ่งได้แก่ 
ใบอนญุาตประกอบกิจการกระจายเสยีงหรือโทรทศัน์ เพื่อให้บริกำรโทรคมนำคมแบบที่หนึง่ นบัจำกวนัท่ี 12 กรกฎำคม 2562   

7. ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ประเภทโครงข่าย ของ บริษัท ทีซี บรอดคาสติง้ จ ากัด 

บริษัท ทีซี บรอดคาสติง้ จ ากัด ได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อให้บริการโครงข่ายการกระจายเสียงหรือโทรทศัน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี ระดบัชาติ  เป็นเวลา 
15 ปี นบัจากวนัท่ี 4 มีนาคม 2556 สิน้สดุวนัท่ี 3 มีนาคม 2571 ซึง่ครอบคลมุการให้บริการดงัตอ่ไปนี ้

1. บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ีแบบบอกรับสมาชิก เพื่อให้บริการ
โครงขา่ยดาวเทียม 

2. บริการโครงขา่ยกระจายเสยีงหรือโทรทศัน์ เพื่อให้บริการเผยแพร่บริการโทรทศัน์ที่เป็นการทัว่ไปผา่นระบบดาวเทียม  

3. บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ีแบบบอกรับสมาชิก เพื่อให้บริการ
โครงขา่ยทางสายระบบไอพีทีวี 

8.  ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม ของ บริษัท ทีซ ีบรอดคาสติง้ จ ากดั 

บริษัท ทีซี บรอดคาสติง้ จ ากัด ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม จากคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)  เป็นผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่มีโครงข่าย
โทรคมนาคมเป็นของตนเอง เพื่อให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อให้เช่าใช้ และเพื่อให้บริการโทรคมนาคม (Network 
Provider and Service Provider) เป็นเวลา 15 ปี นับจากวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 สิน้สุดวันที่ 9 พฤศจิกายน 2573 ซึ่ง
ประกอบด้วยประเภทของกิจการโทรคมนาคมและบริการ ดงันี ้

1) บริการรับ-สง่สญัญาณเป็น Transmission Platform  

2) บริการรับ-สง่สญัญาณผา่นดาวเทียม (Satellite Uplink/Downlink Service)  

3) บริการรับ-สง่สญัญาณผา่นดาวเทียม (Satellite Uplink/Downlink Service) จากสถานีแมข่า่ย  

4) บริการสือ่สารผา่นดาวเทียมทีใ่ช้จานสายอากาศขนาดเลก็ (Public Very Small Aperture Terminal (VSAT) 
Service) เพื่อให้บริการแก่บคุคลทัว่ไปจ านวนมาก  

5) บริการอินเทอร์เนต็ผา่นดาวเทียม ท่ีมีสถานีแมข่า่ยเป็นของตนเอง  

6) บริการให้เช่าช่องสญัญาณผา่นดาวเทยีม (Transponder) 
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7) บริการอินเทอร์เนต็ประจ าที่ผา่นดาวเทียม  

8) บริการอินเทอร์เนต็เคลือ่นท่ีผา่นดาวเทียม 

9) บริการ Co-Location 

10) บริการบริหารจดัการดาวเทียม 

9.  ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หน่ึง ของ บริษัท เนชั่น สเปซ แอนด์ เทคโนโลย ีจ ากดั  

 บริษัท เนชั่น สเปซ แอนด์ เทคโนโลยี จ ากัด (NSAT) ได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติ (กสทช.) เป็นผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ไมม่ีโครงขา่ยโทรคมนาคมเป็นของตนเอง 
และเป็นกิจการที่มีลกัษณะสมควรให้มีการบริการได้โดยเสรี เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม รวมถึงบริการอินเทอร์เน็ต
บนเคร่ืองบิน ตัง้แตว่นัท่ี 5 ตลุาคม 2563 

 



ThaicomPlc

บร�ษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
63/21 ถ.รัตนาธิเบศร� อ.เมือง จ.นนทบุร� 11000
โทรศัพท� : (66) 2596 5060
โทรสาร : (66) 2596 0705
อีเมล� : ir@thaicom.net
เว�บไซต�  :  www.thaicom.net


