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ไทยคมไม่เคยมองข้ามการส่งเสริม

การเข้าถึงและลดช่องว่าง 

ทางการศึกษา... เพราะเราเชื่อมั่น

เสมอมาว่า “การศึกษาไทยเข้มแข็ง

ประเทศไทยแข็งแรง...”

สารจากผู้บริหาร
สารจากประธานคณะกรรมการบริษัท



3
รายงานการพัฒนาอย่างย่ังยืน 2557

ย่อมก่อให้เกิดภูมิปัญญา นำาไปสู่การคิดเป็นทำาเป็น ต่อยอดและ 
ประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและมาตรฐานความเป็นอยู่  
ไทยคม จึงมุ่งเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับโรงเรียนห่างไกลและ
ด้อยโอกาส โดยจะเพิ่มปริมาณการเข้าถึงการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียมให้กับโรงเรียนชายขอบ โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน 
โรงเรียนด้อยโอกาสในพื้นท่ีทุรกันดาร ลดปัญหาการขาดแคลน
ครูผู้สอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยเฉพาะในเรื่อง
การสนับสนุนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ไทยคม มีโครงการ
ร่วมกับส่วนราชการและองค์กรอิสระต่างๆ เพื่อซ่อมบำารุงและ 
เข้าเปลี่ยนอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมที่ชำารุดหรือต้องการเพิ่ม
เติมในโรงเรียนและศูนย์รวมของชุมชนต่างๆ ท่ัวประเทศด้วย ไทยคม
จึงได้กำาหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ประจำาปี และแผนระยะถัดๆ ไปอย่าง
ชัดเจน ในท่ีสุดแล้ว หากสังคมเจริญก้าวหน้า ธุรกิจก็จะสามารถ
พัฒนาเติบโตอย่างแข็งแกร่งได้เช่นกัน

นอกจากนี้ เพื่อรองรับการเติบโตและการให้บริการในยุคเศรษฐกิจ
ดิจิตอลและนวัตกรรม ซึ่งเน้นการได้รับข้อมูลที่ทันท่วงทีและ
สามารถนำามาสร้างคุณค่าในเชิงเศรษฐกิจควบคู่กับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ไทยคม ยังได้สร้างสรรค์และเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ  
อยู่เสมอ ด้วยการนำานวัตกรรมที่ตอบสนองต่อความท้าทายและการ
เปลีย่นแปลงในอนาคต เชน่ การใชจ้อแสดงผลหลายจอพรอ้มๆ กนั  
(Multi-screen) ซึ่งตอบสนองความต้องการใช้งานข้อมูลหลายๆ 
ส่วน ในเวลาเดียวกัน มีความต้องการสื่อสารถึงกันได้ทุกที่ทุกเวลา 
นอกจากนี้ สำาหรับผู้เรียนแล้ว ยังมีความต้องการเรียนรู้แบบไม่ถูก 
จำากัดไม่ว่าในเชิงสถานท่ีหรือรูปแบบวิธีการก็ตาม ดังนั้น ไทยคม 
จงึวางแผนการดำาเนนิงานทีมุ่ง่เนน้ใหน้วตักรรมเทคโนโลยดีาวเทยีม
เพื่อการสื่อสารและโครงข่ายดิจิตอลเป็นประโยชน์กับรูปแบบการ
ใช้ชีวิตของคนในสังคมได้อย่างหลากหลาย ทั่วถึง และเท่าเทียม  
ขณะเดยีวกนัก็ใหส้ามารถลดผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มดว้ย เชน่ การ
ช่วยลดการเดินทาง ช่วยประหยัดเวลาและนำ้ามันเชื้อเพลิง ด้วย 
โครงข่ายการส่งต่อข้อมูล (Content Delivery Network) เป็นต้น

ไทยคม กำาหนดทศิทางการเชือ่มโยงสูอ่นาคต โดยจะเรง่สรา้งโอกาส 
สร้างเทคโนโลยี สร้างคน เพื่อนำาการพัฒนาและก่อให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงเชิงบวกอย่างสร้างสรรค์สู่สังคมไทย ไทยคม จะยังคง 
ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและคนไทย ได้ปรับตัวในกระบวนการเรียนรู้ 
เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา เอาใจใส่ในคุณธรรม 
รับผิดชอบต่อสังคมรอบข้าง และรู้เท่าทันสภาวการณ์ของโลกที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รุนแรงและกว้างขวาง ผ่านเทคโนโลยี
ดจิทิลัและการสือ่สารอยูเ่สมอ ซึง่แนน่อนวา่การสนบัสนนุการศกึษา
และพฒันาเดก็ตัง้แตอ่ยู่ในครรภม์ารดาและเยาวชนและผูส้งูวยัจนถงึ
เชงิตะกอนเชน่นี ้ยอ่มเปน็สว่นหนึง่ในการเตบิโตอยา่งแขง็แกรง่ของ
ประเทศไทยในอนาคตต่อๆ ไป ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของไทยคม
ในการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศไปสู่โลกยุคใหม่อย่าง
ยั่งยืนด้วย

การดำาเนินธุรกิจและให้บริการของ บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน) 
มีบทบาทสำาคัญต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะในด้านการให้
บริการการสื่อสารผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมผ่านดาวเทียม ควบคู่
ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม ดังนั้น จำาเป็นอย่างยิ่งที่ไทยคมต้อง
ใหค้วามสำาคญักบัการดำาเนนิธรุกจิอยา่งมปีระสทิธภิาพ คำานงึถงึการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ Sustainable Development (SD) ในด้าน
ต่างๆ อาทิ การกำาหนดทิศทางการสื่อสาร การพัฒนาอุตสาหกรรม
โทรคมนาคม การรักษาความมั่นคงของประเทศ บนพ้ืนฐานของ 
ธรรมาภิบาล ไทยคม ถือว่าการดำาเนินธุรกิจของเราเป็นพื้นฐาน
และเป็นกลไกสำาคัญในการขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ 

ในปี 2557 บริษัทได้สร้างกระบวนการและโครงการหลักด้านการ
สนับสนุนการศึกษาหลายโครงการด้วยกัน โดยเน้นการสร้างคุณค่า
ร่วมระหว่างบริษัท และสังคม อาทิ โครงการ “ไทยคิด ไทยคม” 
สรา้งโอกาสในการศกึษาใหแ้กเ่ดก็ เยาวชนและผูด้อ้ยโอกาสในพืน้ที่
ขาดแคลนครูและเข้าถึงช่องทางการสื่อสารได้ลำาบาก โดยติดตั้งชุด
รับสัญญาณการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทั่วประเทศ จำานวน 
ไมต่ำา่กวา่ 3,000 ชดุ มผีูไ้ดรั้บประโยชนก์วา่ 600,000 คน พรอ้มกนันี ้
ไทยคม ยงัมุง่เนน้สรา้งองคค์วามรูด้า้นวทิยาศาสตร ์วศิวกรรมศาสตร์ 
อวกาศและดาวเทยีม ในเวลาเดยีวกนัดว้ย บรษิทัจดัใหม้กีจิกรรมและ
โครงการความร่วมมือกับพันธมิตรจากหลากหลายภาคส่วน เช่น 
การส่งมอบและติดตั้งจานดาวเทียมร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ 
การจัดนิทรรศการอวกาศระดับโลกเพื่อคนไทย “นาซา เอ ฮิวแมน 
แอดเวนเจอร์” (NASA - A HUMAN ADVENTURE) ซึ่งสร้าง 
แรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชนไทย การเรียนรู้เกิดจากการได้
สัมผัสประสบการณ์จริงผ่านนิทรรศการ ตลอดจนการถ่ายทอดจาก
วิทยากรอาสาสมัครไทยคม ที่ประจำาอยู่กับนิทรรศการต่างๆ เพื่อ
เปิดโอกาสการเรียนรู้และลดข้อจำากัดลงให้มากที่สุด 

เป็นท่ีประจักษ์ว่า ตลอดระยะเวลาดำาเนินธุรกิจ ไทยคม ไม่เคยมองข้าม 
การส่งเสริมการเข้าถึงและลดช่องว่างทางการศึกษา โดยเหตุ 
ดงักลา่ว ในยคุเศรษฐกจิดจิติอล (Digital Economy) รวมถงึการเกดิ
ขึ้นของความร่วมมืออาเซียนตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นไป ไทยคม จึง 
มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจและเทคโนโลยี สร้างองค์ความรู้ 
และใชค้วามเชีย่วชาญ ตลอดจนทรพัยากรของบรษิทั ในการยกระดับ
ธรุกจิดาวเทยีมและการสือ่สาร ในขณะเดยีวกนักม็ุง่เนน้การสง่เสรมิ
การเข้าถึงการศึกษาการเรียนรู้คู่คุณธรรมอย่างครอบคลุมต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะอยา่งย่ิงการสนบัสนนุการศกึษาทางไกลผา่นดาวเทยีม ซึง่
ถอืเป็นการใช้ศกัยภาพในการดำาเนนิธรุกิจของไทยคมโดยตรง เพราะ
เราเชือ่มัน่เสมอมาวา่ “การศกึษาไทยเขม้แขง็ ประเทศไทยแขง็แรง 
มั่งคั่ง มั่นคง ยั่งยืน และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข” 

ไทยคม เชื่อว่าบริษัทสามารถช่วยพัฒนาคนผ่านการส่งเสริม 
การศึกษา และการสร้างคนที่มีคุณภาพ มีศักยภาพในการเรียนรู้ 

พารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา
ประธานกรรมการบริษัทฯ

สารจากผู้บริหาร
สารจากประธานคณะกรรมการบริษัท
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พันธะสัญญาสู่ความยั่งยืนของเรา 

คือ การ “สร้างโอกาส... 

สร้างอนาคต” ในทุก footprint 

เพื่อให้ไทยคมเติบโตเคียงข้าง

ชุมชนและสังคมที่เราอาศัยอย่ ู

และดำาเนินธุรกิจ

สารจากประธานคณะกรรมการการพัฒนาอย่างย่ังยืน
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ในช่วงปี 2557 ไทยคม ได้รุกพรมแดนใหม่และเปิดตัวนวัตกรรมใน
การดำาเนินธุรกิจหลายส่วนที่สอดคล้องกับแนวทางการดำาเนินธุรกิจ
อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน ด้วยความมุ่งมั่นในการก้าวสู่ความเป็น
ผู้นำาด้านการสื่อสารผ่านดาวเทียมแห่งเอเชีย ไทยคม มุ่งพัฒนา
ประสิทธิภาพภายใต้กรอบการทำางาน 4 ประการ ได้แก่ การสร้าง
นวัตกรรม (Innovation) การเข้าถึงการสื่อสาร (Accessibility) การ
รับผิดชอบทั้งในเชิงคุณภาพและเนื้อหา (Responsibility) และการ
ดำาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Corporate Governance) ทั้งใน
ขั้นตอนการดำาเนินธุรกิจของทุกส่วนงานภายใน และในประเด็นการ
สนบัสนนุการศกึษาทีส่ามารถก่อใหเ้กิดประโยชนต์อ่เศรษฐกจิ สงัคม 
และสิ่งแวดล้อมภายนอก โดยคำานึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย 
เหลา่นีล้้วนเป็นพนัธกจิสูค่วามยัง่ยนืที่ไทยคมดำาเนนิการอยา่งเตม็ที่
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร

สำาหรบัการพฒันาความยัง่ยนืนัน้ บรษิทัใหค้วามสำาคญักบัการพัฒนา
และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำาเนินงานของแต่ละส่วนงาน 
(In-process) โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการกำาหนดแผนกลยุทธ์และ
มีการติดตามวัดและประเมินผล

ในส่วนของการสร้างนวัตกรรม มีโครงการต่างๆ ทั้งในรูปแบบ 
การตลาด การเงิน และเทคโนโลยี อาทิ การให้บริการ Wi-Fi 
บนเครื่องบินการคิดค้นรูปแบบบริหารการเงินแบบลดต้นทุน 
ด้วยการออกหุ้นกู้สำาหรับโครงการดาวเทียมไทยคม 7 เป็นต้น 

ในเรื่องของการเข้าถึงการสื่อสาร และการรับผิดชอบท้ังในเชิง
คณุภาพและเนือ้หา ยอ่มทำาใหไ้ทยคมสามารถใหบ้รกิารลกูคา้ธรุกจิ
และผูใ้ชง้านปลายทาง ซึง่มกีลุม่ผูใ้ชง้านทัง้ในและตา่งประเทศในกวา่ 
120 ประเทศทัว่โลกไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง เพยีงพอ และทัว่ถงึ ในรายงาน
ฉบับนี้จะได้กล่าวถึงในรายละเอียดต่อไป 

และเพื่อให้มั่นใจว่าการเติบโตที่แข็งแกร่งของบริษัทจะเป็นไปอย่าง
อย่างยืนอย่างแท้จริง ผู้บริหารเน้นยำ้าเสมอในการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ทีมงานคำานึงถึงและยึดถือปฏิบัติงานภายใต้กรอบของ
ธรรมาภิบาลเสมอ 

สำาหรบัป ี2558 ไทยคม ยงัมนีโยบายทีจ่ะพฒันากระบวนการทำางาน
ภายในและขณะเดียวกันจะดูแลสังคมภายนอกอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
เตรียมความพร้อมตามทิศทาง Connecting the Future โดยคำานึง
ถึงการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนเป็นพื้นฐานในการดำาเนิน
งานต่อไป นั่นหมายถึง เราจะกำาหนดกลยุทธ์โดยคำานึงถึงการสร้าง
ประโยชนแ์ละลดผลกระทบทีม่ตีอ่กลุ่มผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสียทกุฝา่ย ทัง้
ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมต่อไป 

ในด้านสังคม กระบวนการของการติดตั้งจานดาวเทียม ในโครงการ 
“ไทยคดิ ไทยคม” ไทยคมเลอืกใชช้า่งตดิตัง้ทีอ่ยู่ในแตล่ะชมุชน และ
มีการจ้างงานคนในชุมชนเป็นผู้ติดตั้ง ให้บริการช่องสัญญาณที่มี
คุณภาพและเพียงพอ เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้
มีคุณภาพชีวิต สร้างงาน และสร้างรายได้เพิ่ม ทั้งนี้ รวมไปถึงการ
สนับสนุนการศึกษาผ่านการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและการ 
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และอวกาศ ผ่านโครงการเพื่อสังคมต่างๆ อาทิ “ไทยคิด ไทยคม” 
ท่ีมีหลากหลาย เช่น เครือข่ายโรงเรียนไทยคม ห้องเรียนไทยคม 
ไปจนถึงนิทรรศการอวกาศและดาวเทียม เช่น NASA - A HUMAN 
ADVENTURE ที่ส่งเสริมด้านการมอบแรงบันดาลใจและความรู้แก่
เยาวชน ที่ริเริ่มในปี 2557 ด้วย

ในด้านสิ่งแวดล้อม บริการของไทยคม จะช่วยอนุรักษ์และลดผล 
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น บริการ CDN (Content Delivery 
Network) คือ การให้บริการโอนถ่ายข้อมูลผ่านดาวเทียม ซึ่งช่วย
ลดการเกิดมลภาวะท่ีเป็นพิษในกระบวนการโลจิสติกส์ อีกทั้งช่วย
ประหยัดพลังงาน ในขณะเดียวกัน ก็สามารถส่งมอบคุณภาพ
สญัญาณทีเ่ปน็เลศิใหก้บัคูค่า้ และลกูคา้ของไทยคม รวมถงึโครงการ 
iSAVE โดยสง่เสรมิใหพ้นกังานมกีารใชท้รพัยากรอยา่งประหยัดและ
รู้คุณค่า โดยตระหนักถึงการรักษาสภาพแวดล้อมเป็นสำาคัญอย่าง
สมำา่เสมอและตอ่เนือ่ง จนกอ่เกดิเปน็วฒันธรรมองคก์รทีด่ ีและเปน็
รากฐานแห่งการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

ในด้านเศรษฐกิจ การบริหารจัดการระบบการตลาดและการเงิน จะ
เปน็อกีภารกจิที่ไทยคมตอ้งมุง่คน้หานวตักรรมทีจ่ะชว่ยใหเ้กดิคณุคา่
ร่วมระหว่างผลการดำาเนินงานด้านการเงินของบริษัทกับเศรษฐกิจ
ของประเทศในเชิงบวก

กระบวนการดำาเนนิงานตา่งๆ เหลา่นี ้จะนำาพาไทยคมไปสูก่ารพฒันา
ทีย่ัง่ยนืผา่นการกำากบัดแูลและสนบัสนนุแนวทางการดำาเนนิงานจาก
คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development 
Committee) และคณะทำางานการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development Working Group) โดยมุ่งสร้างกรอบการทำางานอย่าง
มีกลยุทธ์ มีแนวทางท่ีชัดเจน วัดและประเมินผลได้ รวมถึงจะได้
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับ
ทราบถึงพันธะสัญญาสู่ความยั่งยืนของเรา คือ การ “สร้างโอกาส...
สร้างอนาคต” ในทุก footprint เพื่อให้ไทยคมเติบโตเคียงข้างชุมชน
และสังคมที่เราอาศัยอยู่และดำาเนินธุรกิจ

ศุภจี สุธรรมพันธ์ุ
ประธานคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 

สารจากประธานคณะกรรมการการพัฒนาอย่างย่ังยืน
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ขึ้นสู่วงโคจรได้สำาเร็จ ได้แก่ ดาวเทียมไทยคม 6 (จัดส่งขึ้นสู่
วงโคจรเม่ือวันท่ี 7 มกราคม 2557) และดาวเทียมไทยคม 7 
(จัดส่งขึ้นสู่วงโคจรเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2557) ทำาให้บริษัท
มีความสามารถในให้บริการครอบคลุมเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ ทวีปแอฟริกา เอเชียใต้ และทวีปออสเตรเลีย โดยบริษัท 
มีแผนที่จะจัดส่งดาวเทียมไทยคม 8 ในปี 2559 ต่อไป

ด้วยศักยภาพธุรกิจและเทคโนโลยีดาวเทียมที่โดดเด่นในระดับ
คุณภาพมาตรฐานโลกพร้อมด้วยทีมวิศวกรดาวเทียมและทีมงานที่
มากประสบการณ์ ทำาให้บริษัทสามารถนำาเสนอโซลูชั่นบริการที่ลำ้า
หน้าในด้านการติดต่อสื่อสารและการบริหารจัดการดาวเทียมที่ครบ
วงจร ให้กับประเทศต่างๆ ในหลายภูมิภาค เพื่อการเชื่อมต่อการ
สือ่สารไดใ้นทกุที ่รวมถงึการเขา้ไปสนบัสนนุระบบการสือ่สารในช่วง
ที่เกิดภัยพิบัติต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศอีกด้วย

บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน) เป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ภายใตช้ือ่ “THCOM” เปน็ผูน้ำาการ
ใหบ้รกิารดา้นโทรคมนาคมผา่นดาวเทยีม ทีม่กีารนำาเสนอบรกิารทัง้
บรอดคาสตแ์ละ บรอดแบนด ์ก่อตัง้ข้ึนเมือ่วันที ่7 พฤศจกิายน 2534 

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2534 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล
อดุลยเดช โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามดาวเทียมสื่อสารแห่งชาติ
ดวงแรกของโครงการอย่างเป็นทางการว่า “ไทยคม” (THAICOM) 
มาจากคำาว่า Thai Communications หรือ ไทยคมนาคม เพื่อ
เป็นสัญลักษณ์เชื่อมโยงประเทศไทยกับเทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่  
จนถึงปัจจุบัน บริษัทประสบความสำาเร็จในการจัดส่งและให้
บริการดาวเทียมไทยคมเป็นจำานวนทั้งสิ้น 7 ดวง โดยมีดาวเทียม
ที่อยู่ระหว่างปฏิบัติงานเพ่ือให้บริการเต็มรูปแบบ จำานวน 4 
ดวง ซึ่งในปี 2557 ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปีของการเติบโตไปอีกก้าว
ของบริษัท อันเนื่องมาจากบริษัทได้จัดส่งดาวเทียมถึง 2 ดวง

รู้จักไทยคม
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ไทยคม เป็นผู้นำาธุรกิจดาวเทียมที่มุ่งมั่นในการคิดค้นนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อเชื่อมต่อการสื่อสารและสร้างโอกาสใหม่ๆ เพื่อ
อนาคตที่ดีกว่าเดิมให้กับคนทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคอื่นๆ 
ทั่วโลก ผ่านการดำาเนินการของบริษัทและบริษัทในเครือ ตามสาย
ธุรกิจ 4 กลุ่ม คือ

1. สายธุรกิจดาวเทียม : ธุรกิจผู้ให้บริการและดำาเนินโครงการ
ดาวเทียมสื่อสารแห่งชาติ จัดสร้าง จัดส่งดาวเทียมข้ึนสู่วงโคจร
เพื่อให้บริการเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม (Transponder) บริการ
แพร่สัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย 
แอฟริกา และยุโรป ในรูปแบบบริการส่งช่องสัญญาณโทรทัศน์ผ่าน
ดาวเทียมถึงบ้านผู้รับโดยตรง (Direct-to-Home, DTH) บริการส่ง
ชอ่งโทรทศันผ์า่นดาวเทยีมไปยงัสถานรีบัภาคพืน้ดนิและผูป้ระกอบ
การเคเบิลทีวีในประเทศต่างๆ (Channel Distribution) และบริการ
เครือข่ายโทรทัศน์ดิจิตอลทั่วโลก (Global Digital Television) รวม
ทั้งการให้บริการดาวเทียมบรอดแบนด์

2. ธรุกจิอนิเทอรเ์นต็ : ใหบ้รกิารธรุกิจอนิเทอร์เนต็และสือ่ผา่นบรษิทั
ย่อย/บริษัทร่วม/กิจการร่วมค้า ของบริษัท เป็นผู้ให้บริการจำาหน่าย
อุปกรณ์จานรับสัญญาณดาวเทียม บริการให้คำาปรึกษาและติดตั้ง
ระบบเครอืขา่ยบรอดแบนดค์รบวงจรและใหบ้ริการอนิเทอร์เนต็ ภาย
ใต้การดำาเนินงานของ บริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จำากัด และมีบริษัท เอดี 
เวนเจอร์ จำากัด ให้บริการข้อมูลข่าวสารและสาระความบันเทิงผ่าน

ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่และให้บริการพัฒนาโปรแกรมที่ใช้งานบน
อินเทอร์เน็ตในต่างประเทศ บริษัทดำาเนินธุรกิจจัดจำาหน่ายอุปกรณ์
จานรับสัญญาณดาวเทียมและให้บริการแพลทฟอร์มโทรทัศน์ผ่าน
ดาวเทยีมในประเทศกมัพชูา และดำาเนนิธรุกจิใหบ้รกิารอนิเทอรเ์นต็
ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

3. ธุรกิจโทรศัพท์ในต่างประเทศ : ให้บริการธุรกิจโทรศัพท์ผ่าน 
บริษัท เชนนิงตัน อินเวสเม้นท์ พีทีอี จำากัด (เชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่
ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) 
ซึง่ลงทนุในธรุกจิโทรคมนาคมตา่งประเทศ โดยบรษิทัเปน็ผูใ้หบ้รกิาร
ธุรกิจโทรศัพท์ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในการ
ให้บริการโทรศัพท์พื้นฐานไร้สายระบบ CDMA-450 และบริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยอยู่ภายใต้การดำาเนินงานของบริษัท ลาว 
เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำากัด

4. สายธุรกิจสื่อโฆษณาผ่านสมุดรายนามผู้ใช้โทรศัพท์และสิ่งพิมพ์
ประเภทโฆษณาย่อย : บริการสื่อโฆษณาผ่านสมุดรายนามผู้ใช้
โทรศพัทแ์ละสิง่พมิพป์ระเภทโฆษณายอ่ยรวมทัง้บรกิารขอ้มลูทัว่ไป 
ทั้งสาระบันเทิง ผ่านการใช้โทรศัพท์ในการสอบถามข้อมูล รวมถึง
บริการหน้าเหลืองทางอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์อื่น ๆ

(โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจบริษัท ได้จากรายงานประจำาปี 2557 
ของบริษัท ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.thaicom.net)

ธุรกิจของไทยคม
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เพื่อให้เกิดการดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัทตลอดไปนั้น จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงและก่อให้เกิดมุมมองของประเด็นในด้านของการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนให้บรรลุถึงประเด็นที่สำาคัญต่างๆ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ผ่านการกำาหนดวิสัยทัศน์ร่วมกันระหว่าง
คณะกรรมการบริษัทและกลุ่มของคณะทำางานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ไทยคมกับการดำาเนินธุรกิจอย่างย่ังยืน
วิสัยทัศน์ และพันธกิจสู่ความย่ังยืน

วิสัยทัศน์
ไทยคมเปน็ผู้นำาธรุกิจดาวเทยีมเพ่ือการส่ือสารทีส่รา้งโอกาส
ในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ดาวเทียมเพ่ือการเติบโตอย่าง
ยั่งยืนของธุรกิจและสังคม

พันธกิจ
ไทยคม รับผิดชอบในการดำาเนินธุรกิจด้านดาวเทียมเพื่อ
การสื่อสารและสร้างคุณค่าร่วมระหว่างธุรกิจกับผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยมุ่งเน้นการสร้างโอกาสในการเข้าถึง 
และใช้ประโยชน์จากดาวเทียมอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 
ท้ังในภาวะปกติและวิกฤต โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมร่วมกัน
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เพือ่มุ่งสู่การเป็นผูน้ำาธรุกจิดาวเทยีมอยา่งยัง่ยนื บรษิทัจงึไดก้ำาหนด
กรอบแนวทางเพือ่การพฒันาอยา่งยัง่ยนืขึน้เพือ่เปน็แนวทางในการ
สร้างสรรค์กระบวนการการบริหารจัดการให้แก่ทุกส่วนขององค์กร 
ดว้ยกระบวนการของการใหค้วามคดิเหน็และลงมตริว่มกนัของทกุๆ 
หนว่ยงานทีป่ระกอบเปน็คณะทำางานเพ่ือการพัฒนาอยา่งยัง่ยนื และ
นำาเสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพ่ือทำาการ
อนุมัติและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท อันจะนำาไปสู่การกำาหนด
เป็นกรอบการดำาเนินงานเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนของไทยคม 
ซึ่งประกอบด้วย 4 ส่วนได้แก่

การจัดการและการกำากับดูแลกิจการที่ดี
(Corporate Governance) 
บริษัทถือว่าการกำากับดูแลกิจการที่ดีคือพ้ืนฐานที่สำาคัญของการ
พัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ผ่านกระบวนการบริหารจัดการท่ีดีมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรมกับทุกส่วนงานเพื่อให้พนักงาน
ในองค์กรใช้เป็นแนวทางและกรอบในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้อง
กับค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร โดยมีกรรมการและผู้บริหาร 
เป็นแบบอย่างที่ดี ในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณขององค์กร 

การสร้างโอกาสในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์และการให้
บริการ (Accessibility) 
บริษัทมุ่งม่ันที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการอยู่เสมอเพื่อให้
ทุกๆ คนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์และการให้บริการได้อย่างสะดวก
และเหมาะสมกับทุกสภาพความเป็นอยู่ของคนในสังคม เพื่อการ
พัฒนาเติบโตทั้งทางด้านองค์ความรู้ สร้างอาชีพและสร้างฐานะทาง
เศรษฐกิจของคนในสังคมควบคู่ไปกับการเติบโตของบริษัท ภายใต้
หลักคิดดังนี้

สมรรถนะของโครงข่าย (Capacity) 
บริษัทมุ่งม่ันท่ีจะพัฒนาและเตรียมพร้อมผลิตภัณฑ์และการบริการ
ให้เพียงพอกับความต้องการของลกูค้าอยู่เสมอเพ่ือตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงของการบริโภคข้อมูลผ่านเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ๆ 
อย่างทันท่วงที ทั้งในส่วนของการให้บริการทางด้านบรอดคาสต์  
(Broadcast) ท่ีจะต้องมีช่องสัญญาณท่ีเพียงพอต่อการเติบโตของ
อตุสาหกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัดาวเทยีม และบรอดแบนด ์(Broadband) 
จะต้องมีสมรรถนะของโครงข่ายของการให้บริการอินเทอร์เน็ต ให้
แก่ลูกค้าอย่างเพียงพอ เพื่อไม่ก่อให้เกิดผลกระทบอันเนื่องมาจาก
สมรรถนะการให้บริการไม่เพียงพอจนทำาให้เกิดการหยุดชะงักของ
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องของลูกค้าทั้งระบบ

ครอบคลุมทุกส่วน (Coverage)
เพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นำาธุรกิจดาวเทียมเพื่อการสื่อสาร บริษัทจึง
มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์และตอบรับต่อเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อการขยาย
โครงข่ายดาวเทียมให้ครอบคลุมไปยังทุกส่วนบนโลกและก่อให้เกิด
การเชื่อมต่อระหว่างกันของคนบนโลกผ่านโครงข่ายดาวเทียมของ
บริษัท ด้วยปัจจัยที่ต้องคำานึงถึง ได้แก่
• โครงข่ายทางกายภาพ (Physical) โครงข่ายโทรคมนาคมของ
 บริษัทจะต้องครอบคลุมไปยังทุกตลาดเป้าหมายอย่างมี
 ประสิทธิภาพ

กรอบการดำาเนินงานด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืน
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• ผูบ้รโิภค (End User) ผูบ้รโิภคสามารถใชอ้ปุกรณอ์นัหลากหลาย
 ที่มีอยู่ให้สามารถรองรับการให้บริการและความต้องการของ 

ผู้บริโภคได้ทั้งหมดทุกสภาวะของการดำาเนินชีวิต
•  ช่องทางที่หลากหลาย (Multiscreen) สร้างช่องทางการเข้าถึง
 การให้บริการที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นตามการพัฒนาทาง

เทคโนโลยี ก่อให้เกิดเสรีภาพการเข้าถึงสื่อได้มากขึ้น (Social 
Liberal) จากจำานวนช่องสัญญาณที่มีจำานวนมากและราคาที่
เหมาะสม

• รักษาความมั่นคงของชาติ (National Security) โครงข่ายสื่อสาร
 โทรคมนาคมที่สามารถควบคุมได้ถือเป็นปัจจัยสำาคัญของความ
 มัน่คงของประเทศ ซึง่บรษิทัถอืเปน็ผูใ้หส้ญัญาณดาวเทยีมเพยีง
 แห่งเดียวของประเทศแก่หน่วยงานความมั่นคงของรัฐ เพื่อ
 ป้องกันมิให้ผู้ใดมาแทรกแซงระบบการสื่อสารของประเทศ 

เข้าถึงข้อมูลที่หลากหลาย (Content)
บริษัทมุ่งม่ันท่ีจะร่วมส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและเรียนรู้ของคนใน
สังคมของประเทศผ่านการเรียนรู้จากช่องทีวีดาวเทียมท่ีสามารถให้ผู้
ชมและผู้ผลิตรายการทีวีได้มีอิสระในการเลือกรับชมและผลิตรายการ
ท่ีมีคุณภาพได้อย่างอิสระมากข้ึนจากช่องสัญญาณท่ีหลากหลาย 
มีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการเป็นเจ้าของช่องสัญญาณ โดยบริษัท
ทำาหน้าท่ีในการบริหารต้นทุนของผู้ผลิตรายการให้มีความเหมาะสม 
เพ่ือทำาให้ผู้ชมสามารถรับชมได้ในราคาท่ีสมเหตุสมผล

จากหลกัคดิเพือ่กอ่ใหเ้กดิการเขา้ถงึผลติภณัฑแ์ละบรกิารของบรษิทั
เหล่านี้ จะก่อให้เกิดโครงข่ายของระบบโทรคมนาคมที่สมบูรณ์แบบ
ท้ังในด้านของช่องสัญญาณ ระบบและอุปกรณ์รองรับสัญญาณ ที่
สามารถตอบสนองต่อลูกค้าและผู้บริโภค ได้ทั้งในภาวะปกติและ
ภาวะวิฤต ด้วยผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัท

การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่ออนาคต
(Innovation)
เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้นำาด้านธุรกิจดาวเทียมที่ยั่งยืน บริษัทจึงมุ่งมั่น
สร้างสรรค์และพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ เพื่อตอบสนองต่อ 
ความตอ้งการและรปูแบบการใชช้วีติของคนในสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลง
ไปตามแต่ละยุคสมัย ทั้งยังคำานึงถึงการเป็นส่วนสำาคัญที่จะส่ง
เสริมให้เกิดการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมผ่านการใช้เทคโนโลยี
ดาวเทียมของบริษัท โดยมีหลักของการพัฒนาได้แก่

การสร้างคุณค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ (Product Value)
ด้วยรูปแบบการดำาเนินธุรกิจของผู้ให้บริการดาวเทียมในปัจจุบันคือ
การเชา่ชอ่งสญัญาณดาวเทยีม ซึง่มแีนวโนม้ทีจ่ะมกีารแขง่ขันสูงข้ึน 
บริษัทจึงมุ่งม่ันท่ีจะสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์และการบริการ
ของบรษิทั เพือ่กอ่ใหเ้กดิธรุกจิรปูแบบใหมท่ีจ่ะยงัคงรกัษาฐานลูกคา้
เดิมได้อย่างเหนียวแน่น ดังต่อไปนี้
• การใหบ้รกิารครบวงจร Manage Service (End to End) บริษทัจะ
 ต้องสร้างผลิตภัณฑ์และการบริการท่ีจะต้องตอบสนองต่อรูป
 แบบการใช้ชีวิตของผู้ใช้บริการและลูกค้า ผ่านการคำานึงตลอด
 ห่วงโซ่อุปทาน 

•  พร้อมช่วยเหลือในสภาวะวิกฤต (Disaster) บริษัทมีการเตรียม
 ความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติต่างๆ ท้ังใน
 ประเทศและต่างประเทศด้วยแผนการดำาเนินงานช่วยเหลือใน
 สภาวะวิกฤตท่ีบริษทัไดม้กีารจดัเตรียมไว ้โดยมกีารเตรยีมการทัง้

บุคลากร อุปกรณ์ เทคโนโลยี ที่ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพ
 พื้นที่นั้นๆ เพ่ือเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร็วท่ีสุดเท่าท่ี
 ศักยภาพของบริษัทจะช่วยเหลือได้ 
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• เช่ือมโยงกบัลกูคา้และผูใ้ชบ้รกิาร (Stickiness) เพือ่ใหผ้ลติภณัฑ์
 และการบริการใหม่เติบโตได้อย่างยั่งยืน บริษัทจะต้องเชื่อมโยง
 กับลูกค้าและผู้ใช้บริการอยู่เสมอ เพื่อสามารถนำาข้อเสนอแนะ
 หรือรูปแบบการใช้ชีวิตของลูกค้า (Lifestyle) ในถิ่นต่างๆ มา
 ใช้ในการสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการเพื่อ
 ตอบสนองอย่างแท้จริง

สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ให้แก่สังคม (Environment Scanning)
การสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ของบริษัทนั้น จะตระหนักอยู่
เสมอว่าจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีและรูปแบบการใช้ชีวิตของคนในอนาคตข้างหน้าเสมอ 
เพือ่ใหบ้รษิทัสามารถทีค่งความเปน็ผูน้ำาดา้นธรุกจิดาวเทยีมได้สำาเร็จ
ตามทีต่ัง้เป้าหมายไว ้โดยจะมกีารติดตามและคำานงึถงึปจัจัย 3 ดา้น
ที่จะก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์อย่างแท้จริง อันได้แก่
• ค้นหาแนวโน้มของเทคโนโลยี (Trend Scan) มองหาโอกาสของ
 แนวโน้มของเทคโนโลยีในอนาคตเพ่ือนำาไปสู่กระบวนการ
 สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมอย่างทันท่วงที
• ติดตามอุตสาหกรรมดาวเทียม (Industry Scan) ติดตามและ
 ประเมินทิศทางของกระแสธุรกิจดาวเทียมของโลกอยู่เสมอเพื่อ
 ให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม
•  เชือ่มโยงลกูคา้ (Customer Scan) ตดิตามและรบัขอ้มลูการตอบ
 รับและความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่องเพ่ือนำาไปสู่การ
 พฒันาผลติภณัฑ์ใหม่ๆ  ทีท่นัสมยัและเหมาะสมตอ่ความตอ้งการ
 ของกลุ่มลูกค้าตามบริบทนั้นๆ

ผู้นำาการเปลี่ยนแปลง (Technology Advancement) 
ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ของบริษัทไม่เพียงแต่เป็นสิ่งใหม่ของ
สังคมเท่านั้น แต่จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์และบริการที่ทำาให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบของการใช้ชีวิตของคนในสังคม ที่ก่อให้เกิด 
ผลกระทบทางบวกหรือลดผลกระทบด้านลบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

ยอมรับในคู่ค้า (Partnership) 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการไม่จำาเป็นต้องเกิดจากกระบวนการ
สร้างสรรค์ของบริษัทเพียงผู้เดียวเท่านั้น แต่ต้องมองหาและสร้าง
โอกาสให้แก่ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านที่ดีที่สุดเข้ามาร่วมมือ เพื่อ
ทำาให้ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทนั้นมีคุณภาพและสามารถ
ดูแลลูกค้าได้อย่างดีท่ีสุดภายใต้คำาว่า “เราไม่สามารถดำาเนินธุรกิจ
เพียงคนเดียวได้”

ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม (Packaging)
ผลติภัณฑแ์ละบรกิารใหม ่ทีด่นีัน้จะตอ้งตอบสนองตอ่ความตอ้งการ
ของลูกค้าและก้าวนำาเทคโนโลยีอยู่เสมอด้วยรูปแบบของการเสนอ
ขายผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมแก่ลูกค้ากลุ่มต่างๆ ผ่านกระบวนการ
วิเคราะห์ทิศทาง รูปแบบการใช้ชีวิตของกลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่เพื่อ
นำาไปสู่การให้บริการเชิงพาณิชย์ ควบคู่ไปกับกระบวนการสื่อสาร
เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและรับรู้ความคิดเห็น เพื่อนำาไปสู่
กระบวนการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป

ด้วยหลักของการพัฒนาดังกล่าวบริษัทเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นหลัก
สำาคญัทีจ่ะทำาใหธ้รุกจิดาวเทยีมของบรษิทันัน้กา้วสูก่ารเปน็ผูน้ำาดา้น
ธรุกจิดาวเทยีม ผา่นการสรา้งสรรคน์วตักรรมใหม่ๆ  ทีค่ำานงึถงึความ
เหมาะสมต่อบริบทนั้นๆ และก้าวลำ้าเทคโนโลยีอยู่เสมอ โดยมีเป้า
หมายเพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ร่วมกันกับบริษัท

ความรับผิดชอบของไทยคม (Responsibility)
ความรับผิดชอบของบริษัท หมายถึง การที่บริษัทได้รับการยอมรับ
จากสงัคมวา่เปน็ผูด้ำาเนนิธรุกจิอยา่งมคีวามรบัผดิชอบตอ่ผูม้สีว่นได้
ส่วนเสียทุกภาคส่วน โดยวิธีการ “พัฒนาอย่างยั่งยืน” คือ การสร้าง
ผลกระทบเชิงบวกในสังคมผ่านการส่งเสริมทักษะอาชีพและการ
เรียนรู้ให้แก่คนในสังคมจากผลิตภัณฑ์ของบริษัท ในขณะเดียวกัน
กม็ุง่ลดผลกระทบเชงิลบ ทัง้ผลกระทบเชงิลบทีเ่กดิจากกระบวนการ
การดำาเนินธุรกิจของบริษัทเองและท่ีเกิดจากปัญหาโครงสร้างทาง
สังคมผ่านการใช้บริการของไทยคม ผ่านการดูแลรักษาทรัพยากร
บุคคล (Human Resources) การรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และ
การบริการ (Products and Services) และการรักษาคุณภาพของ
เนื้อหา (Quality of Content) ในกระบวนการการดำาเนินธุรกิจ 

การดูแลรักษาทรัพยากรบุคคล (Human Resources)
บริษัทถือว่าทรัพยากรบุคคลเป็นทรัพยากรท่ีมีความสำาคัญที่สุด 
ดังนั้น บริษัทจึงให้ความใส่ใจต่อกระบวนการการบริหารจัดการและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลภายใน ซึ่งได้แก่ ผู้บริหารและพนักงาน และ
ทรัพยากรบุคคลภายนอก ซึ่งได้แก่ สมาชิกชุมชนและสังคม เพื่อ
พัฒนาและยกระดับโครงสร้างทางสังคมภายในและสังคมภายนอก
ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีอย่างย่ังยืน โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่
จำาเป็นสู่สังคม
• แนวทางการจัดการทรัพยากรบุคคลภายในองค์กร พนักงาน
 ถือว่าเป็นหนึ่งในพื้นฐานท่ีสำาคัญขององค์กรท่ีจะทำาให้บริษัท
 มีความมั่นคงในทุกๆ ด้าน ซึ่งบริษัทได้ยึดหลักในการพัฒนา
 พนักงานที่เรียกว่า “4C” ไว้ดังนี้
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Climate สร้างสภาวะแวดล้อมองค์กรให้ดีและน่าอยู่ เป็นการสร้าง
Great Workplace ทั้งด้านกาย และ ใจ เพื่อให้พนักงานได้ทำางาน
ในสภาวะแวดล้อมที่ดี มีสุขอนามัย มีความปลอดภัย มีความสุข 
สามารถสร้างงานที่ดีให้แก่องค์กรได้

Culture สร้างวัฒนธรรมขององค์กรให้ชัดเจนผ่าน Core Values 
ได้แก่ “EPIC” (E-Excellence, P-Passion, I-Innovation, 
C-Contribution) เป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อก่อให้เกิด 
ความสามัคคีเข้มแข็งและมีเป้าหมายเดียวกันภายในองค์กร

Career ให้ผลตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็นธรรม การดูแลรักษา
สภาพการจ้างงานของพนกังานอยา่งเหมาะสมและเทา่เทยีม รวมทัง้
ให้โอกาสในการเติบโตเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

Capability พัฒนาความสามารถของพนักงานเพ่ือส่งเสริมให้
พนกังานมโีอกาสแสดงศกัยภาพ และเจรญิเตบิโต ในหนา้ทีก่ารงาน
• แนวทางการจัดการทรัพยากรบุคคลภายนอกองค์กร ซึ่งนับ
 เป็นอีกหนึ่งทรัพยากรที่สำาคัญของบริษัท ได้แก่สมาชิก ชุมชน
 และสังคม ซ่ึงเป็นโครงสร้างที่ทางบริษัท มุ่งให้เกิดการพัฒนา
 โดยเนน้การพฒันาในระดบัรากฐาน สรา้งสงัคมใหม้อีงคค์วามรูท้ี่

 จำาเป็นต่อการดำารงชีพและองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพ
 ชีวิต (Normal & Crisis Situation) โดยให้โอกาสในการเข้าถึง
 แหล่งข้อมูลและองค์ความรู้ผ่านเทคโนโลยีของบริษัท

การรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการ (Products 
and Services)
การดูแลรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการนำาไปสู่การ
สร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าตลอดจนผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน มุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม เศรษฐกิจ
และสิ่งแวดล้อม ผ่านการดูแลรักษาคุณภาพของสินค้าและการให้
บริการ โดยคำานึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้น ตลอดจนมีการพัฒนา
ระบบเพื่อรองรับผลกระทบและความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต 

การรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility)
บรษิทัใหค้วามสำาคญักบัการสรา้งความเขา้ใจและรกัษาความสมัพนัธ ์
ผ่านการสร้างคุณค่าร่วมระหว่างธุรกิจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาค
ส่วนต่างๆ โดยเฉพาะภาคสังคม ซึ่งเน้นให้การศึกษาและเปิดโอกาส
การเรียนรู้สำาหรับเด็กและเยาวชนผ่านโครงการหลัก อาทิ “ไทยคิด 
ไทยคม” และโครงการอืน่ๆ ดงัทีจ่ะไดน้ำาเสนอตอ่ไปในรายงานฉบบันี ้
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การรับผิดชอบต่อคุณภาพของเนื้อหาและข้อมูลผ่านโครงข่าย 

(Quality of Content)
ในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการเช่าช่องสัญญาณดาวเทียมจึงต้องคำานึงถึง
ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์และการบริการที่จะต้องสามารถให้
บริการที่มีเสถียรภาพ สามารถดำาเนินการได้ทั้งในสภาวะปกติและ
สภาวะวกิฤตอยูเ่สมอ รวมถงึบรษิทัมสีว่นชว่ยตรวจสอบและควบคมุ
ดแูลคณุภาพของเนือ้หาในรายการของลกูคา้ใหม้คีวามเหมาะสมแก่
ผู้รับชม และไม่สร้างผลกระทบเชิงลบให้แก่สังคม พร้อมทั้งยังเป็น
ส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เกิดกระบวนการในการพัฒนาคนในสังคมให้มี
ความรู้และสามารถนำาไปสู่ประกอบอาชีพได้ ผ่านการปฏิบัติงานท่ี
มปีระสทิธภิาพเพือ่รกัษาคณุภาพของระบบโทรคมนาคมของประเทศ
• คุณภาพของเนื้อหารายการ มีแนวทางที่จะหาวิธีการในการ
 กำากับดูแลเนื้อหาของรายการ ไม่ก่อให้ผลกระทบในทางลบต่อ
 สังคม ภายใต้หลักการคำานึงที่ว่า “ช่องทีวีที่ดีจะต้องอยู่คู่กับ 
 ไทยคม”  
• คุณภาพด้านเทคนิค มีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของ
 เทคนิคการให้บริการเพ่ือตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้
 ชีวิตของคนในสังคมในอนาคต และคำานึงถึงความต่อเน่ืองของ
 การปล่อยสัญญาณให้มีความเสถียรและมีคุณภาพสูง ผ่านการ
 ปฏิบัติงานที่มีการควบคุมตามมาตรฐานเพื่อรักษาประสิทธิภาพ
 และคุณภาพของระบบโทรคมนาคมของประเทศให้สามารถ
 ดำาเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
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การดำาเนนิการดา้นการพฒันาอยา่งยัง่ยนืสำาหรับบริษทัตลอดป ี2557 
ทีผ่า่นมาถอืเปน็ช่วงเวลาแหง่การเรียนรูแ้ละสรา้งความรูค้วามเขา้ใจ
ดา้นการพฒันาอยา่งยัง่ยนืใหแ้กต่วัแทนฝา่ยบรหิารของแตล่ะหนว่ย
งาน ซึ่งได้มีการกำาหนดกลยุทธ์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกัน
ในปี 2557 โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำาคัญที่จะต่อยอด
แนวคิดด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทให้แก่พนักงานอย่าง
แข็งแกร่งในอนาคตต่อไป

กลยุทธ์ของไทยคม
1. มุ่งม่ันพัฒนาโครงสร้างด้านการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน

ของไทยคมโดยการกำาหนดและจดัตัง้โครงสร้างการบรหิารจดัการ
เพื่อความยั่งยืนของบริษัท ตั้งแต่ระดับผู้บริหารหน่วยงานแต่ละ
ส่วน พร้อมกำาหนดหน้าที่ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนแต่ละส่วน
ให้ชัดเจน

2. มุ่งเนน้ประเดน็สำาคญัทีก่อ่ใหเ้กดิการพฒันาอยา่งยัง่ยนืของไทยคม 
• การคัดสรรและระบุประเด็นที่สำาคัญ (Materiality) เพื่อการ
 พัฒนาอย่างยั่งยืนต่อองค์กร
• การระบุประเด็นที่จะส่งผลกระทบต่อองค์กร เช่น ความเสี่ยงใน
 องค์กร, ทิศทางการดำาเนินธุรกิจ เป็นต้น
• การกำาหนดรูปแบบการเช่ือมโยงแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละ
 กลุ่มพร้อมระบุประเด็นที่สำาคัญที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสนใจ
3. มุ่งมั่นพัฒนาการสื่อสารข้อมูลด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ
 ไทยคมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

•  การพัฒนาระบบ รูปแบบการสื่อสารข้อมูลให้แก่พนักงานใน
 องค์กร เพื่อสร้างความเข้าใจด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่แท้
 จริงให้แก่พนักงาน
•  การพัฒนาระบบ รูปแบบการสื่อสารข้อมูลให้แก่ผู้มีส่วนได้
 ส่วนเสียภายนอกองค์กร เพื่อสร้างความเข้าใจในทิศทางด้าน
 การพัฒนาอย่างยั่งยืนของไทยคมให้แก่ทุกกลุ่มแผนในการ
 พัฒนาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคต

เส้นทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บริษัทมุ่งมั่นเพื่อจะนำาพาองค์กรให้สามารถดำาเนินธุรกิจให้เติบโต
และดำารงอยู่ร่วมกับสังคมและสิ่งแวดล้อมได้ตลอดไป จึงได้มี
การกำาหนดแผนในการดำาเนินการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำาให้เกิดการสร้างคุณค่าร่วมกันอันนำามา
ซึ่งประโยชน์สูงสุดของท้ังบริษัทและสังคม แต่ยังคงธำารงรักษา 
สิ่งแวดล้อมควบคู่ไปพร้อมกัน โดยแผนการดำาเนินการเพื่อการ
พัฒนาอย่างย่ังยืนต้ังแต่ปี 2557 ถึงปี 2559 นั้นจะเป็นแผนการ
ดำาเนนิการเพือ่สรา้งความตระหนกัรูแ้ละสรา้งแนวคดิดา้นการพฒันา
อย่างย่ังยืนเพ่ือนำาไปสู่การกำาหนดและปรับปรุงกลยุทธ์เพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท เพื่อให้บรรลุสู่แนวคิดด้านการสร้าง
คุณค่าร่วมกัน (Creating Shared Valued) ให้แก่พนักงานในองค์กร
และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 
 
 

กลยุทธ์ด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืนของไทยคม
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Risk Management  และกำาหนดมาตรการในการปอ้งกนัความเสีย่ง
เปน็ประจำาสมำา่เสมอในทกุๆ ไตรมาส สำาหรบัขอ้มลูที่ไดแ้สดงตอ่ไป
นี้ ได้อธิบายถึงปัจจัยความเสี่ยงท่ีมีนัยสำาคัญอันอาจส่งผลกระทบ 
ต่อการประกอบกิจการ ฐานะทางการเงิน หรือผลการดำาเนินธุรกิจ 
ของบริษัท อย่างไรก็ดี บริษัทได้เตรียมมาตรการแก้ไขปัญหา 
(Treatment Plan) ที่อาจเกิดขึ้นได้ไว้เพื่อรองรับ ดังต่อไปนี้ 

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

ความเสีย่งในการดำาเนนิการเพือ่ให้ได้มาซึง่สทิธใินการใชง้านวง
โคจร และการอนุญาตท่ีเกีย่วข้องในการจดัส่งดาวเทียมเพิม่เตมิ
เม่ือบริษัทมีแผนงานในการจัดส่งดาวเทียมเพิ่มเติม บริษัทจะต้อง
จัดหาตำาแหน่งวงโคจรสำาหรับดาวเทียมดังกล่าวตามกระบวนการ
ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecom-
munications Union หรอื “ITU”) ผา่นหนว่ยงานของรฐัทีร่บัผดิชอบ 
(Administration) นอกจากนัน้ ยังจะต้องได้รับการอนญุาตท่ีเก่ียวขอ้ง 
อื่นๆ เช่น ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม เพื่อให้สามารถ
นำาดาวเทียมมาให้บริการในวงโคจรได้

ในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทเพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายย่อม
มีปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อการดำาเนินงาน
ของบริษัททั้งจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง การเงิน การเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม ทางเทคโนโลยี 
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของโลก ปัจจุบัน บริษัท 
ไทยคม จำากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลัก 4 ประเภท คือ (1) 
สายธุรกิจดาวเทียม (2) สายธุรกิจอินเทอร์เน็ต (3) สายธุรกิจ
โทรศัพท์ในต่างประเทศ (4) สายธุรกิจสื่อโฆษณาผ่านสมุดราย
นามผู้ใช้โทรศัพท์ โดยแต่ละสายธุรกิจย่อมมีปัจจัยความเสี่ยงท่ี
แตกต่างกัน ทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ด้วยเหตุนี้
คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ขึ้นมาเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงต่างๆ ที่จะมีผลกระทบต่อการ
ประกอบธรุกจิของบรษิทั โดยจะไดม้กีารประเมนิความเสีย่งเปน็ราย 
ไตรมาส

ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้นำาปัจจัยความเสี่ยงเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณาทบทวน ทำาการวเิคราะหจ์ดัลำาดบั
ความสำาคัญของความเสี่ยงแต่ละประเด็นตามหลักของ Enterprise 

ปัจจัยความเส่ียง
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บริษัทมีแนวทางดำาเนินการในการที่จะจัดหาตำาแหน่งวงโคจรเพิ่ม
เตมิ รวมทัง้การไดร้บัอนญุาตตา่งๆ เพือ่รองรบัการขยายธรุกจิ อาทิ
เช่น การส่งเอกสารการจองตำาแหน่งวงโคจร และการประสานงาน
ความถี่เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง การขอใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมจากคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน ์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) หรือการขออนุญาตท่ี
เกี่ยวข้องจากหน่วยงานอื่นๆ เป็นต้น ทั้งนี้ อาจมีบางกรณีที่บริษัท
มีความจำาเป็นจะต้องเร่ิมดำาเนินโครงการดาวเทียมไปก่อนในส่วนท่ี
สามารถดำาเนินการได้ เนื่องจากการสร้างดาวเทียมแต่ละดวงต้อง
ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างอย่างน้อยเป็นเวลา 2-3 ปี ซึ่งอาจทำาให้
ไมส่ามารถตอบสนองแผนทางธรุกจิไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ำาหนดไว ้
ดังนั้น ในบางกรณีบริษัทอาจจำาเป็นต้องเตรียมงานบางส่วนสำาหรับ
โครงสร้างพื้นฐานในการให้บริการดาวเทียมในอนาคตของบริษัท 
เพือ่ทีจ่ะสามารถนำาดาวเทยีมขึน้ใชง้านไดท้นักำาหนดเวลาตามแผน
ธรุกจิกอ่นทีก่ารประสานงานความถีห่รอืการไดร้บัอนญุาตท่ีเก่ียวขอ้ง
ต่างๆ จะแล้วเสร็จสมบูรณ์ โดยบริษัทจะได้มีมาตรการในการเจรจา
เง่ือนไขสัญญาต่างๆ ที่เก่ียวข้องอย่างระมัดระวัง เพื่อลดความ
เส่ียงที่อาจเกิดขึ้นได้จากกรณีการออกใบอนุญาตล่าช้า อาทิเช่น 
เงื่อนไขในการส่งมอบงาน ตารางเวลา การชำาระค่าก่อสร้าง 
การขยายเวลาของสัญญา และเง่ือนไขการส้ินสุดของสัญญา เปน็ตน้

ความเสี่ยงในการดำาเนินงาน (Operational Risk)

ความเสี่ยงจากอายุการใช้งานของดาวเทียมสั้นลง
ปัจจุบันดาวเทียมส่วนใหญ่จะมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 15 ปี แต่
ยงัมปีจัจยัอืน่ๆ ทีม่ผีลตอ่อายกุารใช้งานของดาวเทยีม เชน่ คณุภาพ
ของโครงสร้าง ความแข็งแกร่ง และความทนทานของอุปกรณ์ต่างๆ 
จรวดที่ใช้ส่งดาวเทียม ประสิทธิภาพในการจัดส่งดาวเทียมขึ้นสู่วง
โคจร ตลอดจนปริมาณการใช้เชื้อเพลิงของดาวเทียม และทักษะ
ความสามารถในการควบคุมดาวเทียมในสภาวการณ์ต่างๆ ดังนั้น 
บริษัทอาจสูญเสียลูกค้าและรายได้ หากดาวเทียมของบริษัทมีอายุ
การใช้งานสั้นกว่าที่ได้คาดการณ์ไว้ และบริษัทไม่สามารถจัดหา 
หรือส่งดาวเทียมดวงใหม่แทนได้ทันเวลา ดังนั้น วิศวกรดาวเทียม

ของบริษัทจะทำาการประเมินอายุดาวเทียมท่ีเหลืออยู่ตลอดเวลา 
และถ้าอายุดาวเทียมใกล้หมดอายุ ก็จะแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อพิจารณาท้ังโดยการเช่าดาวเทียมจากผู้ประกอบการรายอื่น 
หรือพิจารณาลงทุนสร้างดาวเทียมดวงใหม่เพื่อทดแทนดาวเทียมที่
กำาลังจะหมดอายุลง

นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดความม่ันใจในการจัดการความเสี่ยงจากการ
ที่อายุการใช้งานของดาวเทียมสั้นลง บริษัทได้ดำาเนินการจัดการ
ด้านบุคลากร และกระบวนการปฏิบัติงาน ซึ่งการปฏิบัติงานควบคุม
ดาวเทียม ต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ ความชำานาญ ในด้านการ
ควบคุมและปฏิบัติการ ท่ีได้รับการอบรมและฝึกงานเป็นระยะเวลา
ประมาณ 6 เดือน ถึง 1 ปี เป็นอย่างน้อย เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงาน
มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม 
เนื่องจากการปฏิบัติงานควบคุมดาวเทียมนั้นดำาเนินการโดยมนุษย์ 
จึงมีความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดความผิดพลาดขึ้นได้ ดังนั้น เพื่อหลีก
เลี่ยงความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการส่งสัญญาณ
ติดต่อขึ้นไปบนดาวเทียมเพื่อควบคุมการทำางานของดาวเทียมจึง
ต้องมีระบบการตรวจสอบความถูกต้องของคำาสั่งก่อนท่ีจะมีการส่ง
คำาสั่งทุกครั้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดในการส่งคำาสั่งเพื่อ
ควบคุมดาวเทียม บริษัทได้กำาหนดขั้นตอน และวิธีการแก้ปัญหา
ทางวิศวกรรมไว้เป็นการล่วงหน้าแล้ว

ความเสี่ยงจากการที่ดาวเทียมอาจเกิดความเสียหายหรือเกิด
ความบกพรอ่งในขณะท่ีอยูใ่นวงโคจร (In-Orbit Failure Risk)
ดาวเทียมเป็นงานสร้างทางวิศวกรรมขั้นสูงและเม่ือมีการส่ง
ดาวเทียมเข้าสู่วงโคจรแล้ว ดาวเทียมอาจได้รับความเสียหายจาก
การขัดข้องของระบบการทำางานของดาวเทียม พายุสุริยะ หรือการ
ชนกันระหว่างดาวเทียมกับวัตถุต่างๆ ในอวกาศ เป็นต้น ซึ่งอาจ
ส่งผลให้ดาวเทียมได้รับความเสียหาย ทำาให้ความสามารถในการ
ให้บริการถ่ายทอดสัญญาณลดลงชั่วคราวหรือถาวร หรือเกิดความ
เสียหายท้ังหมด ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการให้บริการ และ
อาจทำาให้สูญเสียลูกค้าท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน และ/หรือ สูญเสียโอกาส
ในการหาลูกค้าใหม่ในระหว่างการจัดหาดาวเทียมดวงใหม่มาให้
บรกิารแทน อยา่งไรกด็ ีผูจ้ดัสรา้งดาวเทยีมไดอ้อกแบบใหด้าวเทยีม
มีคุณลักษณะท่ีสามารถทนทานต่อสภาพแวดล้อมบนอวกาศที่เลว
ร้ายซึ่งทำาให้ดาวเทียมมีความน่าเชื่อถือ (Reliability) สูงเทียบเท่า
มาตรฐานสากล บริษัทได้จัดเตรียมแผนการเพื่อรองรับผลเสียหาย
อันอาจจะเกิดขึ้นกับลูกค้า หากเกิดความเสียหายขั้นรุนแรงขึ้น
กับดาวเทียมดวงใดดวงหนึ่งจนหมดสภาพการใช้งาน โดยอาจจะ
ดำาเนินการให้ผู้ใช้บริการส่วนหนึ่งย้ายมาใช้ช่องสัญญาณที่ยังคง
ว่างอยู่ในดาวเทียมไทยคมท่ีเหลือ นอกจากนี้ บริษัทได้เจรจาร่วม
กับผู้ให้บริการรายอื่นในความเป็นไปได้ในการเช่าช่องสัญญาณจาก
ดาวเทียมอื่นชั่วคราว เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถโอนการใช้งานไป
ได้ในระหว่างท่ีบริษัทเร่งดำาเนินการสร้างดาวเทียมขึ้นเพ่ือทดแทน 
ซึ่งโดยทั่วไปจะใช้ระยะเวลาประมาณ 24 - 30 เดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ขนาดและความซับซ้อนของดาวเทียม 
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บริษัทได้ตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับดาวเทียมขณะท่ีอยู่
ในวงโคจรคา้งฟ้า ดงัน้ัน เพ่ือปอ้งกันความเสีย่งภยัดงักลา่วทีอ่าจเกดิ
ขึ้น บริษัทจึงได้จัดทำาประกันภัยดาวเทียมเพื่อคุ้มครองความเสี่ยง
ภัยทุกชนิด (All Risks) (เป็นข้อกำาหนดตามสัญญาดำาเนินกิจการ
ดาวเทยีมสือ่สารภายในประเทศ) โดยกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสารและบริษัทเป็นผู้รับผลประโยชน์ร่วมกันในส่วนของ
ดาวเทยีมไทยคมภายใตส้ญัญาสมัปทาน กรมธรรมป์ระกนัภยัท่ีจดัทำา
นั้นเป็นแบบ Full Coverage with Partial Loss ซึ่งเป็นกรมธรรม์ปี
ตอ่ปี กลา่วคอื บรษิทัสามารถเรยีกรอ้งคา่เสยีหายในทนัททีีด่าวเทยีม
ไดร้บัความเสยีหายเพียงบางส่วน ในการเรียกร้องคา่สินไหมทดแทน
จากบรษิทัผูร้บัประกนัภยับรษิทัจะตอ้งยืน่หนงัสอืแจง้ความเสยีหาย 
(Notice of Loss) และหนังสือพิสูจน์ความเสียหาย (Proof of Loss) 
ใหบ้รษิทัผูร้บัประกนัภยัและเมือ่บรรลขุอ้ตกลง บรษิทัจงึจะไดร้บัเงนิ
ค่าสินไหมทดแทน

ความเสี่ยงอันเกี่ยวข้องกับการเงิน (Financial Risk)

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
บริษัทให้บริการสื่อสารผ่านดาวเทียมทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
และมีการดำาเนินธุรกิจให้บริการโทรศัพท์ในต่างประเทศ บริษัทจึง
มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการมีรายรับ รายจ่าย 
รวมถงึการกูย้มืเปน็เงนิตราตา่งประเทศ การเปลีย่นแปลงของอตัรา
แลกเปลี่ยนส่งผลกระทบต่องบการเงินและกระแสเงินสดของบริษัท

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเกิดจากการที่
บริษัททำาธุรกรรมเก่ียวกับสกุลเงินตราต่างประเทศท่ีอาจก่อให้เกิด
ผลกำาไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งรวมถึงการใช้อนุพันธ์
ทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ โดยปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อ
การเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนที่สำาคัญได้แก่ 
• ประกาศเปลี่ยนแปลงสภาวะเศรษฐกิจโลก 
• การเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินการคลัง 

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการบริหารและป้องกันความเสี่ยงโดยจะ
พจิารณาจากฐานะสทุธขิองรายการทีเ่ปน็เงนิตราตา่งประเทศ กลา่ว
คือ บริหารโครงสร้างรายได้และค่าใช้จ่ายให้มีความสมดุลกัน ใน
กรณีท่ีเกิดมีความไม่สมดุล บริษัทอาจใช้วิธีป้องกันความเสี่ยงจาก
อตัราแลกเปลีย่นดว้ยวธิกีารตา่งๆ เชน่ การทำาสญัญาซือ้ขายเงนิตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า (Foreign Exchange Forward หรือ Forward 
Contract) การทำาสัญญาสิทธิในการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
ในอนาคต (Options) การเปิดบัญชีเงินตราต่างประเทศ (Foreign 
Currency Deposit Account) และการทำาสัญญาแลกเปลี่ยนสกุล
เงินและอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้า (Cross Currency and Interest 
Rate Swap) เป็นต้น

ความเสี่ยงด้านการทุจริต (Fraud Risk) 
บริษัทยึดมั่นที่จะดำาเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็นไป
ตามหลกักำากบัดแูลกจิการทีด่ ีและนโยบายตอ่ตา้นการทจุรติ ดงันัน้
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้เสนอให้นำาความเสี่ยงด้านการ
ทจุรติ (Fraud Risk) เขา้ไปบรรจใุนทะเบยีนความเสีย่ง (Risk Profile) 
ของบรษิทั เพือ่ใหฝ้า่ยบรหิารสามารถควบคมุ และบรหิารความเสีย่ง
ด้านการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

เม่ือเดือนสิงหาคม 2557 ท่ีผ่านมา บริษัทได้จัดทำาการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตให้กับ
ผู้บริหารระดับผู้จัดการขึ้นไป และได้จัดทำาเครื่องมือประเมินความ
เสี่ยงด้านการทุจริต (Fraud Risk Assessment Tools) เพื่อให้ผู้เข้า
อบรมไดป้ระเมนิตนเองในเดอืนตลุาคม สำาหรบัโอกาสเกดิการทจุรติ
ประเภทต่างๆ ถึงแม้ผลการประเมิน ทำาให้รู้ว่าบริษัทมีระดับความ
เสีย่งด้านการทุจริตตำา่มากท่ี 13.2% เม่ือเทียบกับ กลุม่บริษัทมหาชน
ทีอ่ยู่ที ่20-25% แตบ่ริษทัก็ได้นำาผลการประเมินมาวเิคราะห์เพื่อจดั
ลำาดบัความสำาคญัของความเสีย่งทีอ่าจมโีอกาสเกดิขึน้ และวางแผน
เพื่อบรรเทาโอกาส ป้องกัน และตรวจจับการทุจริต 

ทั้งนี้บริษัทได้กำาหนดให้นำาเสนอความคืบหน้าของแผนงาน รวม
ถึงมาตรการต่างๆ ให้กับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะ
กรรมการการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็น
ประจำาทุกไตรมาส
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ความเสี่ยงในการดำาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk)
บริษัทดำาเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารตามสัญญาดำาเนินกิจการ
ดาวเทยีมสือ่สารภายในประเทศ ลงวนัที ่11 กนัยายน 2534 ระหวา่ง
กระทรวงคมนาคม (ปัจจุบันอยู่ภายใต้การกำากับดูแลของกระทรวง
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร) เมือ่มขีอ้พจิารณาในเรือ่งของ
ความเส่ียงเรื่องการปฏิบัติผิดสัญญาดำาเนินกิจการดาวเทียมสื่อสาร
ภายในประเทศหรอืประเดน็กฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ทีเ่กีย่วขอ้ง
อืน่ใด บรษิทัไดด้ำาเนนิการทัง้ในดา้นการเตรยีมพรอ้มและการบรหิาร
ความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ 

(โปรดอา่นรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัปจัจยัความเสีย่ง ไดจ้ากรายงานประจำาป ี2557 
ของบริษัท ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่  www.thaicom.net)
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ช่องทางการในการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสต่อการกระทำาผิดและการทุจริตของกลุ่มบริษัทไทยคม

ธรรมาภิบาลและจริยธรรม
บริษทัยดึม่ันในเรือ่งธรรมาภบิาลและจรยิธรรมเสมอมาในการดำาเนนิ
ธรุกจิ และไดม้กีารกำาหนดเรือ่งนีไ้วเ้ปน็ลายลกัษณอ์กัษรผา่นนโยบาย
การกำากับดูแลกิจการ สำาหรับนโยบายการกำากับดูแลกิจการท่ีดี
นั้น บริษัทได้กำาหนดให้มีการทบทวนอย่างสมำ่าเสมออย่างน้อยปีละ 
1 ครั้งเพื่อให้ครอบคลุมแนวปฏิบัติต่างๆ และตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และต่อความคาดหวังของผู้ถือหุ้น 
นักลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนของบริษัท ซึ่งคณะ
กรรมการบริษัทได้พิจารณาปรับปรุงและอนุมัตินโยบายการกำากับ
ดูแลกิจการเป็นประจำาทุกปี โดยครั้งล่าสุดได้มีการปรับปรุงนโยบาย
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 เพื่อเป็นการยกระดับการกำากับดูแล
กิจการของบริษัทให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้นและสอดคล้องกับหลัก
การกำากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
สำานักงานคณะกรรมการการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยโดยนโยบายการ
กำากับดูแลกิจการนั้นครอบคลุม ประเด็นสิทธิของผู้ถือหุ้น การ

ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม บทบาทผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การ
เปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และบทบาทและความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ โดยมีแนวทางในการดำาเนินงานทั่วทั้งองค์กร 
ผ่านคู่มือจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจเพื่อให้พนักงานในองค์กร
ใชเ้ปน็แนวทางและกรอบในการปฏบิตังิาน สอดคลอ้งกบัคา่นยิมและ
วฒันธรรมขององคก์ร (สามารถอา่นรายละเอยีดไดจ้ากเวบ็ไซตข์อง
บริษัทที่ www.thaicom.net หัวข้อการพัฒนาสู่ความยั่งยืน > การ
กำากับดูแลกิจการที่ดี > นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี  นอกจาก
นี้บริษัทยังได้จัดให้มีช่องทางการในการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส
ต่อการกระทำาผิดและการทุจริตของกลุ่มบริษัทไทยคมบนเว็บไซต์
ผ่านระบบ Ethical Hotline ที่สามารถให้ทั้งพนักงาน ผู้ถือหุ้น หรือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ของบริษัทสามารถร้องเรียนได้ตลอด
เวลาและสะดวกที่สุด หรือจะส่งข้อมูลมายังเลขานุการบริษัท ตาม
ขอ้มลูที่ไดเ้ปดิเผยไวใ้นสว่นชอ่งทางการตดิตอ่คณะกรรมการบรษิทั 
และเลขานุการบริษัท เพื่อนำาไปสู่กระบวนการตรวจสอบและชี้แจง 
ข้อเท็จจริงให้แก่ผู้ร้องเรียนได้รับทราบ

การจัดการและการกำากับดูแลกิจการท่ีดี
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คณะกรรมการบริษัท มุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย 
และแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และจะพัฒนาการกำากับดูแลกิจการ
ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเตรียมความพร้อมให้บริษัทก้าว
ไปสู่การกำากับดูแลกิจการในระดับสากล โดยเฉพาะในภูมิภาค
อาเซียน ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทบรรลุเป้าหมายในการสร้างความมั่นคง  
การเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนให้กับองค์กร ผู้ถือหุ้น 
รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน

การปฏิบัติตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการของบรษิทั ไดน้ำาแนวปฏบิตัติา่งๆ ของการกำากบัดแูล
กจิการทีด่ขีองบรษิทัจดทะเบยีนมาใชใ้นการบรหิารจดัการตามหนา้ท่ี
ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งได้ส่งเสริมการกำากับ
ดูแลกิจการที่สำาคัญในหลายๆ ด้าน เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย อาทิเช่น การตั้งคณะทำางาน Corporate 
Governance Committee ส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์ 
และสื่อสารทั่วทั้งองค์กร เป็นต้น 

ทัง้นีม้รีายละเอยีดของการปฏบิตัติามนโยบายการกำากบัดแูลกจิการ
แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังนี้

สิทธิของผู้ถือหุ้น
บรษิทัมีนโยบายทีจ่ะใหผู้ถื้อหุน้มสีว่นในการดแูลกิจการ และใหค้วาม
เห็นเกี่ยวกับการดำาเนินกิจการของบริษัท บริษัทจึงได้ส่งเสริมและ
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิต่างๆ ของตน โดยเฉพาะอย่างย่ิง 
สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น อันได้แก่
• สทิธิในการเขา้รว่มประชมุผูถ้อืหุน้ แสดงความคดิเหน็ ให้ขอ้เสนอ

แนะ และรว่มพจิารณาตดัสนิใจในการ เปลีย่นแปลงทีส่ำาคญัตา่งๆ 
ซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิที่จะได้รับสารสนเทศอย่าง
เพียงพอและ ทันเวลา 

•  สิทธจิะไดร้บัข้อมลูทีถู่กตอ้ง เพียงพอ ในการตดิตามการดำาเนนิงาน 
รวมถึงบริษัทไม่มีนโยบายในการที่จะกีดกันหรือสร้างอุปสรรค 
ในการสื่อสารระหว่างกันของผู้ถือหุ้นทุก ๆ ราย 

•  สิทธิในการแต่งตั้งถอดถอนกรรมการ 
•  สิทธิในการให้ความเห็นชอบในแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำาหนด

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
•  สิทธิในส่วนแบ่งผลกำาไรของบริษัทในรูปแบบของเงินปันผล 
•  สิทธิในการได้รับใบหุ้น โอนหุ้น การรับซื้อหุ้นคืนอย่างเท่าเทียม

กันในนามบริษัท 
•  สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลง

คะแนนแทนตน 
•  สิทธิในการกำาหนด หรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ 
•  สิทธิอื่น ๆ  ตามที่กำาหนดไว้ในกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทเคารพในสิทธิต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นมีอยู่ตามกฎหมาย และ/หรือ 
ตามข้อบังคบัของบรษิทั โดยบรษิทัจะปฏบิตัติอ่ผูถ้อืหุน้ทกุรายอยา่ง

เท่าเทียมกัน ไม่ว่าผู้ถือหุ้นนั้นจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือรายย่อย 
เป็นคนไทย หรือคนต่างด้าว นังลงทุนสถาบัน หรือบุคคลธรรมดา 
ซึง่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัทกุรายจะไดร้บัการปฏบิตัอิยา่งเทา่เทยีม ดงันี้
• เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็น

กรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 3 เดือนตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนด

• ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์
ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม รวมถึงขั้นตอนในการออกเสียงลงมติ 
และสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน นอกจากนั้นในส่วนของ
เอกสารต่างๆ ได้จัดทำาและเผยแพร่ท้ังในรูปแบบภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษควบคู่กัน เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นท้ังชาวไทยและต่างชาติ
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน

•  บริษัทจะไม่เพิ่มวาระประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำาคัญ โดย
ไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

• เปดิโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธิในการแตง่ตัง้กรรมการเปน็รายคน 
และสนบัสนนุให้มีการใชบ้ตัรลงคะแนนเสยีงเพ่ือความโปรง่ใสและ
ตรวจสอบได้

• มีการประกาศระเบียบเรื่องการปฏิบัติในการใช้ข้อมูลภายในเพื่อ
ป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้ข้อมูลภายใน
เพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือผู้อื่นในทางมิชอบ โดยมีการ
แจง้แนวทางและนโยบายใหท้กุคนในองคก์รถอืปฎบิตั ิและมกีาร
ติดตามผลอย่างสมำ่าเสมอ

•  คณะกรรมการและผู้บริหารจะต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้มี 
สว่นไดส้ว่นเสยี และผูเ้กีย่วขอ้งเพือ่ใหค้ณะกรรมการไดพ้จิารณา
ธรุกรรมของบรษิทัโดยรวม ทัง้นีก้รรมการและผูบ้รหิารทีม่ส่ีวนได้
เสยีกบัธรุกรรมทีท่ำากบับรษิทัตอ้งไมม่สีว่นรว่มในการตดัสินใจทำา
ธรุกรรมดังกลา่ว ท้ังนีเ้ปน็ไปตามขัน้ตอนหรือมาตรการอนมุตักิาร
เข้าทำารายการระหว่างกันของบริษัท

•  กำาหนดนโยบายเร่ืองการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท และวิธี
การรายงานเพื่อให้กรรมการ และผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการ
ถอืครองหลกัทรพัย ์ตามขอ้กำาหนดของคณะกรรมการกำากบัหลกั
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการเป็นประจำา

บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
บริษัทได้ตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น และมีนโยบาย
ที่จะดูแลให้ความมั่นใจ โดยได้ให้ความสำาคัญแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ทุกกลุ่ม รวมไปถึงการคำานึงถึงสิทธิมนุษยชนและการต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชั่น ซึ่งบริษัทได้ให้ความสำาคัญและตระหนักดีว่าความรับผิด
ชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมเป็นหัวใจสำาคัญของการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน

บริษัทได้จัดทำาคู่มือจริยธรรมและประกาศใช้เพื่อให้กรรมการผู้
บริหาร และพนักงานของบริษัท ได้ทราบและนำาไปปฏิบัติตาม
อย่างเคร่งครัด รวมทั้งได้กำาหนดโทษในการไม่ปฏิบัติ ซึ่งเป็นไป
ตามลักษณะแห่งความผิดตามควรแก่กรณี โดยบริษัทได้เผยแพร่
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โครงสร้างองค์กร บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน) 

ข้อมูลดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ภายในองค์กร รวมถึงการแจกคู่มือปฏิบัติให้แก่คณะกรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนซึ่งได้ลงนามรับทราบจรรยาบรรณนี้ 
อีกทั้งบริษัทยังได้กำาหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล คณะกรรมการจรรยาบรรณ หรือคณะกรรมการตรวจสอบ
แล้วแต่กรณี มีหน้าท่ีดูแลรับผิดชอบในการรายงานการไม่ปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณอีกด้วย

นอกจากนั้นบริษัทได้จัดให้มีการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และ
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้พนักงานในเรื่องหลักการ
กำากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณของพนักงานอย่างต่อเนื่อง 
รวมถึงการสื่อสารกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีในเร่ืองหลักธรรมาภิบาล
อย่างเป็นรูปธรรม

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บรษิทัใหค้วามสำาคญัตอ่การเปดิเผยขอ้มลูทีม่คีวามถกูตอ้งครบถว้น 
โปร่งใส ทันเวลาและมีความน่าเชื่อถือ ผ่านช่องทางที่สามารถเข้า
ถึงข้อมูลได้ง่าย ซ่ึงผู้มีส่วนได้เสียทุกรายจะต้องมีความเท่าเทียม
กันในการรับทราบข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มิใช่ทางการเงิน
ของบริษัท ตามข้อกำาหนดของสำานักงานกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อมูลอื่นๆ 

ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้นักลงทุนและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงบุคคลท่ัวไป 
ได้รับทราบข้อมูลไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือใช้ประกอบการตัดสิน
ใจลงทุน ซึ่งข้อมูลท่ีเปิดเผยสอดคล้องกับกฏเกณฑ์ และระเบียบ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามกำาหนด

สำาหรับการเปดิเผยขอ้มูลขา่วสารของบริษัทท่ีสำาคัญ บริษัทได้ดำาเนนิ
การตามขั้นตอน และช่องทางต่างๆ อย่างสมำ่าเสมอ เพื่อให้ผู้ถือ
หุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบข้อมูลได้อย่างท่ัวถึง ซึ่งบริษัท
ได้เปิดเผยข้อมูลท้ังในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่อง
ทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท และผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูล
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น

บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัทให้ความสำาคัญในการแสดงบทบาทหนา้ท่ี และความรับผดิชอบ
ของคณะกรรมการ เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มี 
สว่นไดส้ว่นเสยีทกุราย โดยคณะกรรมการบรษิทัมหีนา้ที่ในการชีแ้นะ
ทิศทางการบริหารของบริษัท การติดตามและกำากับดูแลการบริหาร
งานของฝ่ายจัดการ การแสดงความรับผิดชอบตามหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้ถือหุ้นต่อบริษัท โดยสามารถมีความคิดเห็นและ
ชี้แนะอย่างเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร

(โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการท่ีดี ได้จากรายงาน
ประจำาปี 2557 ของบริษัท ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.thaicom.net)
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โครงสร้างการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของไทยคม 

การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(Corporate Governance for SD)
ภายใต้ทิศทางดำาเนินธุรกิจในการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและ
ยั่งยืน (Profitable and Sustainable Growth) บริษัทเชื่อมั่น
ในการดำาเนินธุรกิจบนเส้นทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมุ่ง
เน้นการแสดงบทบาทความรับผิดชอบทั้งในกระบวนการดำาเนิน
ธุรกิจและการดูแลรับผิดชอบผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง บนหลักการที่ว่า
• บรษิทัยงัคงมุ่งมัน่ในการเตบิโตอยา่งยัง่ยนื เคยีงขา้งสงัคมดแูลสิง่

แวดลอ้ม และสนบัสนนุการเตบิโตทางเศรษฐกจิ ของชมุชนทีเ่รา
อาศัยอยู่และดำาเนินธุรกิจ โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค

• บริษัทในฐานะผู้นำาทางด้านดาวเทียม มุ่งมั่นที่จะใช้ศักยภาพที่มี
เพือ่สรา้งเครอืข่าย และก่อใหเ้กิดประโยชนกั์บผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้ง 
เพื่อให้ได้รับประโยชน์และเป็นการสร้างคุณค่าร่วมกันในทุกภาค
ส่วน

• บริษัทมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าร่วม ผ่านกระบวนการส่งเสริมการ
ศึกษาและการเรียนรู้ เพ่ือสร้างโอกาส สร้างอนาคต เพราะเรา
เชื่อมั่นว่า “การศึกษาไทยแข็งแรง ประเทศไทยแข็งแรง”

แนวทางการบริหารจัดการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
จากวิสัยทัศน์ที่กำาหนดให้บริษัทเป็นผู้นำาในธุรกิจดาวเทียมเพื่อ
การสื่อสารที่สร้างโอกาสในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ดาวเทียม
เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจและสังคม ในปี 2557 ถือเป็น
ความก้าวหน้าที่สำาคัญของบริษัทไปอีกขั้นในการบริหารจัดการด้าน
การพัฒนาอย่างยั่งยืนให้มีทิศทางที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพย่ิง
ขึ้น ผ่านกระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการพัฒนาอย่าง
ย่ังยืนแก่คณะกรรมการการพัฒนาอย่างย่ังยืนของ บริษัท ไทยคม 
จำากัด (มหาชน) (Sustainable Development Committee) โดยมี
ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเป็นประธาน
คณะกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูจากสว่นงานตา่งๆ เปน็กรรมการ 
เพือ่กำาหนดนโยบาย กลยทุธ ์แผนการดำาเนนิงานและการตดิตามผล
การดำาเนินงานท่ีเกี่ยวเนื่องกับการดำาเนินธุรกิจท้ังในด้านเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอกองค์กร   

โดยมีคณะทำางานขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืน ปี 2557 (SD 
Working Group) ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารและคณะทำางานจาก
ส่วนงานต่างๆ เพ่ือกำาหนดแผนการดำาเนินงานเพ่ือความยั่งยืนให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ทิศทางการดำาเนินธุรกิจและการกำาหนด
หาประเด็นสำาคัญท่ีมีผลกระทบกับบริษัท เพ่ือนำาไปสู่กระบวนการ
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บริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบด้านลบและเพ่ิมผลกระทบด้านบวก 
ตลอดจนกำาหนดแผนงานในการจดัทำารายงานการพัฒนาอยา่งยัง่ยนื
และดำาเนินการจัดทำารายงานตามแนวทางของ Global Reporting 
Initiatives version 4 (GRI-G4) เพื่อสื่อสารให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วน
เสียขององค์กรรับรู้ความก้าวหน้าในการดำาเนินงานด้านความ
ยั่งยืนขององค์กรทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวม
ถึงการนำาข้อมูลที่ได้จากการจัดทำารายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
มาสอบทวนและปรับปรุงการดำาเนินงานด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืน
ในองค์กรต่อไป

เพื่อให้การดำาเนินงานเป็นไปตามทิศทางที่บริษัทวางไว้ ในปี 2557
บริษัทได้มีการกำาหนดนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ที่ครอบคลุมการดำาเนินงานทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ 
สิ่งแวดล้อม ที่สามารถตอบสนองผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดย
ประกอบไปด้วย

การกำากับดูแลกิจการ
บริษัทยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลด้วยการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
บรหิารจดัการดว้ยความโปรง่ใสและรบัผดิชอบ ปฏบิตัติอ่ผูท้ีม่สีว่นได้ 
ส่วนเสยีทกุภาคสว่นอยา่งเปน็ธรรมและเหมาะสม รักษาช่ือเสยีงและ
ความเช่ือม่ันของสังคมทีม่ตีอ่บรษิทัและปฏบิตัตินเปน็พลเมอืงดขีอง
ทุกประเทศและภูมิภาคที่บริษัท ดำาเนินธุรกิจอยู่

การดำาเนินธุรกิจ
บริษัทดำาเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและมีจริยธรรม ซื่อสัตย์ จริงใจ 
เคารพและปฏิบัตติามกฎหมาย สง่เสรมิการแขง่ขนัทางการคา้อยา่ง
เสรี หลีกเลี่ยงการดำาเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อต้านการคอร์รัปชั่นทุกรูป
แบบ ดำารงตนเป็นกลางทางการเมอืง และเคารพตอ่ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีของสังคมที่ดำาเนินธุรกิจอยู่

สิทธิมนุษยชน
บริษัทสนับสนุนและเคารพสิทธิมนุษยชน ดำาเนินธุรกิจโดยเคารพ
ต่อสิทธิและเสรีภาพ ไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความเสมอภาค ไม่
แบ่งแยกหรือกีดกันทางเพศ เชื้อชาติและชนชั้น ไม่ใช้แรงงานเด็ก 
และจะไม่มีส่วนร่วมกับการกระทำาใดๆ ที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน 

การปฏิบัติต่อพนักงาน
• บริษัทถือว่าพนักงานเป็นทรัพย์สินที่มีค่าสูงสุดสำาหรับองค์กร
• บริษัทส่งเสริมและปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร อันมีที่มาจาก 

ค่านิยมหลักและวิสัยทัศน์ขององค์กร โดยดำารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์
และรากฐานของความเป็นไทย

• บริษัทส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาสแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่
และมีความก้าวหน้าในการงาน สนับสนุนการฝึกอบรมและการ
พัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานโดยให้ความสำาคัญกับ
การมสีว่นรว่มของพนกังาน พจิารณาผลงานและใหผ้ลตอบแทน
อย่างเหมาะสม

•  บรษิทัสรา้งสขุภาวะในการทำางาน สนบัสนนุการสรา้งความสมดลุ
ในชวีติการทำางานกับชวีติสว่นตัว จดัสภาพแวดลอ้มในการทำางาน
ให้มีความปลอดภัยและถูกสุขอนามัย จัดให้มีสวัสดิการด้าน
สุขภาพ และปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานโดยเคร่งครัด
ตลอดจนการเตรียมความพร้อมต่อวิกฤตการณ์ต่างๆ 

• บรษิทัสง่เสรมิการสรา้งจติสำานกึใหพ้นกังานมจีติอาสา และมส่ีวน
ร่วมทำากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

การปฏิบัติต่อลูกค้า
บรษิทั มนีโยบายคณุภาพและระบบจดัการคณุภาพ ISO 9001:2008 
ท่ีมุ่งนำาเสนอสินค้าและบริการท่ีมีคุณภาพ เชื่อถือได้และปลอดภัย 
มุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อลูกค้า เน้นการมอบ
ประสบการณ์ความประทับใจด้วยบริการอันเป็นเลิศ มีความจริงใจ
ต่อการจัดการข้อเรียกร้องของลูกค้ารวมท้ังพยายามอย่างเต็มที่ใน
การแกไ้ขขอ้บกพรอ่งตา่งๆ ทีอ่าจจะเกดิขึน้จากสนิคา้และบรกิาร อกี
ทั้งมุ่งเน้นการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้า

การปฏิบัติต่อคู่ค้าและพันธมิตรธุรกิจ
บรษิทัปฏบิตัติอ่คูค่า้และพนัธมติรธรุกจิอยา่งเปน็ธรรมและดว้ยความ
เปน็กัลยาณมิตร คำานงึถึงการสร้างประโยชนแ์ละการเติบโตของธรุกจิ
รว่มกนั โดยยดึมัน่และปฏบิตัติามสญัญา ตลอดจนขอ้ตกลงตา่งๆ ที่
มีต่อกัน มีนโยบายการคัดเลือกคู่ค้าและพันธมิตรธุรกิจ รวมทั้งการ
จัดซื้อจัดจ้างท่ีโปร่งใสและเป็นธรรม ท้ังนี้เพ่ือมุ่งเน้นท่ีจะคงไว้ซึ่ง
ความสัมพันธ์อันยั่งยืนกับคู่ค้าและพันธมิตรธุรกิจ บริษัทได้กำาหนด
แนวทางปฏิบัติของคู่ค้า โดยใช้หลัก 
• หลกัจรรยาบรรณ ในดา้นความรบัผดิชอบตอ่สงัคม โดยคาดหวัง

ใหคู้ค่า้ของเราตอ้งดำาเนนิธรุกจิบนพืน้ฐานจรรยาบรรณและความ
ซื่อสัตย์ 

• หลักสิทธิมนุษยชนแรงงาน 
• หลักคุณภาพสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย 
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การสร้างสรรค์นวัตกรรม
บริษัทเชื่อมั่นในศักยภาพการสร้างสรรค์นวัตกรรม อันเป็นองค์
ประกอบสำาคัญในการดำาเนินธุรกิจและการเติบโตอย่างยั่งยืนของ
องค์กร บริษัทสนับสนุนให้พนักงานพัฒนาสินค้าและบริการ รวม
ถึงเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์นวัตกรรม ท้ังในด้าน
เทคโนโลยี กระบวนการทำางานและรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการของลกูคา้และสรา้งความรว่มมอืกบัคูค่า้และพนัธมติร
ทางธุรกิจ และส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของอุตสาหกรรมที่
บริษัทดำาเนินธุรกิจอยู่ รวมทั้งสร้างประโยชน์และความเจริญต่อ
สังคมโดยส่วนรวม

ความสัมพันธ์กับชุมชนและสังคม
• บริษัทเชื่อมั่นและนำาแนวคิดในการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่าง

ภาคธุรกิจกับสังคมมาเป็นแนวทางในการดำาเนินธุรกิจ เพื่อให้
ธุรกิจ ชุมชนและสังคมเจริญเติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน

• บริษัทมีนโยบายในการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับ
ชุมชนโดยรอบบริเวณที่บริษัทดำาเนินธุรกิจตลอดจนพื้นท่ีชุมชน
อื่นๆ โดยพิจารณาจากความต้องการของชุมชน การมีส่วนร่วม
ในการดำาเนินกิจกรรมต่างๆ กับชุมชน โดยมุ่งเน้นเป้าหมายเพื่อ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้น

• บริษัทถือว่าการศึกษาเป็นรากฐานสำาคัญในการพัฒนาประเทศ
สงัคม ชมุชน รวมถงึธรุกจิ โดยมนีโยบายในการนำาสนิคา้ บรกิาร 
บคุลากร และทรัพยากรของบริษัทมาใชป้ระโยชน์ในการสนบัสนนุ
การพฒันาแหลง่เรยีนรูข้องชมุชน เพือ่ใหช้มุชนมคีณุภาพชวีติที่
ดีขึ้นและเติบโตได้อย่างยั่งยืน

•  บริษัทถือเป็นความรับผิดชอบในการให้บริการด้านการส่ือสาร
โทรคมนาคมในยามเกิดภัยพิบัติในพื้นที่ที่บริษัทสามารถให้
บริการด้านการสื่อสารโทรคมนาคมได้ โดยบริษัทจะร่วมมือกับ
ลกูคา้และพนัธมติรทางธรุกจิ รวมถงึองคก์รตา่งๆ เพือ่ใหส้ามารถ
เข้าให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในโอกาสแรกที่ทำาได้

สิ่งแวดล้อม
บริษัทมีนโยบายดำาเนินธุรกิจโดยให้ความสำาคัญกับการรักษา 
สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์สูงสุด เน้นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรและส่งเสริม
กิจกรรมเพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกบริษัท 
ให้แก่บุคลากร ป้องกันและควบคุมไม่ให้การดำาเนินธุรกิจส่งผล 
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ รวมถึงการใช้อุปกรณ์ทาง
ด้านความถี่วิทยุ (Radio Frequency) อย่างปลอดภัยต่อบุคลากร
ของบริษัท และชุมชนโดยรอบบริษัท
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บริษัทเช่ือว่าการจะนำาพาองค์กรเดินหน้าไปสู่เป้าหมายของการ
เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนจำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีแนวทาง
ในการดำาเนินธุรกิจท่ีตอบสนองผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่าง
ครบถว้น ในป ี2557 บรษิทัไดม้กีารกำาหนดกรอบการดำาเนนิงาน ซึง่
ครอบคลมุกระบวนการดำาเนนิการทัง้ภายในองคก์รและกระบวนการ
ดำาเนินการภายนอกองค์กร โดยเริ่มตั้งแต่การกำาหนดผู้ที่มีส่วนได้
ส่วนเสียของบริษัทเป็นทั้งหมด 6 กลุ่มและแนวทางในการบริหาร
จัดการเพื่อตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ อันนำาไปสู่

การกำาหนดแนวทางในการปฏบิตัแิละดำาเนนิการในการแสดงบทบาท
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมต่อผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ผ่าน
กระบวนการของการประชุมร่วมกันของตัวแทนหน่วยงานทุกๆ 
หน่วยงาน เพื่อทำาการระบุกลุ่มและประเด็นที่เกี่ยวข้องของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียที่มีส่วนเกี่ยวข้องในแต่ละหน่วยงาน และทำาการสรุป ลง
ความเห็นร่วมกันผ่านคณะทำางานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและ 
นำาเสนออนุมัติต่อคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนดังนี้

เช่ือมโยงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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สำาหรบัรายงานการพฒันาอยา่งยัง่ยนืฉบบันี้ไดม้กีารคดัเลอืกประเด็น
ที่เป็นสาระสำาคัญสำาหรับบริษัทผ่านการประชุมร่วมกันของคณะ
ทำางานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ประกอบด้วยกลุ่มตัวแทนของ
หน่วยงานด้านการกำาหนดทิศทางบริษัท (ฝ่ายกลยุทธ์, ฝ่ายบริหาร
ความเสีย่ง เปน็ตน้) กับกลุม่ตวัแทนของหนว่ยงานดา้นการเชือ่มโยง
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ฝ่ายการตลาด, ฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นต้น) 
เพือ่ใหไ้ดป้ระเดน็ตา่งๆ ทีบ่รษิทัและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีใหค้วามสนใจ 

จากการได้มาซึ่งประเด็นต่างๆ ที่หลากหลาย คณะทำางานฯ จะ
ทำาการคัดกรองประเด็นและจัดลำาดับความสำาคัญของประเด็นต่างๆ 
ด้วยกระบวนการคัดเลือกประเด็นสำาคัญ (Materiality) เพื่อให้ได้
ประเด็นสำาคัญท่ีสัมพันธ์กับทิศทางของบริษัทและได้รับความสนใจ
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการของคณะที่
ปรึกษา ซึ่งจะเป็นประเด็นสำาคัญตามแนวทางของการพัฒนาอย่าง
ยัง่ยนือนันำาไปสูก่ารวางแนวทางการบรหิารในองคก์รเพือ่ตอบสนอง
ต่อประเด็นสำาคัญต่างๆ ให้บรรลผุล โดยขอบเขตของประเด็นทีส่ำาคญั
จะถูกแบ่งดังนี้

ประเด็นสำาคัญที่มีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายใน
• การพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่
• การพัฒนาและส่งเสริมพนักงานให้ก้าวหน้าใน

วิชาชีพ
• ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของพนักงาน
• การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่พนักงาน
• ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์และการบริการ
• คุณภาพของผลิตภัณฑ์
• การบริหารต้นทุน รายได้และความมั่นคง

ทางการเงิน

ประเด็นสำาคัญที่มีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียภายนอก
• ผลตอบแทนที่ดี
• การส่งเสริมเศรษฐกิจทางอ้อม
• สิทธิมนุษยชนเพื่อการรับรู้ข้อมูล
• การพัฒนาชุมชนและสังคม
• ความพึงพอใจของลูกค้า
• การตอบสนองต่อสภาวะวิกฤต
• การส่งเสริมเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

การคัดเลือกประเด็นสำาคัญ
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ด้วยเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมาก
ขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมา ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เกิดขึ้นเป็นประจำาอยู่
เสมอในทุกๆ ปี บริษัทในฐานะผู้ดูแลโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้าน
โทรคมนาคมที่สำาคัญของประเทศตระหนักดีกว่าการที่บริษัทจะ
สามารถเตบิโตและดำาเนนิธรุกิจไดอ้ยา่งยัง่ยนืและมัน่คงไดน้ัน้จำาเปน็
ตอ้งสรา้งผลติภณัฑแ์ละการใหบ้ริการรปูแบบใหมท่ีจ่ะตอ้งตอบสนอง
ต่อแนวโน้มของเทคโนโลยีในอนาคต ความต้องการของลูกค้า ได้
อย่างรวดเร็วและสมำ่าเสมอ ในขณะเดียวกันยังต้องสร้างคุณค่าให้
เกิดขึ้นกับสังคมและส่ิงแวดล้อม เพ่ือนำาพาให้ระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศเติบโตได้อย่างมั่นคง 

เพื่อให้เป้าหมายที่ได้กำาหนดไว้บรรลุผล บริษัทจึงได้กำาหนดกรอบ
แนวทางในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ผ่านกระบวนการพัฒนา 
สร้างสรรค์นวัตกรรมของไทยคม ที่เรียกว่า “Innovation Pipeline” 
ที่หน่วยงานต่างๆ จะมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาเหล่านี้ต้ังแต่
การคดิคน้ไปจนถงึการใหบ้รกิารผลติภณัฑเ์ชงิพาณชิย ์“Innovation 
Pipeline” โดยกระบวนการพัฒนานวัตกรรมของบริษัทจะเกิดจาก 
3 หน่วยงานสำาคัญ ได้แก่ หน่วยงาน Technological Innovation, 
Financial Innovation, Marketing Innovation ทีจ่ะทำาการประสานงาน
รว่มกนัเพือ่ทำาใหผ้ลติภณัฑแ์ละการบรกิารของไทยคม ผลติออกมา 

เพือ่กา้วลำา้เทคโนโลยีในปจัจบุนัและตอบสนองตอ่ความตอ้งการของ
ลูกค้าและผู้ใช้ปลายทาง แต่ยังคงไว้ซึ่งการบริหารจัดการต้นทุนที่
เหมาะสม

สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ก้าวนำาเทคโนโลยีและ 
ตอบโจทย์ต่อลูกค้า (Technological Innovation)
เทคโนโลยยีคุปจัจบุนัมกีารเปลีย่นแปลงและพฒันาอยา่งรวดเรว็ นัน่
ย่อมส่งผลให้ผลิตภัณฑ์หรือการบริการต่างๆ ของธุรกิจดาวเทียม
ต้องมีการปรับตัวตามไปด้วย เพื่อท่ีจะตอบสนองต่อเทคโนโลยี
ใหม่ๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  จากแนวโน้มเหล่านี้บริษัทมุ่งมั่น
ท่ีจะสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทไม่เพียงแต่ก้าวทัน
เทคโนโลยี แต่ต้องก้าวนำาเทคโนโลยีด้วย เพื่อที่จะบรรลุวิสัยทัศน์ที่
กล่าวไว้ว่า “ไทยคมจะต้องเป็นผู้นำาธุรกิจดาวเทียมเพื่อการสื่อสาร
ทีส่รา้งโอกาสในการเขา้ถงึและใชป้ระโยชนด์าวเทยีมเพือ่การเตบิโต
อย่างยั่งยืนของธุรกิจและสังคม” 

กระบวนการท่ีจะก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ของบริษัทจะต้องผ่าน
การศึกษา ประเมิน วิเคราะห์ ปัจจัยที่สำาคัญ 3 ด้านได้แก่ 
1. แนวโน้มของเทคโนโลยี (Trend) ศึกษา ประเมิน วิเคราะห์  

คาดการณ์รูปแบบเทคโนโลยีใหม่ๆ ในอนาคตข้างหน้า
2. แนวโน้มของกลุ่มอุตสาหกรรมดาวเทียม (Industry) ติดตาม

การเปลี่ยนแปลงของกลุ่มอุตสาหกรรมดาวเทียมอยู่เสมอ เพื่อ
ประเมินและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันท่วงที

3. ความต้องการความคาดหวังของลูกค้า (Customer) รับทราบข้อ
เสนอแนะ ข้อร้องเรียนและความตอ้งการของผลิตภัณฑ์และการ
ให้บริการของบริษัทเพื่อปรับปรุงพัฒนาหรือสร้างรูปแบบใหม่ๆ 
ให้เกิดขึ้น 

Innovation Pipeline

ผลการดำาเนินงานเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืนของไทยคม
สร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ืออนาคต
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จากปัจจัยเหล่านี้จะนำาไปสู่การสร้างสรรค์สิ่ งประดิษฐ์หรือ
กระบวนการรูปแบบใหม่ ที่จะตอบสนองต่อประเด็นต่างๆ ที่สำาคัญ
ที่ได้ทำาการวิเคราะห์มา ผ่านกระบวนการสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
พรอ้มระบบการประเมนิผลตามมาตรฐานทีบ่รษิทัไดก้ำาหนดไว ้เพือ่
ใหม้ัน่ใจไดว้า่สิง่ประดษิฐห์รอืกระบวนการรปูแบบใหม่ๆ  ที่ไดก้ำาเนดิ
ขึน้มานัน้จะสามารถตอบโจทยห์รือข้อสงสัยใหแ้ก่ผูม้ส่ีวนไดส้ว่นเสยี
ของทกุกลุม่ ผา่นระบบการบรหิารจดัการทีค่ำานงึถงึผลกระทบในทกุ
กระบวนการของบริษัทโดยผลการดำาเนินการในการสร้างผลิตภัณฑ์
และบริการที่โดดเด่นของบริษัทในปี 2557 ที่บริษัทได้สร้างสรรค์ขึ้น
มามีดังนี้

โครงการ In-flight Entertainment and Connectivity (IFEC)
ไดร้บัการพฒันาขึน้ตามแผนกลยทุธด์า้น New Solutions ของบรษิทั 
โดยมุ่งเน้นพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านดาวเทียม Mobility 
Service แบบครบวงจร เพื่อตอบสนองต่อลักษณะการใช้ชีวิตของ
คนในสงัคมทีม่กีารเปลีย่นแปลงไปสูก่ารบรโิภคเทคโนโลยทีีม่ากข้ึน 
โครงการ IFEC เปน็การใหบ้รกิาร Wi-Fi อนิเทอรเ์นต็บนยา่นความถี ่
Ku-band ดว้ยความเรว็ระดบั 3G ซึง่บรษิทัไดร้ว่มมอืกบั บรษิทั โกลบอล 
อีเกิ้ล เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ พัฒนาอุปกรณ์และระบบการสื่อสาร ให้
กับผู้โดยสารให้สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ เพื่อการ
ใช้งานอินเทอร์เน็ตและเพื่อการสื่อสารบนเครื่องบิน ซึ่งถือเป็นครั้ง
แรกในภมูภิาคเอเชยีนี ้บรกิารของนีช้ว่ยเชือ่มตอ่การสือ่สาร ทัง้ภาค
พื้นดิน ภาคพื้นนำ้า และบนฟ้า เพื่อส่งมอบโซลูชั่นส์การให้บริการ
สำาหรับลูกค้า และขณะเดียวกันก็ตอบสนองความต้องการในการ
สื่อสารแบบต่อเนื่องของผู้โดยสารด้วย  เนื่องจากผู้โดยสารสามารถ
ใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแม้ในขณะเดินทาง โดยบริการ Wi-Fi  
Onboard จากโครงการ IFEC ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 เป็นต้นมา
ไปกับสายการบินนกแอร์

โครงการ  Multiscreen / 2nd Screen
คือ Application ที่ทางบริษัทได้สร้างขึ้นมา โดยมีที่มาอัน
เนื่องมาจากบริษัทมองเห็นว่าปัจจุบันพฤติกรรมผู้ชมทีวีมีการ
เปลี่ยนแปลงไปมากเมื่อเทียบกับสมัยก่อน มีการใช้ Smart-
phone หรือ อินเทอร์เน็ต (Internet) ในระหว่างการรับชม
รายการโทรทัศน์ ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัยท่ีพบว่า ปัจจุบันมีคนใช้ 
Smartphone ขณะรับชมรายการโทรทัศน์มากขึ้นถึง 85% ไม่
ว่าจะใช้รับส่งอีเมล Chat หรือติดตามข่าวสาร บริษัทมองเห็น
โอกาสของการเติบโตของธุรกิจนี้ท่ีมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ 
อนัเนือ่งมาจากอตัราการบรโิภคสนิคา้ Smartphone ยงัมจีำานวนเพิม่

แนวทางการบริหารจัดการเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์
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มากขึ้น ไทยคม สถานีโทรทัศน์/ผู้ผลิตรายการ และบริษัทต่างๆ จึง
อยากพัฒนา Application เพ่ือเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะทำาให้ผู้ชม
ได้มีส่วนร่วมกับรายการโทรทัศน์และสามารถช่วยให้ข้อมูลพื้นฐาน
ที่สำาคัญแก่ สถานีโทรทัศน์/ผู้ผลิตรายการ และบริษัทต่างๆ เพื่อที่
จะสามารถนำาข้อมูลไปวิเคราะห์เพื่อทำาการปรับปรุงพัฒนาเนื้อหา
สาระของรายการต่อไป โดยบริษัทคาดว่าผลประโยชน์ที่ผู้เกี่ยวข้อง
จะได้รับจากโครงการนี้ ได้แก่
• การเพิ่มมูลค่าการโฆษณา (Increased Advertising Value) โดย

มีรายได้จากการโฆษณา และ ขายสินค้า หรือ Content อื่น ๆ
• ทำาให้รายการมีภาพลักษณ์ที่ทันสมัย เพ่ิมประสบการณ์ใหม่แก่ 

ผู้ชมในการรับชมรายการ 
• การค้นพบ (Discovery) ซึ่งหมายถึงการที่ผู้บริโภค “พบ” หรือ

รู้จัก ได้ยินชื่อของรายการเป็นคร้ังแรกผ่านส่ือสังคมออนไลน์ 
หรือ Application 

• สร้างความภักดีของผู้ชม (Loyalty) ช่วยส่งเสริมให้มีการรับชม
ต่อเนื่องทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว

• ทำาให้ผู้ชมมีปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหารายการ (Interactive) 
สร้างสภาพแวดล้อมแบบสังคมออนไลน์ ทำาให้แฟนรายการ
สามารถพบปะสนทนากันได้

โดยในป ี2557 ทีผ่า่นมาบรษิทัไดเ้ริม่ดำาเนนิการใหบ้รกิารโครงการนี้
แลว้ผา่นการรว่มมอืกบักลุม่ลกูคา้สถานโีทรทศัน/์ผูผ้ลติรายการ และ
บริษัทต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. สถานีโทรทัศน์ / ผู้ผลิตรายการ 

1.1 บริษัท อสมท จำากัด (มหาชน)
 เป็นการดำาเนินงานตามแผนกลยุทธ์การนำาเสนอการ

บริการลูกค้าแบบครบวงจร (End-To-End Solution) ของ
บริษัท เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรายการ
โทรทัศน์กับผู้ชม ที่ผู้ชมและผู้ผลิตรายการสามารถสื่อสาร
ถงึกนัไดร้ะหวา่งการชมรายการอนันำามาซึง่การภกัดตีอ่การ
รับชมรายการกับ Application ที่ใช้ โดย บริษัท อสมท 
จำากัด (มหาชน) ร่วมมือกับไทยคมเปิดตัว MCON-
NECT Application ให้ผู้ชมได้สัมผัสประสบการณ์แบบ  
2nd Screen เมือ่พฤษภาคม ป ี2557 ภายใน Application มี

กจิกรรมรว่มสนกุตอบคำาถามเพือ่ชงิรางวลัแบบ Real-time 
กับรายการโทรทัศน์และหลายรายการเกี่ยวกับการแข่งขัน
ฟุตบอลโลก ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากกลุ่มผู้ชม
รายการโทรทัศน์ 

1.2 ผู้ผลิตรายการ (Content Owner)
 ปจัจบุนับรษิทัอยู่ในชว่งของการพฒันาระบบรว่มกบัผูผ้ลติ

รายการและนักลงทุน เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางท่ีจะทำาให้
ผู้ชมได้มีส่วนร่วมกับรายการ ซึ่งจะออกอากาศในปี 2558 
โดยมีจุดประสงค์คือ
• สร้างการสื่อสารร่วมกันระหว่างรายการและตัวผู้ชม

เปรียบเสมือนผู้ชมกำาลังพูดคุยกับรายการนั้นๆ โดย
สามารถท่ีจะรับทราบถึงขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวกับรายการ 
นั้นๆ ตามที่ผู้ชมต้องการหรือมีบทสนทนาระหว่างกัน
และกนั เพือ่สรา้งความผกูพนัระหวา่งรายการกบัผูช้ม
ให้ใช้ Application นี้ต่อไปเรื่อยๆ

• ช่องทางเพิ่มรายได้ ด้วยรูปแบบของ Application 
ท่ีจะสามารถดึงดูดผู้ชมให้สามารถเข้ามาใช้บริการ
เพ่ิมมากขึ้นเร่ือยๆ บริษัทจึงมองเห็นว่าการโฆษณา
จำาหนา่ยสนิคา้ กส็ามารถทีจ่ะเขา้มาเปน็สว่นหนึง่ของ 
Application ทีส่ามารถตอบสนองความสนใจของผูช้ม
ได้ทันทีดังเช่น ข้อมูลของนักแสดงหรือรายการต่างๆ 
ได้อย่างทันที หากผูช้มมีความสนใจในสนิค้านัน้ๆ หรอื
สถานทีท่ีอ่ยู่ในรายการโทรทศัน ์ซึง่จะเหน็ไดว้า่เปน็รปู
แบบการสรา้งรายไดร้ปูแบบใหมท่ีจ่ะตอบสนองตอ่รูป
แบบการใช้ชีวิตของคนในอนาคต

2. บริษัทต่างๆ
2.1. เจ้าของสินค้าและห้างร้าน ปัจจุบันอยู่ ในระหว่าง

กระบวนการท่ีให้บริษัทมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้  
Application และคุณสมบัติหรือข้อจำากัดของผลิตภัณฑ์ 
โดยบริษัทได้นำาเสนอ 2nd Screen ให้กับเจ้าของสินค้า
และห้างร้าน เพื่อสร้างเครือข่ายสำาหรับงานขายสินค้าให้
กับรายการต่างๆ และเป็นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์
สินค้าของเจ้าของสินค้าเอง
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2.2. โรงแรม เพื่อต่อยอดโครงการ Multi-Screen Application 
ลูกค้าโรงแรมสามารถเข้าถึงบริการโรงแรมและเข้าไปใช้
งาน 2nd Screen ผ่าน Smartphone ได้ โดยมีลักษณะของ
การให้บริการดังนี้
• Live TV และ Video On-Demand
• โฆษณา (Target Ads /In-stream Ads/ Display Ads)
• รวมบรกิารนีเ้ขา้กบับรกิารของโรงแรม เชน่ บรกิารสัง่

อาหาร บริการเรียกรถแท็กซี่ 
• E-commerce/Online Shopping ลูกค้าสามารถซื้อ

บริการ Package ท่องเที่ยว เช่ารถ หรือบัตรกำานัล 
ในบริการพื้นที่นั้นๆ ได้

สร้างสรรค์ระบบการเงินเพื่อต้นทุนที่เหมาะสม 
(Financial Innovation)
ไทยคม หนึ่งในธุรกิจผู้นำาดาวเทียม ที่มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมทาง
ธุรกิจและเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารที่พร้อมจะสร้างโอกาสในการ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากดาวเทียมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของ
ธุรกิจและสังคม โดยเน้นกลยุทธ์ในการดำาเนินธุรกิจ 3 ด้าน ได้แก่ 
การบรหิารจดัการองคก์ร กลยทุธท์างการตลาด และการเตบิโตอยา่ง
ยัง่ยนื เพือ่มุ่งนำาบรษิทัไปสูก่ารเปน็ “องคก์รทีม่ศีกัยภาพทางธรุกิจสงู” 
(High Performance Organization) ตามพนัธกจิที่ไดต้ัง้เอาไวต้ัง้แต่
ปี 2555 

สำาหรับในปี 2557 ในด้านการบริหารจัดการองค์กรของส่วนการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่ออนาคตใหม่ บริษัทยังคงมุ่งเน้นการพัฒนา
ที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมทางการเงิน (Financial Innovation) ของ
บริษัทในการลงทุนโดยมีกระบวนการในการศึกษาความเป็นไปได้
ของโครงการเพื่อก่อให้เกิดการบริหารต้นทุนที่เหมาะสมที่สุดแก่
องค์กร อีกทั้งยังคำานึงถึงโอกาสในการสร้างคุณค่าร่วมให้แก่คู่ค้า
ภายในประเทศอีกด้วย

นวัตกรรมที่โดดเด่นในปีนี้ กล่าวคือ Innovative Asset-light Model 
เป็นการที่บริษัทได้เจรจาสร้างดาวเทียมไทยคม 7 โดยให้พันธมิตร
ทางธุรกิจเป็นผู้ลงทุนในการดำาเนินการสร้างไปก่อน นับได้ว่าเป็น
ครั้งแรกของอุตสาหกรรมดาวเทียมที่สามารถทำาสัญญาเช่าซื้อ 
(Leasing) ในลักษณะนี้ได้ 

นอกจากนีน้วัตกรรมทางการเงนิที่โดดเดน่ประการถัดมาคอื การออก
หุน้กู ้(Debentures) เปน็เงนิ 4,550 ลา้นบาท เสนอขายแกน่กัลงทนุ
สถาบันและประชาชนทั่วไป เพื่อระดมทุนทดแทนเงินกู้ในการจัดส่ง
ดาวเทยีมไทยคม 7 ขึน้สูว่งโคจร ซึง่ทำาใหส้ามารถลดตน้ทนุทางการ
เงนิลงไปไดม้าก แสดงใหเ้หน็ถงึโครงสรา้งทางการเงนิขององคก์รที่
มั่นคง (Stable) การกำากับดูแลกิจการที่ดีและโปร่งใส เป็นที่ยอมรับ
ของนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยวงเงินท่ีเหลืออีก
ส่วนหนึ่งจะนำาไปเป็นเงินลงทุนในโครงการดาวเทียมไทยคม 8 
ต่อไป การกำาหนดแผนการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ นอกจากจะช่วยลดค่าใช้
จ่ายใหก้บับรษิทั ยังเปน็การเปดิโอกาสใหน้กัลงทนุไทยทกุคน ไดเ้ปน็

ส่วนหนึ่งในการเป็นเจ้าของดาวเทียมไทยคม ซึ่งเป็นดาวเทียมของ
ประเทศไทย แสดงให้เห็นถึงความเชื่อม่ันและความไว้วางใจของคู่
ค้าที่มีต่อบริษัทได้เป็นอย่างดี  

ประการสุดท้ายคือ บริษัทได้ลงนามในสัญญาเงินกู้กับธนาคาร
กสิกรไทยและธนาคารกรุงเทพ เพื่อใช้เป็นเงินทุนสำาหรับโครงการ
ดาวเทียมไทยคม 8 ที่จะขึ้นสู่วงโคจรในปี 2559 ซึ่งเป็นการกู้เงินใน
การลงทนุจากแหลง่เงนิทนุในประเทศ ซึง่ในอดตีบรษิทัมกัจะใช้เงนิกู้
จากตา่งประเทศเปน็หลกัในการดำาเนนิโครงการดาวเทยีม โดยบรษิทั
ทำาการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) ร่วมกับแหล่งเงิน
ทุน เพื่อนำาไปสู่การบริหารต้นทุนดาวเทียมท่ีเหมาะสมท่ีสุดภายใต้
เงือ่นไขการกูท้ีด่ทีีส่ดุกบัแหลง่เงนิทนุในประเทศ (ในทีน่ีค้อื ธนาคาร
กสิกรไทยและธนาคารกรุงเทพ)

นวัตกรรมทางการเงินท่ีเกิดขึ้นบางส่วนนี้คือ ความมุ่งมั่นที่จะตอบ
โจทย์การบริหารจัดการองค์กรให้เติบโต สร้างผลกำาไรให้กับผู้ถือ
หุ้น ทั้งยังเสริมสร้างคุณค่าให้สังคมอย่างยั่งยืนของบริษัท เพื่อมุ่งสู่
การเป็น “องค์กรที่มีศักยภาพทางธุรกิจสูง” ตามพันธกิจที่ได้วางไว้

สร้างสรรค์รูปแบบการตลาดอย่างเหมาะสม 
(Marketing Innovation)
ในการดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจ
ของบริษัททำาได้อย่างโดดเด่น ควบคู่ไปกับการดำาเนินการในมิติ 
ส่ิงเเวดล้อมเเละมิติทางสังคม การบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจของ
บริษัท จึงให้ความสำาคัญกับการดำาเนินธุรกิจท่ีสร้างประโยชน์ให้กับผู้
ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย นอกเหนือไปจากการพัฒนาโครงข่ายดาวเทียม
ให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค ท้ังน้ีเพ่ือขยายโอกาสและ
ตอบสนองต่อความหลากหลายของการบริการในราคาท่ีเหมาะสม 
โดยเฉพาะการต่อยอดการให้บริการในธุรกิจท่ีเก่ียวข้องไม่ว่าจะเป็น 
ผู้ผลิตรายการเเละผู้ประกอบการสถานีวิทยุโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม 
ผู้ประกอบการเคเบิลทีวีเเละผู้ให้บริการโทรทัศน์เเบบบอกรับสมาชิก 
ผู้ผลิตเเละจำาหน่ายชุดอุปกรณ์รับสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม 
ผู้ประกอบการส่ือสารและโทรคมนาคม ตลอดจนผู้ให้บริการโทรศัพท์
เคล่ือนท่ี ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ธุรกิจส่ือโฆษณาบนช่องรายการวิทยุ
โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม เป็นต้น ผ่านกระบวนการพิจารณาความเหมาะ
สมในประเด็นต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีได้ผลิตข้ึนมา เพ่ือสร้างรูป
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แบบการขายให้แก่ลูกค้าเพ่ือท่ีจะสามารถเข้าใจในศักยภาพและความ
เหมาะสมของผลิตภัณฑ์ได้อย่างง่ายและดีที่สุด

บริษัทได้ออกแบบการบริการโดยอาศัยจุดแข็งของดาวเทียมซึ่ง
เหมาะกบัการสง่ขอ้มลูในลกัษณะกระจายจากตน้ทางไปยงัจดุหมาย
ปลายทางหลายๆ จุดพร้อมๆ กันเป็นวงกว้าง บริการให้กับผู้บริโภค
บนพื้นฐานการเชื่อมต่อแบบปลายถึงปลาย (End to End) ปัจจุบัน
การส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีปริมาณของข้อมูลสูงขึ้น
หลายเท่าตัว สอดคล้องกับความนิยมของการใช้เทคโนโลยีการส่ง
ขอ้มลูความเรว็สงู ผา่นเครอืข่ายอนิเทอรเ์นต็ (Internet Broadband) 
เหมาะสำาหรบัผูใ้หบ้รกิารโทรคมนาคม สถานโีทรทศันแ์ละหนว่ยงาน
ราชการอื่นๆ โดยการใช้งานหลักๆ ได้แก่ การเช่ือมโยงโครงข่าย
โทรศัพท์มือถือจากส่วนกลางไปยังสถานีรับสัญญาณทั่วประเทศ 
การให้บริการภาพและเสียงบนเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ การรับส่ง
ไฟล์ภาพยนต์ในระบบความคมชัดสูง HD (High Definition), UHD 
(Ultra High Definition) 

เนื่องจากเป็นธุรกิจต้นนำ้า (Upstream Service) การดำาเนินการ
ให้บริการช่องสัญญาณผ่านดาวเทียมของบริษัทยังเป็นการสร้าง 
โอกาสใหม่ๆ  ใหก้บัธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้ง ในขณะเดยีวกนักส็ามารถต่อยอด 
ธุรกจิของลกูคา้ไดด้ว้ย อกีหนึง่โครงการทีบ่ริษทัไดด้ำาเนนิการไปแลว้
คือ โครงการ Thaicom Digital Cinema Package (DCP) เพราะ
ไทยคมมองเห็นว่า การกระจายเนื้อหา (ตัวภาพยนตร์) ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพพร้อมๆ กันจะเป็นกุญแจแห่งความสำาเร็จ (Key 
Success) ของโรงภาพยนตรด์จิติอล โครงการนี ้เปน็การใชด้าวเทียม
อย่างมีประสิทธิผล ตลอดจนกลวิธีที่น่าเชื่อถือเพื่ออำานวยความ
สะดวกในการกระจายสัญญาณครอบคลุมทุกโรงภาพยนตร์ มีการ
แพร่กระจายข้อมูล ณ ขณะเวลาจริง จากศูนย์กลางข้อมูลไปยัง
หน่วยต่างๆ อย่างครอบคลุมทั่วพื้นที่ ซึ่งเป็นการเข้าถึงเครือข่าย
ที่ไม่ข้ึนอยู่กับโครงข่ายพ้ืนฐานภาคพ้ืนดิน ดังที่ได้เร่ิมโครงการ
ร่วมกับทางกันตนาในปี 2557 ที่ผ่านมา ภายใต้ชื่อโครงการ 
Kantana Movie Mall ประกอบไปดว้ย โรงภาพยนตร ์กนัตนา ซนีมีา่ 
ซึ่งเป็นโรงภาพยนตร์ดิจิตอลที่ใช้เทคโนโลยีการรับส่งสัญญาณ
ผ่านดาวเทียมไทยคมโดยใช้ช่องสัญญาณดาวเทียม ไทยคม 4 

(Ku Band) ในการส่งภาพยนตร์ จากส่วนกลางไปยังโรงภาพยนตร์
ทั่วประเทศ ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าสามารถลดค่าใช้จ่ายในการดำาเนิน
การจากการขนส่งม้วนฟิล์มในรูปแบบเดิม และยังลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่านการดำาเนินการขนส่ง
สินค้าไปยังทั่วประเทศอีกด้วย ทั้งนี้บริษัทยังได้รับจ้างพัฒนาระบบ  
Digital Signage ซึ่งเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ทางจอภาพรูปแบบใหม่ 
เพื่อใช้แสดงข้อมูลด้านหน้าโรงฉายภาพยนต์ เช่น แสดงข้อมูลรอบ
ภาพยนต์ท่ีจะฉายตัวอย่างภาพยนตร์ และโฆษณา ซึ่งถูกควบคุม
และส่งข้อมูลผ่านดาวเทียมจากส่วนกลางเช่นกัน ซึ่งตอบโจทย์
ให้กับลูกค้าเฉพาะกลุ่มโดยต่อยอดจาก โครงการ CDN (Content 
Delivery Network) ของบริษัทนั่นเอง 

นอกจากนี้ในส่วนของการขายช่องสัญญาณของดาวเทียมไทยคม 6 
ไทยคม 7 และ ไทยคม 8 บริษัทได้ทำาการขายช่องสัญญาณล่วง
หน้า (Pre-sale) ก่อนท่ีจะผลิตและจัดส่งขึ้นสู่วงโคจร โดยได้เปิด
ตลาดใหม่ อาทิ เอเชียใต้ และแอฟริกา รวมถึงการเพิ่มยอดขายใน
เอเชียแปซิฟิก สำาหรับกรณีดาวเทียมไทยคม 7 รูปแบบการตลาดที่
เน้น New Market ยังสามารถทำาให้มียอดจองช่องสัญญาณเต็มร้อย
เปอร์เซนต์ก่อนส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจร 

นี่เป็นเพียงตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงการสร้างสรรค์รูปแบบธุรกิจ
ใหม่ๆ เพื่อความหลากหลายและตอบสนองต่อความต้องการของ
ลูกค้าอย่างครบวงจร (New Business Model) ที่บริษัทดำาเนินมา
ตลอด มุ่งเน้นการสร้างประสิทธิภาพสูงสุดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้
กบัธรุกจิดว้ยการใชเ้ทคโนโลยทีีม่ ีโดยปรบัเปลีย่นการดำาเนนิธรุกจิที่
มุ่งเน้นรูปแบบการบริการแบบครบวงจร แทนการพัฒนาผลิตภัณฑ์
เพียงอย่างเดียว เพื่อร่วมยกระดับธุรกิจดาวเทียมและการสื่อสาร 
ตลอดจนยงัประโยชนต์อ่สงัคมในระดบัสากล โดยยงัคงมุง่มัน่เตบิโต
อย่างแข็งแกร่งและย่ังยืนต่อไป “มุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการดาวเทียม
ชั้นนำาแห่งเอเชีย”
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ลักษณะธุรกิจของบริษัทที่เป็นผู้ให้บริการดาวเทียมทำาให้การเข้าถึง
เป็นสิ่งสำาคัญในการดำาเนินธุรกิจ นอกจากในเชิงปริมาณของคนท่ี
เข้าถึงเพิ่มมากขึ้นแล้ว ปริมาณของเนื้อหาสาระ (Content) ที่หลาก
หลายกเ็พิม่ดว้ย เพราะฉะนัน้แลว้คำาวา่ “ความสามารถในการเขา้ถงึ” 
(Accessibility) ของไทยคม คอืการเขา้ถงึของผูช้มและเนือ้หาสาระ
รายการที่หลากหลาย  

เนื่องด้วยสังคมในขณะนี้มีความเป็นโลกาภิวัตน์สูง ดังนั้นการเข้า
ถึงส่ิงอำานวยความสะดวก เทคโนโลยี และอื่นๆ ที่ผู้คนให้ความ
สนใจหรืออยู่ในความสนใจนับเป็นส่ิงสำาคัญต่อการดำารงชีวิตที่
มนุษย์พึงมี ด้วยเหตุนี้เองความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยี
โทรคมนาคม (Telecommunication) จึงได้นับเป็นปัจจัยพ้ืนฐาน
ในการดำารงชีวิต อีกทั้งยังเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของการดำารงชีวิต 
ในการเข้าถึงข้อมูลที่จำาเป็นและสำาคัญ และยิ่งไปกว่านั้นยังเป็น 
สิ่งที่ผู้คนสนใจต่อชีวิต ทั้งนี้เพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชากรในประเทศอย่างยั่งยืน 

การเข้าถึงเทคโนโลยีโทรคมนาคมเหล่านี้ไม่เพียงแต่เป็นพันธกิจ
หลักของบริษัท หากแต่เป็นเหมือนคำามั่นสัญญาที่ทางบริษัทได้ให้
ไว้กับสังคมถึงพันธกิจความรับผิดชอบต่อสังคมในการท่ีประชาชน
สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีโทรคมนาคมเหล่านี้ได้อย่างเสมอภาค

ในการเข้าถึงเทคโนโลยีการสื่อสารเหล่านี้ให้ได้มากท่ีสุด ด้วยเหตุ
นี้เองบริษัทจึงมีความพยายามอย่างถึงท่ีสุดในการสร้างการเข้าถึง
เทคโนโลยีโทรคมนาคม

ในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทได้มีการให้ความสำาคัญในด้านต่างๆ 
เกี่ยวกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอันเกี่ยวพันกับการดำาเนินธุรกิจในทุก
กระบวนการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องความสามารถในการเข้าถึง 
(Accessibility) ทีเ่ปน็หนึง่ในกญุแจสำาคญัในการเชือ่มโยงผูม้สีว่นได ้
ส่วนเสีย ทั้งนี้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ที่สำาคัญ 2 กลุ่ม
ของไทยคม มีดังนี้
1. ประชาชนหรือผู้บริโภค (Consumer) ที่รับชมโดยตรง หรือว่าที่

ได้รับการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต (Internet connection) 
โดยตรงจากไทยคม

2. ลูกค้า 
• ลกูคา้บรอดคาสต ์(Broadcast) กลา่วคอื ชอ่งโทรทศันต์า่งๆ 
• ลูกค้าบรอดแบนด์ (Broadband) ที่ใช้อินเทอร์เน็ตใน

การเชื่ อม ต่อ กล่ าว คือ ธุ รกิ จ โทรคมนาคมต่ างๆ 
(Telecommunication)

การที่บริษัทสร้างความสามารถในการเข้าถึง (Accessibility) ขึ้นมา 
จะก่อให้เกิดประโยชน์กับท้ังสองกลุ่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียน้ีโดยตรง 

สร้างโอกาสในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์และการให้บริการ
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กล่าวคือก่อนที่บริษัทจะเริ่มทำากิจกรรม โครงการ แนวทาง ทิศทาง
หรือนโยบายในการดำาเนินธุรกิจใดๆ อันก่อให้เกิดผลกระทบ 
(Impact) ในดา้นบวกหรอืลดผลกระทบดา้นลบ กบัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
ทั้งสองกลุ่มนี้ บริษัทจะต้องมีความมั่นใจว่าผลประโยชน์ต่างๆ 
จะตกอยู่ในมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมี 3 แกนหลักในการ
บริหารจัดการ ดังนี้

ปี 2557 นับเป็นปีของการเติบโตของบริษัทในการจัดส่งดาวเทียม 
ไทยคม 6 ขึ้นสู่วงโคจรซึ่งมีส่วนเสริมศักยภาพในการรองรับความ
ต้องการในการใช้ช่องสัญญาณเพื่อแพร่ภาพโทรทัศน์ท่ีเพิ่มมากขึ้น
ในภูมิภาค และช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งในการตอกยำ้าความเป็น
ดาวเทียม Hotbird เพื่อบรอดคาสต์ ที่ตำาแหน่ง 78.5 องศาตะวัน
ออกของไทยต่อไป โดยปัจจุบัน ไทยคมได้ยืนยันล่วงหน้าในการให้
บริการแก่ลูกค้าไทยเป็นหลักโดยมีสัดส่วนมากกว่า 60% ของช่อง
สญัญาณทัง้หมดบนดาวเทยีมไทยคม 6 ยิง่ไปกวา่นัน้เดอืนกนัยายน 
ในปีเดียวกันบริษัทได้มีการส่งดาวเทียม ไทยคม 7 ขึ้นสู่วงโคจรได้
สำาเร็จอีกด้วย ถือเป็นการเพิ่ม Capacity ให้ไทยคมมีช่องสัญญาณ
เพียงพอต่อการรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมบรอดคาสต์ของ
ไทย โดยเสรมิชอ่งสญัญาณบนดาวเทยีมไทยคม 5 และ 6 ที่ใหบ้รกิาร
เต็มในปัจจุบัน การมีดาวเทียมเพิ่มเติมอีกเช่นนี้ จะช่วยสร้างมูลค่า
ทางเศรษฐกิจ อีกทั้งยังเพิ่มศักยภาพการให้บริการและช่วยขยาย
ตลาดของไทยคมในต่างประเทศด้วย  

และเพื่อการดำาเนินการในการสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องโครงข่าย
อย่างต่อเนื่อง บริษัทมีแผนดำาเนินการท่ีจะยิงดาวเทียมไทยคม 8 
ในช่วงครึ่งแรกของปี 2559 อีกด้วย อีกทั้งการหาดาวเทียมดวง
ใหม่มาทดแทนดวงเก่าท่ีใกล้หมดอายุในการให้บริการบรอดแบนด์
อินเทอร์เน็ต เพราะหากไทยคมไม่มีการเร่งหาดาวเทียมดวงใหม่ 
องค์กร สถาบันการศึกษาต่างๆ อาจจะไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้เช่นเดิม
เมื่อดาวเทียมดวงเก่าหมดอายุ

Capacity – สมรรถนะของโครงข่าย
ไทยคม มุ่งสร้างสมรรถนะของโครงข่ายโดยให้มีปริมาณเพียงพอ
ต่อความต้องการใช้งานและรองรับการเติบโตของลูกค้าตลอดจนผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
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เนือ่งจากบรษิทัเปน็องคก์รธรุกจิดาวเทยีมเพยีงรายเดยีวในประเทศท่ี
มีศกัยภาพเพยีงพอ (Capacity) ในการทีจ่ะดำาเนนิการสรา้งดาวเทยีม 
ซึ่งเป็นโครงสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน (Infrastructure) ให้กับ
ประเทศ กล่าวคือบริษัทมีหน้าที่สำาคัญในการรองรับการเติบโตของ
อตุสาหกรรมของประเทศ เพ่ือเปน็การใหอ้ตุสาหกรรมดาวเทยีมของ
ประเทศเจริญเติบโตต่อไปอย่างยั่งยืนและมีเสถียรภาพ

Coverage – การครอบคลุม
ดังที่ได้กล่าวไปข้างต้นว่าบริษัทมีทั้งพันธกิจทางธุรกิจ (Business 
Mission) และพนัธกิจทางสงัคม (Social Mission) ในการใหส้ญัญาณ
ดาวเทียมครอบคลุมในทุกๆ กลุ่มเป้าหมายทางการตลาดของ
บริษัท ในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่เพียงแค่การครอบคลุมทางกายภาพ 
(Physical Covered) แตย่งัหมายถงึการครอบคลมุทีม่นษุยส์ามารถ
ที่จะมีอุปกรณ์รับสัญญาณให้ได้มากที่สุดด้วย

บริษัท ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้เกิดขึ้นในสังคมในเรื่องของ
การสร้างความตื่นตัวในการใช้กล่องรับสัญญาณเพ่ืออำานวยความ
สะดวกในการรับชมโทรทัศน์ จะเห็นได้จากการตั้งบริษัท ดีทีวี 
เซอร์วิส จำากัด มีเป้าหมายเพื่อให้ตลาดได้ตื่นตัวในการใช้กล่องรับ
สัญญาณ และที่สำาคัญให้ประชาชนได้ใช้กล่องรับสัญญาณในราคา
ถูกเพื่อให้เกิดโทรทัศน์ดาวเทียมขึ้น อนึ่งในพันธกิจหลักตรงนี้เอง
เป็นการสรา้งการเขา้ถึงขา่วสารหรือขอ้มลูตา่งๆ ทีส่นใจ อนัเปน็สทิธ ิ
ขั้นพื้นฐานของมนุษย์

Content – คุณภาพเนื้อหารายการและสัญญาณ
บริษัทมุ่งมั่นที่จะร่วมส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและเรียนรู้ของคนใน
สังคมของประเทศผ่านการเรียนรู้จากช่องทีวีดาวเทียมที่สามารถ
ให้ผู้ชมและผู้ผลิตรายการทีวีได้มีอิสระในการเลือกผลิตรายการได้
อยา่งอสิระมากขึน้จากชอ่งสญัญาณทีห่ลากหลาย มสีทิธิในการเปน็
เจ้าของช่องสัญญาณ โดยบริษัทมีส่วนสนับสนุนสำาคัญเพื่อช่วยการ
บรหิารตน้ทนุของผูผ้ลติรายการใหเ้หมาะสม เพ่ือทำาใหผู้ช้มสามารถ
รับชมได้ในราคาที่สมเหตุสมผล อันจะเห็นได้จากการเปลี่ยนแปลง
ของจำานวนรปูแบบเนือ้หาของรายการในแตล่ะชอ่งทวีดีาวเทยีม ทีม่ ี
จำานวนเพิ่มมากขึ้นอย่างมากหลังจากการเริ่มดำาเนินธุรกิจจาน
ดาวเทียมราคาประหยัดของ ดีทีวี ซึ่งก่อให้เกิดการเพิ่มขึ้นของ
จำานวนผู้ชมทีวีดาวเทียมเป็นจำานวนมาก จนทำาให้ผู้ผลิตรายการ
หันมาสนใจในการดำาเนินธุรกิจผลิตรายการที่แปลกใหม่เพื่อตอบ
สนองต่อผู้ชม

ในส่วนนี้เอง ไทยคมมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นผู้ 
วางรากฐานและเป็นองค์ประกอบสำาคัญของการเติบโตของ 
บรอดคาสต์ติ้ง (Broadcasting) ของประเทศไทยในการสร้างธุรกิจ
ใหม่ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการรายการทีวี

อีกสิ่งสำาคัญที่บริษัทมีความเต็มใจและภาคภูมิใจอย่างถึงที่สุดใน
ส่วนของการเข้าถึงเพ่ือความมั่นคงของประเทศ เพราะกล่าวได้ว่า 

การทีป่ระเทศใดประเทศหนึง่มโีครงขา่ยสือ่สารทีส่ามารถควบคมุได้
นับเป็นปัจจัยสำาคัญ (Critical Factor) ของความมั่นคงของประเทศ
นั้นๆ ทำาให้แต่ละประเทศมีความมั่นใจในการปกครองประเทศ เช่น 
เหตุการณ์ปฏิวัติ หรือเหตุการณ์ทางการเมืองต่างๆ เป็นต้น

และเม่ือเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติบริษัทได้นำาเอาอุปกรณ์ 
ทรัพยากรหรือเทคโนโลยีท่ีบริษัทมี ไปช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ด้วย
กันคือเหตุการณ์อุบัติภัย เหตุการณ์เหล่านี้นับเป็นปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติที่เกินกว่ากำาลังมนุษย์จะควบคุมได้ การติดต่อสื่อสาร
เป็นไปด้วยความยากลำาบากจากความเสียหายท่ีเกิดขึ้น ด้วยเหตุนี้
การเยียวยาผู้ประสบภัยเป็นหนึ่งในความรับผิดชอบท่ีทางบริษัทได้ 
เป็นผู้ช่วยหรือบรรเทาความรุนแรงให้กับสังคม ยกตัวอย่างเช่น 
เหตุการณ์นำ้าท่วมในประเทศไทย เหตุการณ์แผ่นดินไหวในเมือง
เสฉวนของจีน เหตุการณ์สึนามิไทยประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น 
ทางบริษัทได้เข้าไปช่วยเหลือโดยการใช้ดาวเทียมไทยคม 1 กับ 
ไอพสีตาร ์(IPSTAR) เขา้ไปชว่ย แผน่ดนิไหวที่ไครสตเ์ชริช์ ประเทศ
นิวซีแลนด์ และเม่ือไม่นานมานี้เหตุการณ์แผ่นดินไหวท่ีฟิลิปปินส์
ไอพีสตาร์ (IPSTAR) ได้เป็นระบบสื่อสารชุดแรกๆ ที่เข้าไปถึงพื้นที่
ประสบภัย ทางบริษัทได้ส่งพนักงานของบริษัทกับอุปกรณ์เข้าไป
ช่วยอย่างสุดความสามารถ ท้ังนี้เพื่อเป็นการแสดงถึงการที่องค์กร
ธุรกิจประเภทดาวเทียมได้นำาเอาทรัพยากร อุปกรณ์และบุคคลากร 
ที่มีความสามารถมาช่วยเพื่อนมนุษย์ในภาวะวิกฤต รวมถึงการ
สร้างความสามารถในการเข้าถึงให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกลุ่ม
ต่างๆ ได้อย่างเพียงพอต่อการเข้าถึงอย่างครอบคลุมและมีคุณภาพ
ในทุกๆ ด้าน

จากปัจจัยท่ีได้กล่าวมานี้ บริษัทให้ความสำาคัญต่อการเข้าถึงข้อมูล
และการสื่อสาร ท่ีจะต้องครอบคลุมท้ังในด้านของโครงข่ายทาง
กายภาพ และความหลากหลายของเนื้อหาสาระของรายการ ทั้งยัง
สามารถดำาเนินการให้บริการได้ท้ังในสภาวะปกติและสภาวะวิกฤต 
เพือ่ใหล้กูคา้และผูบ้รโิภคมัน่ใจไดว้า่ผลติภณัฑข์องบรษิทัจะสามารถ
ตอบสนองความต้องการได้อย่างสมำ่าเสมอและไม่มีปัญหา
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ความรบัผดิชอบของไทยคม หมายถงึ การทีบ่รษิทัไดร้บัการยอมรบั
จากสงัคมวา่เปน็ผูด้ำาเนนิธรุกจิอยา่งมคีวามรบัผดิชอบตอ่ผูม้สีว่นได้
ส่วนเสียทุกภาคส่วน โดยวิธีการ “พัฒนาอย่างยั่งยืน” คือ การสร้าง
ผลกระทบเชงิบวกในสงัคมผา่นการสง่เสรมิทกัษะอาชพีและการเรียน
รู้ให้แก่คนในสังคมจากผลิตภัณฑ์ของบริษัท ในขณะเดียวกันก็มุ่ง
ลดผลกระทบเชิงลบ ทั้งผลกระทบเชิงลบที่เกิดจากกระบวนการการ
ดำาเนนิธรุกจิของบรษิทัเองและทีเ่กดิจากปญัหาโครงสรา้งทางสงัคม
ผา่นการใชบ้รกิารของไทยคม ผา่นการดแูลทรพัยากรบคุคล (Human 
Resources) การรกัษาคณุภาพของผลติภณัฑแ์ละบริการ (Products 
and Services) และการรักษาคุณภาพของเนื้อหา (Quality 
of Content)  ในกระบวนการการดำาเนินธุรกิจ 

การดูแลรักษาทรัพยากรบุคคล
(Human Resources)
ทรัพยากรบุคคลถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีความสำาคัญที่สุด ดังนั้น
บริษัทจึงให้ความใส่ใจต่อกระบวนการการบริหารจัดการและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลภายใน ซึ่งได้แก่ ผู้บริหารและพนักงาน และ
ทรัพยากรบุคคลภายนอก ซึ่งได้แก่ สมาชิกชุมชนและสังคม เพื่อ
พัฒนาและยกระดับโครงสร้างทางสังคมภายในและสังคมภายนอก
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ี
จำาเป็นสู่สังคม

ความรับผิดชอบของไทยคม
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ทรัพยากรบุคคลภายใน
ทรัพยากรบุคคลภายในเป็นทรัพยากรที่สำาคัญและเป็นผู้ขับเคลื่อน
องค์กรให้ก้าวไปสู่ความสำาเร็จ  ซึ่งได้แก่ ผู้บริหารและพนักงาน 
การดำาเนินการของบริษัทจึงให้ความสำาคัญโดยมุ่งพัฒนาโครงสร้าง
ทางสังคมภายในให้มีความรู้ความสามารถ เสริมสร้างวัฒนธรรม
และบรรยากาศการทำางานที่ดี สร้างความรู้สึกของการเป็นเจ้าของ
องค์กรร่วมกันตลอดจนส่งเสริมการทำางานที่ประสานร่วมกันเป็น
ทมี สง่เสรมิสนบัสนนุใหม้ชีมรมเพือ่ตอบสนองความชอบและความ
สนใจส่วนบุคคลในด้านต่างๆ ถึง 11 ชมรม นอกจากนี้บริษัทยังให้
ความสำาคญักบัการปฏบิตัติอ่พนกังานดว้ยความสภุาพ และใหค้วาม
เคารพตอ่ความเปน็ปจัเจกบคุคลทางความคดิปราศจากชนชัน้ บริษัท
มีการปฏบัิตติอ่พนกังานอยา่งเปน็ธรรม คำานงึถงึหลกัสทิธมินษุยชน
เป็นส่วนสำาคัญ พนักงานจำาเป็นต้องได้ค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม 
และได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม โดยการพัฒนา การดูแลรักษา
ทรพัยากรบุคคล (Human Resources) นัน้อยูบ่นพ้ืนฐานของแนวคดิ 
Great Workplace ประกอบไปด้วยหลัก 4C ได้แก่

Climate คือการสร้างสภาวะแวดล้อมองค์กรให้ดีและน่าอยู่ ทั้งด้าน
ร่างกาย และด้านจิตใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้พนักงานมีความ
สุขในการทำางาน นำาไปสู่การสร้างสรรค์งานอย่างมีคุณภาพให้แก่
องค์กรและสังคม

Culture คือการสร้างวัฒนธรรมขององค์กรให้มีความชัดเจน
ผ่านค่านิยมหลักขององค์กร (Core Values) ที่เรียกว่า “EPIC” 
(E-Excellence, P-Passion, I-Innovation, C-Contribution) โดย
บริษัทมีการถ่ายทอดและปลูกฝังการทำางานท่ียึดมั่นในค่านิยมหลัก
ขององค์กรนี้เป็นแนวทางในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีดี โดยมี
วตัถุประสงค์เพ่ือให้เกิดความสามัคคีและความเขม้แขง็ภายในองคก์ร 
ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยสำาคัญหนึ่งในการดำาเนินธุรกิจ

Career คือการคำานึงถึงผลตอบแทนที่เป็นธรรมของพนักงานอย่าง
เหมาะสม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการดูแลรักษาสภาพการจ้างงาน
ของพนักงาน รวมทั้งให้โอกาสในการเติบโตเจริญก้าวหน้าในหน้าที่
การงาน ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยสำาคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ  

Capability คือการพัฒนาความสามารถของพนักงาน โดยการสร้าง
การพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่พนักงาน สนับสนุนให้พนักงานทุก
ระดับได้พัฒนาขีดความสามารถ รวมถึงสร้างโอกาสและกระตุ้นให้
พนักงาน ได้แสดงศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ของพนักงาน
ในทุกระดับ ซึ่งจะนำาไปสู่ประสิทธิภาพของการดำาเนินงาน รวมถึง
สามารถสร้างผลงานที่ดีแก่องค์กรและสังคม 

• เป็นเลิศในเทคโนโลยี 
 (Excellence in Technology) 

• เต็มที่ทุกความท้าทาย
 (Passion to Challenge)

• มุ่งหมายนวัตกรรม
 (Initiative in Innovation) 

• นำาความรู้ คู่คุณธรรม สู่สังคมไทย
 (Commitment to Contribute) 
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ทรัพยากรบุคคลภายนอก
ทรัพยากรบุคคลภายนอกเป็นอีกหนึ่งทรัพยากรที่สำาคัญของบริษัท 
ได้แก่ สมาชิก ชุมชนและสังคม ซึ่งเป็นโครงสร้างที่ทางบริษัทมุ่ง
ให้เกิดการพัฒนา โดยเน้นการพัฒนาในระดับรากฐาน สร้างสังคม
ให้มีองค์ความรู้ที่จำาเป็นต่อการดำารงชีพและองค์ความรู้เพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต จากการเข้าถึงแหล่งข้อมูลและองค์ความรู้ผ่าน
เทคโนโลยีของไทยคม 

ในการพัฒนาสังคมบริษัทจึงมีการดำาเนินโครงการเพ่ือสร้างการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคมได้แก่

โครงการ “ไทยคิด ไทยคม - อุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์
ผ่านดาวเทียมเพื่อการศึกษา”
เป็นการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของคนในสังคมผ่านการศึกษา
ดว้ยผลติภณัฑข์องบรษิทั เปน็หนึง่ในกจิกรรมทีบ่รษิทัจดัทำาขึน้เพือ่
ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ และลดช่องว่างในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล
ของเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ที่ขาดแคลนครูผู้สอน โดยใช้
ประโยชน์จากช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคมเป็นสื่อเสริม เพื่อเพิ่ม
ช่องทางการเรียนการสอน ซึ่งส่งผลให้เยาวชนไทยสามารถพัฒนา
ศักยภาพของตนเองให้ทัดเทียมกันทั่วประเทศ สามารถพัฒนา
ตนเองให้เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดีอย่างมีคุณภาพ ทั้งนี้ทางบริษัท
มีการมอบ “ชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม” ให้แก่โรงเรียนที่อยู่
ชนบทห่างไกล หรือขาดแคลนครูผู้สอน ในปี 2557 จำานวน 3,017 
ชุด เพื่อเพิ่มช่องทางให้เยาวชนได้มีโอกาสรับชมและเข้าถึงองค์
ความรู้ต่างๆ ที่มีสาระประโยชน์ทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตร

โครงการ “ไทยคิด ไทยคม - สอนติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณ
โทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเพื่อการศึกษา”
เป็นกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา
และโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองเพื่อบำาบัดผู้ติดยาเสพติด เพื่อการสร้าง
ความยัง่ยนืดา้นอาชีพใหแ้กน่กัเรยีนนกัศกึษาและผูเ้ขา้รบัการบำาบดั 
ยาเสพตดิ จากการดำาเนนิกจิกรรม ผูเ้ขา้อบรมสามารถพฒันาต่อยอด 
เป็นการประกอบอาชีพได้ในอนาคต พร้อมกับสามารถนำาความรู้ท่ี
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ไดร้บัทำาประโยชนเ์พือ่สงัคมในรปูแบบการสง่ตอ่โอกาสการเรยีนรูไ้ด้
อีกด้วย โดยในปีที่ผ่านมา ไทยคมได้จัดอบรมให้ความรู้ด้านการติด
ตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม จำานวน 7 ครั้ง ประกอบด้วยโรงเรียน
วิวัฒน์พลเมือง 2 ครั้ง วิทยาลัยเทคนิค 3 ครั้ง และ หน่วยทหาร
เพื่อนำาไปส่งต่อโอกาสในโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน 2 ครั้ง

โครงการ “ไทยคิด ไทยคม – โรงเรียนเครือข่ายไทยคม”
เพือ่ใหโ้รงเรยีนเปา้หมายพฒันาศกัยภาพผูเ้รยีนอยา่งเตม็กำาลงั ดว้ย
การมอบอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเพ่ือการศึกษา 
พร้อมเคร่ืองรับโทรทัศน์ เพื่อจัดการเรียนรู้พร้อมกันกับการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียมวังไกลกังวล ในทุกชั้นเรียน พร้อมกับร่วม
กันกำาหนดแนวทางการเรียนการสอนท่ีผู้เรียนได้รับความรู้สองทาง 
คือ จากวังไกลกังวล และจากการสอนเสริมของครูผู้สอนประจำาชั้น 
นอกจากนั้นยังสนับสนุนการเรียนการสอนในรูปแบบอื่นๆ โดยในปี 
2557 ไทยคมได้ดำาเนินตามโครงการจำานวน 10 โรงเรียนในพื้นที่
จังหวัดนนทบุรีและจังหวัดปทุมธานี

โครงการ “ห้องเรียนไทยคม” (Thaicom Learning Center)
ณ โรงเรียนวัดเขียนเขต เพื่อจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีการ
เรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Constructionism) ที่มุ่งเน้นการ
ให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ตามหลักการและสาระ
สำาคัญของทฤษฎี ที่ให้ความสำาคัญต่อการเรียนรู้ที่เกิดและสร้างขึ้น
ได้เมื่อผู้เรียนมีโอกาสเป็นผู้ลงมือกระทำาด้วยตนเอง (Learning by 
Doing) ทั้งนี้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีดังกล่าว ส่งผลให้
นกัเรยีนโรงเรยีนวดัเขยีนเขต เปน็ผูม้จีติสาธารณะและบรกิารสังคม 
แสวงหาความรู ้ขอ้มลูและสารสนเทศ รูจ้กัคดิ สงัเกต และตัง้คำาถาม 
สามารถเชื่อมโยงความรู้สู่การทำาคุณประโยชน์ที่เป็นประโยชน์ต่อ
สังคมและชุมชน ตลอดจนนำาความรู้สู่การปฏิบัติจริง

โครงการ “ไทยคมเพื่อชุมชน - กองทุนผักปลอดภัยชุมชน
เฉลิมศรี”
เปา้หมายเพือ่สง่เสรมิใหช้มุชนเกดิความเขม้แขง็  โดยจดัใหม้กีารจดั
ตั้งกองทุนปัจจัยการผลิตและกองทุนเงินหมุนเวียน สร้างองค์ความ
รู้และเครือข่ายผักปลอดภัย เพ่ือแก้ปัญหาการพ่ึงพิงการซ้ือปัจจัย
การผลิต การลดต้นทุนเพิ่มมูลค่าผลผลิต เพิ่มรายได้ให้กับสมาชิก 
ส่งเสริมความสัมพันธ์ของคนในชุมชน ลดการใช้สารเคมี ผลิตผัก
ปลอดภัยเพื่อบริโภคในชุมชนและจำาหน่ายให้กับประชาชน ซึ่งหาก
โครงการประสบความสำาเรจ็จนกองทนุสามารถตอบสนองสมาชกิจน
เกิดความสมดุล นอกจากสามารถสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนและ
สร้างสุขภาพที่ดีแล้ว ยังถือเป็นการประยุกต์ใช้หลักการของปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีงอนัจะสง่เสรมิคณุภาพชวีติของประชาชนในชมุชน

“ศูนย์การเรียนรู้อวกาศและดาวเทียม” (Space & Satellite 
Pavilion) 
เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยท่ีสร้างโดย
บริษัทไทยคม  ซึ่งภายในได้มีการจัดทีมวิศวกรหรือผู้เชี่ยวชาญเพื่อ
บรรยายให้ความรู้อย่างถูกต้องแก่ผู้เยี่ยมชม สามารถถามและตอบ
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“การสำารวจความคิดเห็นของลูกค้า” โดยการถามถึงภาพรวมของ
บริษัท ด้านการขาย (Sale) และด้านการเงิน (Performance) ของ
บรษิทั ตลอดจนการดำาเนนิธรุกจิของบรษิทั นอกจากนีผู้ใ้หส้มัภาษณ์
ยังสามารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมนอกเหนือจากแบบสอบถาม
ได้  อีกทั้งยังมีกิจกรรม “การชี้แจงให้ข้อมูลแก่ลูกค้า” (Knowledge 
Sharing Section) โดยทางบริษัทได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรที่
จำาเปน็อยา่งถกูตอ้ง ทัง้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิและทีเ่กีย่วขอ้งกบัความ
รูท้ัว่ไป ซึง่ในฐานะทีบ่รษิทัมกีารกำาหนดสถานะของบรษิทัวา่ “เปน็ผู้
ดูแลกิจการด้านอวกาศและดาวเทียมไทย” (Space Agent)  เพราะ
ฉะนั้นข้อมูลความรู้หลักท่ีจำาเป็นจะถูกเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์บริษัท
และจะมีการเปิดให้ค้นหาข้อมูลได้บนเว็บไซต์ ทั้งนี้เพื่อแสดงถึง
การรับรู้ถึงสถานะของบริษัท และเป็นการสะท้อนความเชื่อมั่นของ
ลูกค้าว่าบริษัทมีการดำาเนินธุรกิจอย่างมีธรรมมาภิบาล ซึ่งความคิด
เห็นและความพึงพอใจในสินค้าและการบริการต่างๆ เปรียบเสมือน
การประเมินความไว้วางใจของลูกค้าท่ีมีต่อบริษัท โดยกิจกรรมดัง
กล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการดูแล ปรับปรุง และพัฒนาองค์กร
อย่างต่อเนื่อง

“การสร้างระบบเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า” (Service Monitoring) 
เป็นระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท 
เพือ่แกไ้ขและดแูลรกัษาขอ้บกพรอ่งของผลติภณัฑแ์ละการใหบ้รกิาร 
ทั้งนี้หากเกิดเหตุการณ์ทางเทคนิคขึ้นกับผู้ใช้บริการ ระบบสามารถ
บอกวธิกีารและแนวทางการปฏบิตัเิพือ่แกไ้ขปญัหาเฉพาะหนา้  โดย
แบ่งลักษณะการทำางานออกเป็นทีม ซึ่งได้แก่ทีมที่ทำาหน้าที่ดูแลใน
ระบบ (In-house) และ ทีมที่ทำาหน้าที่สนับสนุน (Support) ระบบให้
กบัทมีดำาเนนิการ (Operation) และมกีารตัง้คา่ในสว่นของ “ขอ้ตกลง
ระดับการให้บริการ” (Service Level Agreement : SLA) ระหว่าง
บริษัทกับลูกค้าในแต่ละเรื่องไว้ หากมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้น ระบบจะ
บอกวิธีการปฏิบัติ เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพราะฉะนั้นเมื่อมี
เหตุการณ์เกิดขึ้น ข้อมูลก็จะถูกส่งต่อไปตามกระบวนการของระบบ 
เพือ่ดลูกัษณะของปญัหา ตอ่มาขอ้มลูจะถกูสง่ไปยงัเจา้หนา้ทีท่ีเ่ปน็
ผู้รับผิดชอบในการดำาเนินการ (Operation) ซึ่งทีมจะสามารถรู้ได้
ทนัทวีา่มปีญัหาอะไรเกดิขึน้บา้ง และหลงัจากนัน้จะมกีารดำาเนนิการ
ตามกรอบงานของกระบวนการทีว่างไว ้(Process Framework) ทัง้นี้
หากพบกรณีท่ีไม่สามารถแก้ไขได้  ก็จะได้รับการระบวุา่เปน็ “ปญัหา”   
ซึง่กจ็ะมทีมีการจดัการปญัหา (Problem Solving and Management) 
ดำาเนนิการตอ่ไป โดยทัง้หมดนีจ้ะมรีะบบจดัการภายในทีจ่ะพจิารณา
ว่า ปัญหานี้ถูกส่งไปที่หน่วยงานใด แต่ถ้าสามารถแก้ไขปัญหานั้น
ได้ สถานการณ์นั้นก็จะจบลง เนื่องจากบริษัทต้องการมุ่งเน้นการ
ทำางานอย่างเป็นระบบ และคำานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับราย
ได้และเศรษฐกิจของลูกค้า ถือเป็นการดูแลรักษาคุณภาพได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ รวมถึงบริษัทมีความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่
อาจเกิดขึ้น โดยระบบนี้สามารถช่วยลดความเสียหายท่ีเกิดขึ้นต่อ
ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

คำาถามในประเด็นข้อสงสัยได้ทันที ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลให้แก่
เดก็และเยาวชนไดด้ ีซึง่จะช่วยเสรมิสร้างแรงบนัดาลใจในการเรยีนรู้
ดา้นเทคโนโลยอีวกาศใหแ้ก่เยาวชนเพ่ือทีจ่ะสามารถนำาไปตอ่ยอดใน
การสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่มีประโยชน์ให้แก่ประเทศ และภายในปี 2557 
บริษัทมีโครงการลงทุนขยายและพัฒนา พิพิธภัณฑ์ให้มีขนาดใหญ่
และมคีณุภาพใหด้ยีิง่ขึน้ เพือ่ขยายขอบเขตองคค์วามรูอ้กีทัง้รองรบั
ผู้เยี่ยมชมได้มากขึ้น  

การจัดนิทรรศการอวกาศ “นาซา เอ ฮิวแมน แอดเวนเจอร์” 
(NASA - A HUMAN ADVENTURE)
เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็กและเยาวชนเพื่อก่อให้เกิดนัก
วิทยาศาสตร์ที่ดีของประเทศ ซึ่งเป็นเร่ืองของการนำาความรู้สู่
สาธารณะ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มเด็กและเยาวชน เนื่องจาก
ในด้านการดูแลสังคมทางบริษัท มีการเน้นเร่ืองของการศึกษาเพื่อ
พัฒนาโครงสร้างทางสังคมให้เข้าถึงแหล่งข้อมูล ซึ่งถือได้ว่าเป็น
กิจกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมที่ยั่งยืน จากการที่บริษัทได้
สร้างแรงบันดาลใจและความสนใจให้แก่เด็กและเยาวชน นำาไปสู่
การต่อยอดองค์ความรู้และการพัฒนาทักษะ เป็นการสร้างให้เด็ก
และเยาวชนมีวิธีการเลือกใช้เทคโนโลยีไปในทางที่สร้างสรรค์เพื่อ
พัฒนาศักยภาพตนเอง จากการใช้เทคโนโลยีในการค้นหาข้อมูล
เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

การรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการให้บริการ 
(Products and Services)
การดแูลรกัษาคณุภาพของผลติภณัฑแ์ละการบรกิารนำาไปสูก่ารสรา้ง
ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วน
เสยีทกุภาคสว่น มุง่ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้และผูมี้สว่นได้
สว่นเสยีอยา่งมคีวามรบัผดิชอบตอ่สงัคม เศรษฐกจิและสิง่แวดลอ้ม 
ผ่านการดูแลรักษาคุณภาพของสินค้าและการให้บริการ โดยคำานึง 
ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ตลอดจนมีการพัฒนาระบบเพื่อรองรับผล 
กระทบและความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

บริษัทให้ความสำาคัญกับส่วนของการดูแลรักษาคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์และการให้บริการทั้งกระบวนการทำางานภายในและ
กระบวนการการทำางานภายนอกด้วยวิธีการดำาเนินกิจกรรมดังนี้ 
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การรับผิดชอบต่อคุณภาพของเนื้อหาและข้อมูลผ่าน
โครงข่าย  (Quality of Content)
ในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการเช่าช่องสัญญาณดาวเทียมจึงต้องคำานึง
ถึงความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์และการบริการที่จะต้องสามารถ
ให้บริการที่มีเสถียรภาพ ที่สามารถดำาเนินการได้ทั้งในสภาวะปกติ
และสภาวะวิกฤตอยู่เสมอ รวมถึงบริษัทมีส่วนป้องกันและควบคุม
ดูแลคุณภาพของเนื้อหาในรายการของลูกค้าให้มีความเหมาะสม
แก่ผู้รับชม และไม่สร้างผลกระทบเชิงลบให้แก่สังคม พร้อมท้ังยัง
เป็นสว่นหนึง่ทีช่่วยใหเ้กดิกระบวนการในการพฒันาคนในสงัคมใหม้ี
ความรูแ้ละสามารถนำาไปสูป่ระกอบอาชพีได ้ผา่นการปฏบิตังิานทีม่ี
ประสทิธภิาพเพือ่รกัษาคณุภาพของระบบโทรคมนาคมของประเทศ

โดยคุณภาพของเนื้อหา ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบคือ คุณภาพ
ของเนื้อหารายการ และคุณภาพของเทคนิคการให้บริการ 

คุณภาพของเนื้อหารายการ
บริษัทมีแนวทางอย่างชัดเจนในการหาวิธีกำากับดูแลเนื้อหาของ
รายการที่ออกอากาศผ่านสัญญาณดาวเทียม ร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ให้เป็นรายการที่ดีมีเนื้อหา
สาระที่เหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อสังคม ตาม
แนวคิด “ช่องทีวีที่ดีจะต้องอยู่คู่กับไทยคม” ซึ่งคุณภาพของเนื้อหา
สาระของรายการในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยได้ประสบปัญหาจาก
เนื้อหาสาระที่มีการเชื่อมโยงไปสู่ความขัดแย้งทางการเมือง โดยใน
ปัจจุบันบริษัทได้ดำาเนินการกำากับดูแลเนื้อหาของรายการท้ังหมดท่ี
เช่าสัญญาณ โดยร่วมมือกับหน่วยงานในอุตสาหกรรม ทั้งนี้บริษัท
ได้ประสบผลสำาเร็จในแนวทาง ซึ่งได้แก่ การปฏิบัติตามกฎหมาย
กบัภาครฐั ทัง้การประสานงานกบัคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง 
กจิการโทรทศัน ์และกจิการโทรคมนาคมแหง่ชาต ิ(กสทช.) รวมถงึมี
การประสานกบัลูกคา้ เพ่ือชว่ยกันปอ้งกันไม่ใหเ้กิดปญัหาขึน้อกี โดย
บรษิทั มกีารวางแนวทางการควบคมุเนือ้หาทีส่่งผลกระทบเชงิลบตอ่
สังคมและส่งเสริมเนื้อหาที่มีสาระประโยชน์ออกสู่สังคม

คุณภาพด้านเทคนิคการให้บริการ 
การพัฒนาคุณภาพด้านเทคนิคการให้บริการเป็นอีกหนึ่งประเด็น
ท่ีบริษัทมุ่งพัฒนาเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงด้านการใช้
ชีวิตของคนในสังคมในอนาคต โดยมีแนวทางในการพัฒนาระบบ
โทรทศันจ์ากระบบปกตไิปสูร่ะบบการสง่สญัญาณภาพระดบัสงู (HD)  
นอกจากนีบ้รษิทัยงัคำานงึถงึความตอ่เนือ่งในการปลอ่ยสญัญาณใหม้ี
ความเสถียรภาพมากที่สุด ผ่านการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อ
รักษาคุณภาพของระบบโทรคมนาคมของประเทศ

ในการรักษาคุณภาพของเนื้อหาบริษัทได้มีแนวทางในการดำาเนิน
กิจกรรมภายในกระบวนการ ดังนี้
• บริษัทมีระบบการรับเรื่องร้องเรียน โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

ส่วนของการให้ข้อมูลเบื้องต้น (Overview) กล่าวคือในแง่ของ
การเข้าควบคุมสถานการณ์ (Proactive) ซึ่งหากมีปัญหาเกิด
ขึ้นท้ังในทางเทคนิคและในทางการบริการ อันส่งผลกระทบต่อ
ลกูคา้ทำาใหป้รากฏเปน็สญัญาณภาพขาดหาย (จอดำา) จะสามารถ
แกไ้ขเบือ้งตน้ โดยการใหข้อ้มลูกบัชา่งหรอืผูต้ดิตัง้ จากนัน้จงึให้
อุปกรณ์ที่มีความเหมาะสม โดยบรษิัทมจีุดประสงค์เพื่อให้ข้อมลู
กบัประชาชน วา่หากประสบปญัหาจะมวีธิกีารดำาเนนิการเบือ้งตน้
อยา่งไร และสามารถแกไ้ขปญัหาเบือ้งตน้ไดโ้ดยไมจ่ำาเปน็ตอ้งมี
กระบวนการที่ยุ่งยากซับซ้อน ในส่วนที่สอง ได้แก่ เรื่องการรับ
เรื่องร้องเรียนในส่วนของการตอบสนอง (Reactive) คือ การที่
บริษัทมีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนออนไลน์ ได้แก่ อีเมล 
เว็บไซต์ และทางโทรศัพท์ที่มีการเปิดกว้างต่อบุคคลทั่วไปอย่าง
ท่ัวถึง ถึงแม้ว่าบริษัทจะเป็นธุรกิจลักษณะแบบ ธุรกิจต่อธุรกิจ 
(Business to Business : B to B) แต่บริษัทได้สร้างความรับผิด
ชอบตอ่ลกูคา้ โดยการจดัตัง้ทมีบรกิารลกูคา้ (Customer Service) 
เพือ่ตอบปญัหาลกูคา้เฉพาะรายเกีย่วกบัรายละเอยีดของปัญหาที่
เกิดขึ้น  เพื่อให้ผู้บริโภคของลูกค้าสามารถทราบถึงปัญหาที่เกิด
ขึ้นได้ ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง 

• บริษัทมีกระบวนการแก้ไขกรณีสัญญาณภาพขาดหาย (จอดำา) 
โดยบริษัทมีโปรแกรมเพื่อนำาเสนอเนื้อหาชั่วคราวแทนการ
ปล่อยให้จอภาพปรากฏเป็นจอดำา ซึ่งลูกค้าสามารถเลือก
ได้ว่าหากเกิดปัญหาลูกค้าต้องการให้นำาเสนอภาพหรือเทป
บันทึกภาพเคลื่อนไหวขึ้นแทน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า บริษัท 
คำานึงถึงผลกระทบต่อลูกค้า เนื่องจากหากปรากฏขึ้นเป็นจอดำา 
อาจทำาให้ผู้บริโภค (End User) หันไปบริโภคช่องอื่นแทน
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รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำาปี 2557 ของ บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน) ฉบับนี้ได้จัดทำาขึ้นตามกรอบของ 
Global Report Initiatives Version 4 หรือ GRI-G4 ซึ่งเป็นมาตรฐานล่าสุดที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ในด้านการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน ไทยคม เชื่อว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นส่วนสำาคัญที่จะนำาไปสู่การสะท้อนประสิทธิภาพ การพัฒนาและ
การปรบัปรงุกระบวนการ การดำาเนนิงานดา้นการพฒันาอยา่งยัง่ยนืขององคก์ร พรอ้มทัง้คณุภาพของเนือ้หารายงานความ
รับผิดชอบต่อสังคมในปีที่ผ่านมา ให้สามารถบรรลุผลสำาเร็จและมีประสิทธิภาพทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
แบบองค์รวมทั้งระบบ เนื้อหาภายในรายงานฉบับนี้ครอบคลุมเฉพาะผลการดำาเนินของบริษัท ภายใต้การบริหารจัดการ
ของ บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน) เฉพาะในประเทศไทย ประจำาปี 2557 โดยไม่รวมผลการดำาเนินงานของบริษัทใน
เครือ อย่างไรก็ดีในอนาคตมีแผนงานที่จะรวมผลการดำาเนินงานของบริษัทในเครือและจะปรับปรุงวิธีการรายงานเป็น
ประจำาทุกปี เพื่อให้ข้อมูลมีความครบถ้วนสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

สามารถดาวน์โหลดรายงานฉบับนี้ได้จากเว็บไซต์ของไทยคม 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำานักสื่อสารองค์กร บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)  
63/21 ถนนรัตนาธิเบศร์ อำาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
โทรศัพท์ : (+66) 2596-5060 
อีเมล contact@thaicom.net และ เว็บไซต์ www.thaicom.net,  www.ipstar.com

เก่ียวกับรายงานฉบับน้ี
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GRI G4 Index

General Standard Disclosure

 GRI Aspect Page

 1. Provide a statement from the most senior decision-maker of the organization (such as CEO, chairman)

 G4-1 Provide a statement from the most senior decision-maker of the organization (such as CEO, chairman, or equivalent senior 2-5, 15 
  position) about the relevance of sustainability to the organization and the organization’s strategy for addressing sustainability. 
 G4-2 Provide a description of key impacts, risks, and opportunities. 16-19

 2. Organizational Profile

 G4-3 Report the name of the organization. 7 
 G4-4 Report the primary brands, products, and services. 8 
 G4-5 Report the location of the organization’s headquarters. 7 
 G4-6 Report the number of countries where the organization operates, and names of countries where either the organization has 7 
  significant operations or that are specifically relevant to the sustainability topics covered in the report.  
 G4-7 Report the nature of ownership and legal form. 7 
 G4-8 Report the markets served (including geographic breakdown, sectors served, and types of customers and beneficiaries). 7 
 G4-10 • Report the total number of employees by employment contract and gender. 36 
  • Report the total number of permanent employees by employment type and gender. 
  • Report the total workforce by employees and supervised workers and by gender. 
  • Report the total workforce by region and gender. 
  • Report whether a substantial portion of the organization’s work is performed by workers who are legally recognized as 
   self-employed, or by individuals other than employees or supervised workers, including employees and supervised employees 
   of contractors. 
  • Report any significant variations in employment numbers (such as seasonal variations in employment in the tourism or 
   agricultural industries).

 3. Identified Material Aspects and Boundaries

 G4-17 • List all entities included in the organization’s consolidated financial statement or equivalent documents 27 
 G4-18 • Explain the process for defining the report content and the Aspect Boundaries 27 
  • Explain how the organization has implemented the Reporting Principles for Defining Report Content.  
 G4-19 List all the Material Aspect identified in the process for defining report content. 27 
 G4-20 For each material Aspect, report the Aspect Boundary within the organization. 27 
 G4-21 For each material Aspect, report the Aspect Boundary outside the organization. 27

 4. Stakeholder Engagement

 G4-24 Provide a list of stakeholder groups engaged by the organization. 26
 G4-25 Report the basis for identification and selection of stakeholders with whom to engage. 26 
 G4-26 Report the organization’s approach to stakeholder engagement, including frequency of engagement by type and by stakeholder 26 
  group, and an indication of whether any of engagement was undertaken specially as part of the report preparation process. 
 G4-27 Report key topics and concerns that have been raised through stakeholder engagement, and how the organization has 26 
  responded to those key topics and concerns, including through its reporting. Report the stakeholder groups that raised each 
  of the key topics and concerns.

 5. Report Profile

 G4-28 Report period (such as fiscal or calendar year) for information provided. 46
 G4-29 Date of most recent previous report. 46 
 G4-30 Reporting cycle (such as annual, biennial). 46 
 G4-31 Provide the contact point for questions regarding the report or its contents. 46 
 G4-32 GRI content index 47-48

 6. Governanc

 G4-34 Report the governance structure of the organization, including committees of the highest governance body. Identify any  22-23 
  committees responsible for decision-making on economic, environmental and social impacts 
 G4-35 Report the process for delegating authority for economic, environmental and social topics from the highest governance body 23-25 
  to senior executives and other employees.  
 G4-45 • Report the hightest governance body’s role in the identification and management of economic, environmental and social 16 
   impacts, risks, and opportunities. Include the highest governance body’s role in the implementtation of due diligence processes.  
  • Report whether stakeholder consultation is used to support the highest governance body’s identification and management of 
   economic, environmental and social impacts, risks, and oppertunities. 
 G4-46 Report the highest governance body’s role in reviewing the effectiveness of the organization’s risk management process for 16 
  economic, environmental and social topics.  
 G4-47 Report the frequency highest governance body’s review of economic, environmental and social impacts, risks and opportunities 16

 7. Ethics and Integrity

 G4-56 Describe the organization’s values, principles, standards and norms of behavior such as codes of conduct and codes of ethics. 20 
 G4-58 Report the internal and exernal mechanisms for reporting concerns about unethical or unlawful behavior, and matters related to 20-22 
  organizational integrity, such as escalation through line management, whistleblowing mechanisms or hotlines.

 8. General

 G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach. 9-15 
     
     
  
*This report contains Standard Disclosures from the GRI Sustainability Reporting Guidelines.

GRI Index 
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Specific Standard Disclosure-only Materiality issues

 GRI Aspect Page

Economics

 Economic Performance

 G4-EC1 Direct economic value generated and distribute. 29-35 
 G4-EC2 Financial implications and other risks and oppertunities for the organization’s activities due to climate change. 17-18

 Indirect Economic Impacts

 G4-EC7 Development and impact of infrastructure investments and services supported. 31-35, 38-40
 G4-EC8 Significant indirect economic impacts, including the extent of impacts. 31-35

Environmental

 Emission

 G4-EN15 Direct greenhouse gas (GHG) emissions (Scope 1). 31-32
 G4-EN19 Reduction of greenhouse gas (GHG) emissions. 31-32

 Products and service 

 G4-EN27 Extent of impact mitigation of environmental impacts of products and services. 31-32

Social

 Labor Practices and Decent Work

 G4-DMA-Labor Specific Disclosures on Management Approach. 36-37
 Practices and 
 Decent work

 Employment

 G4-LA2 Benefits provided to full-time employees that are not provided to temporary or part-time employees, by major operations. 37

 Human Rights

 G4-HR1 Total number and percentage of significant investment agreements and contacts that include human rights clauses that 34-35, 38 
  underwent human rights screening.
 G4-HR9 Total number and percentage of operations that have been subject to human rights reviews or impact assessments. 34-35

Society

 Local Communities 

 G4-SO1 Percentage of operations with implemented local community engagement, impact assessments, and development programs. 35, 38-40
 G4-SO2 Operations with significant actual and potential negative impacts on local communities. 41

 Public Policy

 G4-SO6 Total value of political contributions by country and recipient/beneficiary. 35

Customer Health and Safety

 Products and service Labeling

 G4-DMA- Specific Disclosures on Management Approach. 28-29, 33-34
 Products and
 service Labeling    
 G4-PR3 Type of Product and service information required by the organization’s procedures for product and service information and 29-32, 34-35 
  labeling, and percentage of significant product and service categories subject to such information requirements  
 G4-PR4 Total number of incidents of non-compliance with regulations and voluntary codes concerning product and service information 41 
  and labeling, by type of outcomes. 
 G4-PR5 Results of surveys measuring customer satisfaction 40 
     
     
     
    

*ดูข้อมูลโดยละเอียดได้จากรายงานประจำาปี 2557








