รายงานการพัฒนาธุรกิจอยางยั�งยืนประจำป 2563 | บร�ษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

สารจากประธานเจาหนาที่บร�หาร
สวัสดีครับ ผูถือหุน นักลงทุน ลูกคา คูคา พันธมิตร และผูมีสวนไดเสียของไทยคม
นับตั�งแตตนป 2563 ตอเนื่องมาถึงปจจุบัน ประชาคมโลกทุกประเทศไดรับผลกระทบจาก covid-19 ในหลายมิติ
รวมถึงภาคประชาชนและภาคธุรกิจในประเทศไทย ตางไดรับผลกระทบไมมากก็นอย สำหรับ บร�ษัท ไทยคม
จำกัด (มหาชน) ก็ตอ งเผช�ญความทาทายของผลกระทบนีเ้ ชนกัน นอกเหนือไปจากนัน� ในชวงตนป 2563 บร�ษทั ยัง
ตองเผช�ญความทาทายในการบร�หารจัดการ การขัดของทางเทคนิคของดาวเทียมไทยคม 5 จนนำไปสูการปลด
ระวางดาวเทียมและโอนยายลูกคาจำนวนมากจากดาวเทียมไทยคม 5 ไปยังดาวเทียมดวงอื่นๆ ซ�่งบร�ษัทสามารถ
ดำเนินการไดโดยเร�ยบรอย เนื่องจากบร�ษัทไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากลูกคาของบร�ษัทและไดรับการ
สนับสนุนอยางดีจาก กระทรวงดิจ�ทัลเพ�่อเศรษฐกิจและสังคม และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.)
คณะกรรมการและฝายบร�หารตลอดจนพนักงานทุกๆ คนพรอมใจกันอยางเต็มความสามารถในการแกปญหา
และขับเคลือ่ นกิจการภายใตความทาทายทีเ่ กิดจากปจจัยทัง� ทีค่ วบคุมได และควบคุมไมได จนทำใหบร�ษทั สามารถ
ฝาฟ�นอุปสรรคตางๆ ไปไดดว ยดี
เนื่องจากป 2564 จะเปนปที่บร�ษัทไทยคมดำเนินกิจการมาครบ 30 ป และสัมปทานดาวเทียมจะสิ�นสุดในเดือน
กันยายน 2564 โดยการดำเนินกิจการดาวเทียม ยังสามารถดำเนินตอไปไดอยางตอเนื่องโดยใชระบบใบอนุญาต
ภายใตกฎหมายโทรคม ซ�ง่ ออกมารองรับการเปลีย่ นผานระบบสัมปทานไวลว งหนาแลว
บร�ษทั เช�อ่ มัน� วาโดยอาศัยประสบการณและศักยภาพของทีมงาน รวมถึงช�อ่ เสียงของบร�ษทั ทีส่ ง�ั สมมาตลอดระยะ
เวลา 30 ป จนเปนที่ยอมรับจากนานาประเทศ จะสามารถพัฒนากิจการของบร�ษัทใหยั�งยืนตอไปในอนาคตได
ประกอบกับแนวโนมทางเทคโนโลยีของโลกในปจจุบันและในอนาคต จะมีการหลอมรวมการใชงานระบบดาวเทียม
กับระบบโทรคมนาคมภาคพ�้นดินและอากาศยานไรคนขับในหลากหลายรูปแบบ เพ�่อรองรับบร�การใหมๆ ใน
อนาคต ซ�่งสอดคลองกับทิศทางที่บร�ษัทจะเปดกวางพัฒนาบร�การใหครอบคลุมทั�งระบบดาวเทียม อากาศยานไร
คนขับ ระบบ IoT ภาคพ�้นดิน รวมถึงการใชประโยชนจากขอมูลทั�งจากดาวเทียมและจากระบบอื่นๆ ที่เร�ยกวา
Big Data มาใชประโยชนในหลายรูปแบบผานเทคโนโลยี Machine Learning และ Data Analytic เพ�่อสราง
ประโยชนและตอบสนองความตองการของผูใชซ�่งก็ตรงกับว�สัยทัศนของบร�ษัทที่ตองการนำเสนอ Space–Air–
Ground–Smart Solution ใหแกลกู คาทัง� ระดับประเทศและระดับภูมภิ าค

ยิ�งไปกวานั�น ไทยคมยังตระหนักถึงความสำคัญของการใชประโยชนจากขอมูลในโลกยุคใหม ใน
การพัฒนาประเทศ จ�งตองการการสนับสนุนและรวมสงเสร�มภาครัฐในการเปนรัฐบาลดิจ�ทัลดวย
การนำขอมูล Big Data มาตอยอดเพ�่อใชประโยชนในการว�เคราะห กำหนดทิศทางและวางแผน
ยุทธศาสตรเพ�่อการพัฒนาและขับเคลื่อนใหเกิดประโยชนกับประเทศ ทั�งในมิติดานเศรษฐกิจ การ
คมนาคม การจัดการน้ำ การพยากรณอากาศ รวมทั�งดานการศึกษา เชน การนำขอมูลภาพถาย
ดาวเทียมมาวางแผนเพ�่อแกไขปญหาใหแกภาคเกษตรกรรมของไทย, การว�เคราะหขอมูลดาน
สาธารณสุข เชน แนวโนมของผูป ว ย การรักษาพยาบาล หร�อการควบคุมการเกิดโรคระบาด, การ
แกปญหาความเหลื่อมล้ำดานการศึกษา และสรางความเสมอภาคทางการศึกษาใหแกเยาวชนใน
ประเทศ ซ�ง่ หากมองในภาพรวมแลว หากภาครัฐสามารถใชประโยชนไดจากขอมูล Big Data นอก
จากเปนการเพ�ม� ศักยภาพภาครัฐดานดิจท� ลั ไดอยางเต็มรูปแบบแลว ยังจะชวยยกระดับคุณภาพช�วต�
ทีด่ ใี หแกประชาชน และผลักดันเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศในทุกมิตใิ หเปนรูปธรรมไดอยางชัดเจน
สำหรับภารกิจของไทยคม ในประเด็นของการพัฒนาเพ�่อความยั�งยืนในดานเศรษฐกิจ ในป 2563
ที่ผานมา บร�ษัทไดจัดตั�งบร�ษัทรวมทุนข�้น 2 บร�ษัท คือ บร�ษัท เนชั�น สเปซ แอนด เทคโนโลยี จำกัด
หร�อ NSAT ในเดือนมิถุนายน 2563 โดยรวมทุนกับ บร�ษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ซ�่ง
ปจจุบันคือ บร�ษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จำกัด (มหาชน) หร�อ NT รองรับการบร�การดาวเทียมรูป
แบบใหมในอนาคต
และตอมาในเดือนกรกฎาคม 2563 บร�ษัทไดจัดตั�งบร�ษัท เอทีไอ เทคโนโลยีส จำกัด หร�อ ATI ซ�่ง
เปนบร�ษัทรวมทุนกับบร�ษัทในกลุม บร�ษัท ปตท.สำรวจและผลิตปโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เพ�่อ
รวมกันบร�หารดานโดรนเพ�่อการเกษตร และรวมถึงบร�การใหมๆ ทางดานนี้ที่จะเกิดข�้นในอนาคต
นอกจากนั�น บร�ษัทยังมีการเตร�ยมความพรอมและศึกษาความเปนไปไดทั�งทางดานเทคนิคและ
แหลงเง�นทุนเพ�อ่ รองรับการลงทุนทางดานดาวเทียมในหลากหลายรูปแบบทีอ่ าจจะเกิดข�น้ ในอนาคต
เชน การประมูลดาวเทียมที่ กสทช อยูระหวางการจัดทำเร�่องขอเสนอและเง�่อนไขเพ�่อใหเอกชนเขา
ประมูล เปนตน สำหรับรูปแบบการลงทุนและการดำเนินธุรกิจ บร�ษัทจะเปดกวางการดำเนินการใน
รูปแบบของการหาพันธมิตรทางธุรกิจทั�งในและตางประเทศและรวมถึงความรวมมือในการดำเนิน
งานกับภาครัฐ

นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจแลว เพ�่อสรางการเติบโตอยางยั�งยืนและแข�งแกรง คณะกรรมการ
บร�ษัทไดใหความสำคัญอยางยิ�งตอการกำกับดูแลกิจการที่ดีอยางตอเนื่อง โดยบร�ษัทไดรับรางวัล
หุนยั�งยืน หร�อ Thailand Sustainability Investment (THSI) กลุมเทคโนโลยี ประจำป 2563
ตอเนือ่ งเปนปท่ี 6 สะทอนถึงการเปนบร�ษทั ทีม่ กี ารดำเนินธุรกิจอยางสมดุลระหวางผลประกอบการ
ทางการเง�น และความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสีย ตลอดจนใหความสำคัญในการพัฒนาธุรกิจ
อยางยั�งยืนโดยคำนึงถึงความสอดคลองของการพัฒนาสังคม สิ�งแวดลอม และดานบรรษัทภิบาล
(ESG) และการไดรบั รางวัลเกียรติคณ
ุ Sustainability Disclosure Award 2563 ในฐานะทีบ่ ร�ษทั
ตระหนักและใหความสำคัญกับการเผยแพรขอ มูลการดำเนินงาน อันจะเปนประโยชนตอ กลุม ผูม สี ว น
ไดเสียของกิจการ
สุดทายนี้ ผมขอขอบคุณผูถือหุน นักลงทุน ลูกคา คูคา พันธมิตร และผูมีสวนไดเสียของไทยคม
ทุกกลุม รวมไปถึงผูบ ร�หารและพนักงานทุกคนทีใ่ หการสนับสนุนและมีสว นรวมกับไทยคมบนเสนทาง
ทีม่ งุ ไปสูค วามยัง� ยืนนี้ ผมเช�อ่ วาพวกเราทุกคนเปนสวนสำคัญในการสรางอนาคตทีย่ ง�ั ยืนใหกบั สังคม
เศรษฐกิจ สิ�งแวดลอม และโลกของเรา
ไทยคมพรอมอยูเคียงขางผูมีสวนไดเสียทุกฝาย เพ�่อใหเราเติบโตไปดวยกันอยางมั�นคงและยั�งยืน

อนันต แกวรวมวงศ
ประธานเจาหนาที่บร�หาร
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
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สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญ ป 2563
บรรษัทภิบาล

จัดทำนโยบายการจัดการความเสี่ยงจากการทุจร�ต
ปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการป 2563
ปรับปรุงจรรยาบรรณธุรกิจ ป 2563
ปรับปรุงนโยบายและระเบียบการจัดซ�้อ ป 2563
ปรับปรุงนโยบายการพัฒนาอยางยั�งยืน ป 2563
No Gift Policy ตอเนื่องปที่ 5
100% จำนวนพนักงานที่ผานการอบรมและทดสอบความรู Ethics E-Learning

84.9%

88.11%

ปร�มาณการใชไฟฟา
คะแนนเฉลี่ยจาก
แบบประเมิน ESG คูคา

ดานสังคม

0

พนักงานบาดเจ�บ/
เสียช�ว�ตจาก
การทำงาน

• 955 ตันคารบอนไดออกไซดหร�อเทียบเทา สถานีดาวเทียมไทยคม นนทบุร�
ลดลง 29.05%จากปฐาน
• 2,266 ตันคารบอนไดออกไซดหร�อเทียบเทา สถานีบร�การภาคพ�้นดินไทยคม ปทุมธานี
ลดลง 21.70% จากปฐาน
• 4,515.00 ลูกบาศกเมตร สถานีดาวเทียมไทยคม นนทบุร�
ลดลง 38.85%
• 4,180.00 ลูกบาศกเมตร สถานีบร�การภาคพ�้นดินไทยคม ปทุมธานี
ลดลง 28.16%

514 ลานบาท
4,228 ลานบาท
114 ลานบาท
1,269 ลานบาท
ความพ�งพอใจ
ของลูกคา

ปร�มาณการปลอยกาซเร�อนกระจก (Scope 1 & 2)

ปร�มาณการใชน้ำ

ดานเศรษฐกิจ
กำไรสุทธิ
รายไดรวม
คาใชจายภาษ�เง�นได
EBITDA

ดานสิ�งแวดลอม

การจัดการของเสียทั�วไป

20.11 71.69% 89%

ชั�วโมงการฝกอบรม
โดยเฉลี่ยตอคน

• 1,552,000 kWh (5,587,200MJ) สถานีดาวเทียมไทยคม นนทบุร�
ลดลง 8.15%
• 4,371,660 kWh (15,738,000 MJ) สถานีบร�การภาคพ�้นดินไทยคม ปทุมธานี
ลดลง 5.01%
• 104,545 kWh ปร�มาณกำลังการผลิตไฟฟาที่ผลิตจากแผงโซลาเซล
สถานีบร�การภาคพ�้นดินไทยคม ปทุมธานี

จำนวนพนักงาน
ผานการทดสอบ
Cyber Security

คะแนนตัวช�้วัด
ความยั�งยืนของโครงการ
กองทุนทางสังคม เพ�่อ
การพัฒนาอยางยั�งยืน

• ขยะพลาสติก ปร�มาณการทิ�งในสำนักงานลดลง 23.7%
เมื่อเทียบกับปฐานและเปาหมายที่ตั�งไวรอยละ 5 ตอป
• ขยะประเภทกระดาษ ปร�มาณการทิ�งในสำนักงานลดลงเพ�ยง1.84%
เมื่อเทียบกับปฐานและเปาหมายที่ตั�งไวรอยละ 5 ตอป
• “โครงการ “Thaicom We Share ปลูกใหไดคนละตน”
พนักงานนำตนกลาไปปลูกจำนวน 550 ตน หร�อคิดเปน 145%
เมื่อเทียบกับปฐานและเปาหมายปละ 379 ตนตอป

379
ตนตอป
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หนทางสูความยั�งยืน
ว�สัยทัศน
ผูใหบร�การดานสมารทโซลูชั�น และแพลตฟอรม
เทคโนโลยีจากอวกาศสูภาคพ�้นดินชั�นนำแหงเอเช�ย
เพ�่อเสร�มสรางความสำเร�จแหงอนาคต

พันธกิจ

คานิยมองคกร: E P I C
Excellence
in technology

เรามุงกระทำการทุกอยางในการพัฒนาสินคาและบร�การอยางดีเยี่ยมเต็ม
ความรูความสามารถ ไมหยุดที่จะพัฒนาสูความเปนเลิศดานเทคโนโลยี

Passion
to challenge

เราตั�งมั�นปฏิบัติงานดวยความเด็ดเดี่ยวดวยความพรอมที่จะทาทายทุก
อุปสรรคและขอจำกัด เพ�่อทำสิ�งที่ตั�งใจใหเปนจร�งได

Initiative
in innovation

เราเช�่อในพลังความคิดร�เร�่มที่ไมหยุดนิ�งของเรา ทุมเทเอาใจใสเสาะแสวงหา
แนวทางและว�ธีการใหมๆ นำมาซ�่งนวัตกรรมทางความคิดที่ตอบโจทย
ทุกความตองการ

Commitment
to contribute

เรายึดมั�นในเจตนารมณอันแนวแนวาจะดำเนินธุรกิจดวยสำนึกของหนาที่และ
ความรับผิดชอบ เพ�่อสรางประโยชนสำหรับการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
อยางยั�งยืน รวมทั�งการยึดมั�นในหลักธรรมาภิบาล ในการดำเนินธุรกิจตลอดมา
ในขณะทีท่ มุ เทแรงกายแรงใจไปเพ�อ่ พัฒนาโซลูชน�ั ทีเ่ ปนนวัตกรรมใหมๆ ไทยคม
ก็ยังอุทิศตนเพ�่อชวยพัฒนาสังคมและการศึกษาอยูอยางสม่ำเสมอ

สรางชองทางของรายไดใหมๆ โดยใชหลักการของการรวมโซลูชั�นใหครอบคลุม ทั�งทางอวกาศ
ทางอากาศ ทางบก และทางน้ำ เขาไวดวยกัน (Space-Air-Ground-Maritime Integrated)
สรางความรวมมือ และความรูดานการตลาดในประเทศ เพ�่อพัฒนาตอยอดธุรกิจใหกาวหนา
สรางการเปนองคกรที่คลองตัว ปรับเปลี่ยนไดอยางรวดเร�วเพ�่อรองรับการเปลี่ยนแปลงองคกร
และธุรกิจ
สรางประโยชนแกผูถือหุนภายใตกรอบธรรมาภิบาล และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
สานปณิธานสรางคุณคาสูสังคมเพ�่อการพัฒนาอยางยั�งยืน
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นโยบายและเปาหมายการจัดการดานความยั�งยืน
ไทยคมตระหนักดีวาการบรรลุและรักษาเปาหมายตามว�สัยทัศนและพันธกิจไดสำเร�จอยางยั�งยืนนั�น บร�ษัทตอง
มุงมั�นใสใจการดำเนินธุรกิจที่ตอบสนองตอผูมีสวนไดเสีย และลดผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม และสิ�งแวดลอม
บร�ษัทจ�งไดกำหนดว�ถีสูความยั�งยืนที่ยังคงสรางมูลคาและความเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยไมลืมที่จะสรางคุณคา
ตอสังคมและสิ�งแวดลอม เพ�่อใหครอบคลุมและตอบสนองตอกลุมผูมีสวนไดเสียของบร�ษัท โดยมีนโยบายการ
พัฒนาความยัง� ยืนเพ�อ่ สงเสร�มความยัง� ยืนขององคกร เปนกรอบในการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม สิง� แวดลอม
และเพ�อ่ สรางการเจร�ญเติบโตอยางตอเนือ่ งและมัน� คง รวมทัง� การไดรบั การยอมรับและไววางใจจากผู มีสว นไดเสีย
ซ�ง่ ปทผ่ี า นมาบร�ษทั มีการปรับปรุงนโยบายฉบับนี้ เพ�อ่ ใหสามารถสือ่ สารทำความเขาใจกับผูม สี ว นไดเสียไดดยี ง�ิ ข�น้
โดยจำแนกประเด็นที่เกี่ยวของในแตละมิติใหเห็นอยางชัดเจน กลาวคือ มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม

และมิตสิ ง�ิ แวดลอม โดยยังคงยึดหลักของการกำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และอางอิง
แนวทางการพัฒนาความยัง� ยืนตามตัวช�ว้ ดั ของ GRI รวมทัง� การมุง สูเ ปาหมายการพัฒนาทีย่ ง�ั ยืนของสหประชาชาติ
Sustainability Development Goals ในสวนที่เกี่ยวของกับการดำเนินธุรกิจของบร�ษัท คือ เปาหมายที่ 4
Quality Education การศึกษามีคุณภาพอยางเทาเทียมและครอบคลุมและสงเสร�มโอกาสในการเร�ยนรูตลอด
ช�วต� ทุกคน เปาหมายที่ 9 Industry, Innovation and Infrastructure สรางโครงสรางพ�น้ ฐานทีม่ คี วามตานทาน
และยืดหยุน ตอการเปลีย่ นแปลงและสงเสร�มการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรม และเปาหมายที่ 13 Climate
Action ดำเนินการอยางเรงดวน เพ�่อตอสูกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ
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กลยุทธสูความยั�งยืน
สำหรับเปาหมายการสรางความยั�งยืนขององคกร บร�ษัทดำเนินงานภายใตกรอบการพัฒนาความยั�งยืน โดยมีกลยุทธที่จะสนับสนุนการดำเนินการดังกลาว ดังตอไปนี้

การดำเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบ
(Doing Business with Responsibility)

การดูแลพนักงานและสังคม
(Caring for People and Society)

ไทยคมรักพ�ทักษ�โลก
(Thaicom Loves Earth)

กลยุทธของบร�ษัท:

กลยุทธของบร�ษัท:

กลยุทธของบร�ษัท:

ไทยคมมุงมั�นในการดำเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอสังคม
สิ�งแวดลอมและผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน โดยยึดมั�นในการ
กำกับดูแลกิจการที่ดีและจร�ยธรรมทางธุรกิจ เพ�่อสรางมูลคาเพ��ม
และการลงทุนในธุรกิจที่สงเสร�มความยั�งยืน รวมถึงการพัฒนา
นวัตกรรม และผลประโยชนรวมกันตลอดหวงโซคุณคาทางธุรกิจ

1. ความรวมมือเช�งกลยุทธเพ�่อสรางความยั�งยืนทางธุรกิจใน
ระยะยาวกับคูคาคูธุรกิจ
2. การพัฒนาผลิตภัณฑและบร�การที่เปนนวัตกรรมและ
ธุรกิจใหมๆ

ไทยคมยึดมั�นในความรับผิดชอบตอสังคมเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
และกฎหมายแรงงาน สงเสร�มการบร�หารจัดการและดูแลพนักงาน
ดวยความเสมอภาคเปนธรรมและมีสุขภาพอนามัยที่ดี สงเสร�มการ
ดูแลสังคมโดยใหโอกาสที่เทาเทียมกันในการเขาถึงขอมูลดิจ�ทัลและ
เช�่อมตอกับเทคโนโลยีที่เปนนวัตกรรมของเราในทุกดานและทุก
สถานการณเพ�่อคุณภาพช�ว�ตที่ดีข�้น
1. การพัฒนาทักษะและความรูของพนักงาน
2. สงเสร�มความเปนอยูที่ดีและความผูกพันของพนักงาน
3. โครงการไทยคิด ไทยคม เพ�่อสนับสนุนดานการศึกษา
4. สงเสร�มการพัฒนาชุมชน (สรางอาช�พ) ในพ�้นที่หางไกล

บร�ษัทมุงเนนไปที่ความรับผิดชอบในการลดและบรรเทาผลกระทบ
ตอสิ�งแวดลอมจากการดำเนินงานของบร�ษัท โดยการอนุรักษ�
ทรัพยากรและรักษาสภาพแวดลอมที่ดีอยางยั�งยืน

1. การอนุรักษ�พลังงานและพลังงานทางเลือก
2. การประหยัดน้ำและการจัดการน้ำทิ�ง
3. การจัดการการปลอยกาซเร�อนกระจก
4. สงเสร�มสำนักงานสีเข�ยว (น้ำทิ�งและของเสียทั�วไป)
5. รณรงคการปลูกตนไม เพ�่อชวยลดกาซเร�อนกระจก

สามารถดู “นโยบายการพัฒนาความยั�งยืน” ฉบับปรับปรุงใหมป 2563 ในเว�บไซตของบร�ษัท https://www.thaicom.net/wp-content/uploads/2020/11/SD-Policy-2020_TH.pdf
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การดำเนินงานเพ�่อความยั�งยืนของไทยคมที่สอดคลองกับเปาหมาย SDGs
SDGs

เปาหมายของ UN

แนวทางการดำเนินงานของไทยคม

สรางหลักประกันวาทุกคนมีการศึกษาที่
มีคุณภาพอยางครอบคลุม และเทาเทียม
และสนับสนุนโอกาสในการเร�ยนรูตลอด
ช�ว�ต

สนับสนุนการศึกษาของ เยาวชนในพ�้นที่หาง
ไกล ลดความเหลี่ยมล้ำและโอกาสของเยาวชน
ในการเร�ยนรู และการจัดการเร�ยนรู เพ�่อการ
พัฒนาคุณภาพช�ว�ตสูชุมชนเพ�่อสรางความ
ยั�งยืน

การดำเนินงานป 2563
1. โครงการไทยคิดไทยคม การสงเสร�มการศึกษาทาง ไกลผานดาวเทียม โดยชวง COVID-19 มี โอกาส
ชวยสนับสนุนการเร�ยนการสอนของโรงเร�ยนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ สอนนักเร�ยนที่บกพรอง
ทางการไดยินในชวง Lock Down และชวงการระบาดรอบที่สองที่ตองเร�ยนอยูที่บาน
2. การแบงปนความรู และประสบการณดาน เทคโนโลยีและดาวเทียม
3. กองทุนทางสังคมเพ�่อการพัฒนาความยั�งยืนในพ�้นที่หางไกล ดวยความรวมมือและนำกลไกการเร�ยนรู
ของ กศน.มาประยุกตใชในโครงการ โดยมีการติดตามและประเมินผลผานตัวช�้วัดความยั�งยืนของบร�ษัท
อยางตอเนื่อง

สรางโครงสรางพ�้นฐานที่มีความตานทาน
และยืดหยุนตอการเปลี่ยนแปลง สงเสร�ม
การพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุม
และยั�งยืน

มีโครงขายการสื่อสารที่ดี อยางทั�วถึงและเพ�ยง
พอใน ทุกสภาวการณและเพ��มชองทางการเขา
ถึงขอมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. โครงขายสื่อสารผานดาวเทียม ที่เปนบร�การดานบรอดคาสตและการใหบร�การบรอดแบนดอินเทอรเน็ต
สูผูใชปลายทาง
2. สรางบร�การทางนวัตกรรมใหมที่มีแพลตฟอรมในการ เช�่อมตอการสื่อสารและเทคโนโลยีดิจ�ทัลผาน
ดาวเทียมและเทคโนโลยีใหม ตามว�สัยทัศน Space-Air-Ground-Maritime Solutions ผนวกกับ
การใชกับเคร�อขายอินเทอรเน็ต เชน Nava®.
3. การพัฒนาแอพพลิเคชั�นดานเทคโนโลยีอวกาศ และอากาศยานไรคนขับ รวมกับพันธมิตร เพ�่อสราง
แพลตฟอรมบร�การรูปแบบใหมๆ ที่จะเช�่อมโยงศักยภาพการรับสงขอมูล Big Data จากเคร�อขาย
อวกาศสูภาคพ�้นดิน และทางทะเล เพ�่อการเขาถึงขอมูลอยางทั�วถึง และในพ�้นที่หางไกลของประชาชน

ดำเนินการอยางเรงดวน เพ�่อตอสูกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ
ผลกระทบ

การบร�หารจัดการทรัพยากรและบรรเทา
ผลกระทบดานสิ�งแวดลอม โดยเฉพาะ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

1. การอนุรักษ�และลดการใชพลังงานไฟฟาและการใชพลังงานทางเลือก เชน พลังงานแสงอาทิตย
โดยตั�งเปาหมายและมาตรการในการดำเนินงาน
2. การประหยัดการใชทรัพยากรน้ำใหคุมคา และการบำบัดน้ำทิ�งอยางมีประสิทธิภาพ โดยตั�งเปาหมายและ
มาตรการ
3. การตรวจวัดปร�มาณการปลอยและดูดกลับกาซเร�อนกระจก และตั�งเปาหมายและมาตรการเพ�่อ
ลดการปลอยปร�มาณคารบอนขององคกร
4. การบร�หารจัดการของเสียทั�วไป โดยรณรงคลดการใช เชน ขยะพลาสติก กระดาษ
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มิติเศรษฐกิจ

Doing Business with
Responsibility

SPACE
AIR

GEO

MEO
LEO

GROUND

HAPs

Connected
Devices

UAV
E-Document

Cloud Computing

Mobile
Backhaul

SMART
CITY

City Drone

Artiﬁcial
Intelligence

E-Education

SMART
COMMUNITY

MARITIME
Agricultural
Drone
Fishery

Commercial

SMART
AGRICULTURE

ผูใหบร�การดานสมารทโซลูชันและแพลตฟอรมเทคโนโลยี
ที่ครอบคลุมทั�งทางอวกาศ อากาศ ทางบก และทางน้ำ
(Space-Air-Ground-Maritime Smart Solutions)

Defense

การบร�หารความเสี่ยงสูความยั�งยืน
ทามกลางความผันผวนของสภาวการณดานตางๆ ของโลก ที่สงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ และกอใหเกิดปจจัย
ความเสี่ยงที่ซับซอนและรุนแรง ไทยคมจ�งตระหนักถึงความสำคัญในการบร�หารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ อันจะ
ชวยใหบร�ษัทมีโอกาสปรับตัวและเตร�ยมความพรอมรับมือกับความทาทายใหมๆ และสามารถบรรลุเปาหมายทาง
ธุรกิจได บร�ษัทมีการบร�หารจัดการความเสี่ยงทั�วทั�งองคกรตามมาตรฐานสากล COSO ERM และ ISO 31000
โดยขับเคลือ่ นผานคณะกรรมการบร�หารความเสีย่ งทีร่ ายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการ
บร�หารความเสี่ยงจะทำหนาที่พ�จารณาปจจัยความเสี่ยง และกำหนดแนวทางการบร�หารความเสี่ยง ซ�่งรวมถึงการ
กำหนดนโยบายติดตามดูแล และสนับสนุนใหหนวยงานตางๆ ในฐานะเจาของความเสีย่ งดำเนินงานดานการบร�หาร
ความเสี่ยงในความรับผิดชอบของตนไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีฝายการบร�หารความเสี่ยงและการประกัน
รายได (Risk Management and Revenue Assurance) ในระดับปฏิบตั กิ าร ซ�ง่ มีหนาทีร่ บั ผิดชอบประสานงาน
กับหนวยงานเจาของความเสี่ยงในการประเมินความเสี่ยงทั�วทั�งองคกร เพ�่อเสนอรายงานและ/หร�อแนวทางการ
จัดการความเสี่ยงองคกรตอคณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบร�หาร
และคณะกรรมการบร�ษัท เพ�่อพ�จารณาตามลำดับ

กำหนดกลยุทธ

ไทยคมมีการประเมินความเสี่ยงควบคูไปกับการกำหนดวัตถุประสงคเช�งกลยุทธและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได
(Risk Appetite) เกณฑการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Criteria) ตลอดจนระดับเบี่ยงเบนความ
เสี่ยง (Risk Tolerance) ที่เหมาะสมและชัดเจน เพ�่อกำหนดทิศทางเดียวกันในการกำหนดมาตรการลดระดับ
ความเสี่ยงและตัดสินใจในสถานการณตางๆ ที่เกิดข�้นได อยางไรก็ดี บร�ษัทตระหนักดีวาการเปลี่ยนแปลงตางๆ
ทีเ่ กิดข�น้ อยางรวดเร�วในปจจุบนั ยอมสงผลใหความเสีย่ งบางประเภทเปลีย่ นแปลงไปดวยเชนกัน บร�ษทั จ�งไดพฒ
ั นา
ระบบการบร�หารความเสี่ยงใหมีประสิทธิภาพ เพ�่อใหสามารถติดตามประเด็นความเสี่ยงที่กำลังจะเกิดข�้นใหม
(Emerging Risks) ได

กระบวนการบร�หารความเสี่ยง: มี 4 ขั�นตอน คือ

1) การระบุความเสี่ยง โดยการประเมินสถานการณที่อาจจะเกิดข�้นจากบร�บทขององคกรและอาจมีผลกระทบ
ตอ เปาหมายขององคกร
2) การว�เคราะหความเสี่ยง โดยการใชว�ธีการว�เคราะหเช�งปร�มาณและเช�งคุณภาพรวมกันในแงของผลกระทบ
3) การประเมินความเสี่ยง โดยกระบวนการที่เปนมาตรฐานเดียวกันทั�วทั�งองคกร เพ�่อประเมินผลกระทบของ
ความเสี่ยงและสามารถจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงได
4) การกำหนดมาตรการแกไขและลดระดับความเสี่ยง ทั�งนี้จะมีกระบวนการทบทวนและติดตามในทุก
ขั�นตอน พรอมทั�งรวบรวมขอมูล เพ�่อรายงานตอคณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง คณะกรรมการ
ตรวจสอบคณะกรรมการบร�หาร และคณะกรรมการบร�ษัท ตามลำดับ

ประเภทความเสี่ยงของไทยคม
ความเสี่ยง
ดานกลยุทธ
(Strategic Risks)

ความเสี่ยง
ในการดำเนินงาน
(Operational Risks)

ความเสี่ยง
ดานการเง�น
(Financial Risks)

ความเสี่ยง
ในการดำเนินการใหเปน
ไปตามกฎหมายระเบียบ
และขอบังคับที่เกี่ยวของ
(Compliance Risks)

ความเสี่ยง
ดานเศรษฐกิจ
(Economic Risks)

ความเสี่ยง
ดานสังคม
(Social Risks)

ความเสี่ยง
ดานสิ�งแวดลอม
(Environmental Risks)

ความเสี่ยงใหม
ที่กำลังจะเกิดข�้น
(Emerging Risks)
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สรุปผลการดำเนินงานดานการบร�หารจัดการความเสี่ยง ป 2563
ความเสี่ยง

ผลกระทบ

การดำเนินงานตามมาตรการลดความเสี่ยง

ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risks)
1. ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ
การดำเนินการของรัฐบาล และกสทช.
ในเร�่องการบร�หารจัดการดาวเทียม
กอนและหลังสัมปทานที่ยังไมแลวเสร�จ

อาจสงผลกระทบตอรายไดของบร�ษัท เนื่องจากยังไมมี
ความชัดเจน ในเร�่องความตอเนื่องในบร�การสำหรับ
ลูกคาทั�งในและตางประเทศ

1. เพ�่อความตอเนื่องทางธุรกิจ จ�งเตร�ยมพรอมแผนงานความรวมมือกับหลายองคกรของภาครัฐ ในรูปแบบ
ของ Public Private Partnership Model (PPP)
2. การรวมมือกับพันธมิตรธุรกิจ เพ�่อสรางดาวเทียมรวมกันในรูปแบบ Condosat ซ�่งจะใชใบอนุญาตจาก
ตางประเทศ
3. การหาพันธมิตรทางธุรกิจกับผูใหบร�การดาวเทียมวงโคจรต่ำ (LEO Satellite) เพ�่อเสร�มความสามารถใน
การแขงขันในธุรกิจใหบร�การบรอดแบนดอยางตอเนื่อง
3. การพัฒนาธุรกิจใหมอยางตอเนื่อง เพ�่อเปนแหลงรายไดใหมใหบร�ษัทในระยะยาว โดยมีการจัดตั�งบร�ษัท
รวมทุน 2 บร�ษัทในป 2563
4. จัดตั�งหนวยงานพัฒนาธุรกิจใหมที่เกี่ยวของกับ Space-Air-Ground-Maritime Smart Solutions

1. ความเสี่ยงจากอายุการใชงานของดาวเทียม
สั�นกวาที่คาดการณไว

อาจสูญเสียลูกคาและรายได และอาจไมสามารถจัดหา
หร�อจัดสงดาวเทียมดวงใหมแทนไดทันเวลา

1. ทีมว�ศวกรรมดาวเทียมมีการประเมินอายุดาวเทียมที่หลืออยูตลอดเวลา
2. ถาดาวเทียมใกลหมดอายุ ก็จะแจงหนวยงานที่เกี่ยวของ เพ�่อพ�จารณามาตรการปองกันและแกไข เชน
การโอนยายลูกคาไปดาวเทียมดวงอื่นๆ การเชาดาวเทียม หร�อพ�จารณาลงทุนสรางดาวเทียมดวงใหมทดแทน

2. ความเสี่ยงจากการที่ดาวเทียมอาจเกิด
ความเสียหายหร�อเกิดความบกพรองใน
ขณะที่อยูในวงโคจร

อาจทำใหความสามารถในการใหบร�การถายทอด
สัญญาณลดลงชั�วคราวหร�อถาวร หร�อเสียหายทั�งหมด
อาจสงผลใหสูญเสียลูกคาปจจุบัน และ/หร�อเสียโอกาส
ในการหาลูกคาใหมในระหวางจัดหาดาวเทียมใหมมา
ทดแทน

1. ดาวเทียมถูกออกแบบมาใหสามารถทนทานตอสภาพแวดลอมในอวกาศ ซ�่งทำใหดาวเทียมมีการใชงานตอเนื่อง
และมีเสถียรภาพสูงมาก เพราะมีระบบสำรองตางๆ ในตัวเอง
2. จัดเตร�ยมแผนการรองรับเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดข�้นกับลูกคา หากเสียหายขั�นรุนแรงจนหมดสภาพการใชงาน
โดยโอนยายลูกคาสวนหนึ่งมาใชชองสัญญาณที่วางอยูในดาวเทียมไทยคมที่เหลือ หร�อเชาชองสัญญาณจาก
ดาวเทียมอื่นชั�วคราว เพ�่อการใชงานที่ตอเนื่อง
3. จัดทำประกันภัยดาวเทียมเพ�่อคุมครองความเสี่ยงภัยทุกชนิด (All Risks)

1.ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเง�นตรา
ตางประเทศ

จากการใหบร�การทั�งในประเทศและตางประเทศ ซ�่ง
มีรายไดบางสวนเปนสกุลเง�นตางประเทศ และมีการกู
ยืมบางสวนเปนสกุลเง�นตางประเทศเชนกัน จ�งทำให
ความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยน อาจสงผลกระทบ
ตองบการเง�นและกระแสเง�นสดของบร�ษัท

1. ลดความเสี่ยงโดยหักลบรายไดและรายจายที่เปนสกุลเง�นตราตางประเทศ (Natural Hedging)
2. ใชว�ธีปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยพ�จารณาฐานะสุทธิของสกุลเง�นตราตางประเทศดวยว�ธีการ
ตางๆ เชน การทำสัญญาซ�้อขายเง�นตราตางประเทศลวงหนา (Foreign Exchange Forward or Forward
Contract), การทำสัญญาสิทธิในการซ�้อหร�อขายเง�นตราตางประเทศในอนาคต (Options), การทำสัญญาแลก
เปลี่ยนสกุลเง�นและอัตราดอกเบี้ยลวงหนา (Cross Currency and Interest Rate Swap) เปนตน

2. ความเสี่ยงจากลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้

สงผลกระทบตอรายไดของบร�ษัท

1. กำหนดนโยบายการติดตามหนี้ และการบร�หารลูกหนี้ และบร�หารจัดการใหเปนตามนโยบาย
2. มีการประเมินความนาเช�่อถือของลูกหนี้อยางตอเนื่องเพ�่อลดความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้

ความเสี่ยงในการดำเนินงาน (Operational Risks)

ความเสี่ยงดานการเง�น (Financial Risks)

รายงานการพัฒนาธุรกิจอยางยั�งยืนประจำป 2563

| 12

ความเสี่ยง

ผลกระทบ

การดำเนินงานตามมาตรการลดความเสี่ยง

ความเสี่ยงในการดำเนินการใหเปนไปตามกฎหมายระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของ (Compliance Risks)
1. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญา
ดำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสาร (สัญญาฯ)
ก) ประเด็นเร�่องสัดสวนการถือหุน
ข) ประเด็นเร�่องขอกำหนดที่เกี่ยวของ
กับดาวเทียมสำรอง

อาจเกิดความเสียหายตอธุรกิจดานการเง�น แตไมมี
นัยสำคัญ

1. บร�ษัทไดมีการประสานกับกระทรวงฯ และคณะกรรมการที่เกี่ยวของ เพ�่อดำเนินการตางๆ ตอไป

ค) ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับสถานภาพของ
ดาวเทียมไทยคม 7 และดาวเทียมไทยคม 8

อาจสงผลกระทบดานการเง�นของบร�ษัทฯ

1. ตามขอ 45.6 ของสัญญาฯ ที่กำหนดวา “ในกรณีที่ขอพ�พาทอยูระหวางการพ�จารณาของอนุญาโตตุลาการ
คูสัญญายังคงตองปฏิบัติตามขอกำหนดในสัญญาตอไป จนกวาจะมีการช�้ขาดของอนุญาโตตุลาการ” ดังนั�นใน
ขณะที่ขอพ�พาทอยูระหวางการพ�จารณาของอนุญาโตตุลาการ บร�ษัทฯยังไมมีหนาที่ใดๆ ในการปฏิบัติตามที่
กระทรวงฯ ไดอางถึง จนกวาจะมีการช�้ขาดของอนุญาโตตุลาการ

ง) ประเด็นที่เกี่ยวของกับขอเร�ยกรองของ
กระทรวงฯ เกี่ยวกับดาวเทียมไทยคม 5

อาจสงผลกระทบดานการเง�นของบร�ษัทฯ

1. บร�ษัทฯ ไดดำเนินการตามสัญญาดำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารในประเทศครบถวนถูกตองมาโดยตลอด
บร�ษัทฯ จะดำเนินการคัดคานตามกระบวนการตอไป โดยขอพ�พาทนี้ เพ��งเขาสูกระบวนการระงับขอพ�พาท และยัง
อยูในการดำเนินการตามขั�นตอน ในระหวางนี้ บร�ษัทฯ ยังไมมีหนาที่ใดๆ ในการปฏิบัติตามที่กระทรวงฯ ไดเร�ยก
รองมาจนกวา จะจบสิ�นกระบวนการพ�จารณาและมีการช�้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ

อาจสงผลกระทบตอคุณภาพของสินคาและบร�การที่
สงมอบ เพราะบร�ษัทไมมีโอกาสคัดเลือก การมีอำนาจ
ตอรอง การเปร�ยบเทียบคุณภาพและราคา สงผลให
ตนทุนสูง หากเกิดภาวะว�กฤตกับคูคารายนี้ อาจจะไมมี
คูคารายอื่นสงมอบสินคาและบร�การให

1. บร�ษัทมีกฎบัตรคูคา (Supplier Charter) ที่กำหนดใหตองมีการเปร�ยบเทียบคุณภาพสินคาและราคา ไมให
ผูกขาดเพ�ยงรายเดียว โดยกฎบัตรนี้จะมีการแจงใหคูคาทุกรายที่เขามาทำธุรกิจกับบร�ษัทรับทราบ
2. มีการประเมินคูคาหลังการสงมอบทุกครั�ง เพ�่อคัดกรองคูคาที่มีคุณภาพและคูคารายสำคัญ ใหอยูใน
รายช�่อคูคาของบร�ษัทเพ�่อการอางอิง
3. มีนโยบายและระเบียบการจัดซ�้อเปนกรอบในการดำเนินงานของบร�ษัท

อาจเกิดเหตุการณไมคาดฝนกับพนักงาน เชน
เกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติตามมาตรฐานสงเสร�มกิจกรรมดานความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในการทำงาน รวมทั�ง
ประเมินความเสี่ยงดานความปลอดภัยเปนประจำ
2. จัดการซักซอมรับสถานการณฉุกเฉินที่อาจเกิดข�้น การจัดฝกอบรมและบรรยายที่เกี่ยวของเร�่องของความ
ปลอดภัยและอาช�วอนามัย เชน การฝกอบรมเร�่องการซอมอพยพหนีไฟทุกป การฝกอบรม Electrical Safety
and Basic First Aid
3. มีมาตรการตางๆ ที่สำคัญสำหรับการดูแลพนักงานในชวงสถานการณของ COVID-19

ความเสี่ยงดานเศรษฐกิจ (Economic Risks)
1. ความเสี่ยงจากการที่มีคูคานอยรายที่
สามารถสงมอบสินคาหร�อบร�การให

ความเสี่ยงดานสังคม (Social Risks)
1. ความเสี่ยงดานอาช�วะอนามัยและความ
ปลอดภัยในการทำงาน
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ความเสี่ยง
2. ความเสี่ยงดานการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ผลกระทบ
อาจเกิดการรองเร�ยน ฟองรองเร�ยกคาเสียหาย สงผล
ตอภาพลักษณ &ช�่อเสียงและการดำเนินธุรกิจของ
บร�ษัท และอาจสูญเสียรายได

การดำเนินงานตามมาตรการลดความเสี่ยง
1. จัดการประเมินความเสี่ยงดานสิทธิมนุษยชนเปนรอบโดยอางอิงประเด็นที่จะประเมินตาม HRDD ซ�่ง
ประกอบดวยลูกจางประจำ ลูกจางชั�วคราว และคูคา
2. หากมีประเด็นดานสิทธิมนุษยชนเกิดข�้น บร�ษัทมีมาตรการบร�หารจัดการหร�อการเยียวยา ดังตอไปนี้
2.1 ภายในองคกร (ลูกจางประจำ ลูกจางชั�วคราว) บร�ษัทจะปฏิบัติตาม กม.แรงงานอยางเครงครัดรวมถึงสิทธิ
ประโยชนอันพ�งได นโยบายดานบุคลากร หร�อมาตรการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
2.2 ภายนอกองคกร (คูคา) จะอางอิงตาม Supplier Charter ของบร�ษัท รวมทั�งกม.ที่เกี่ยวของ
หมายเหตุ ป 2563 บร�ษัทยังไมพบกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชน ในขอ 2.1 และ 2.2

ความเสี่ยงดานสิ�งแวดลอม (Environmental Risks)
1. ความเสี่ยงจากการแผรังสีและคลื่นความถี่สูง

เกิดการรั�วไหลของรังสีหร�อคลื่นความถี่สูงในระดับที่อาจ
เปนอันตรายตอการปฏิบัติงานของพนักงานหร�อชุมชน
ในบร�เวณใกลเคียง

1. มีการบำรุงรักษาอุปกรณที่เกี่ยวของและจานสายอากาศอยางสม่ำเสมอ
2. มีการตรวจวัดการรั�วไหลของรังสีเปนประจำทุกป

2. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงในสภาพ
ภูมิอากาศ เชน การเกิดอุทกภัย

เปนอุปสรรคตอการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากพนักงาน
ไมสามารถเขาพ�้นที่ เพ�่อปฏิบัติงานได หร�อหากสถานี
บร�การเกิดความเสียหายจากกรณีดังกลาว บร�ษัทก็จะ
ไมสามารถใหบร�การลูกคาไดอยางตอเนื่อง

1. ซักซอมแผนการจัดการในภาวะว�กฤตอยางสม่ำเสมอ เพ�่อความตอเนื่องทางธุรกิจ โดยเฉพาะหนวยงานสวน
ปฏิบัติการที่พนักงานตองเขาพ�้นที่ 24/7 เพ�่อใหบร�การลูกคา
2.เตร�ยมความพรอมดานระบบสารสนเทศ เพ�่อใหพนักงานสามารถปฏิบัติงานจากที่บานหร�อสถานที่สำรอง โดยให
มีความปลอดภัยของขอมูลสูงสุด
3. บร�หารจัดการดานความปลอดภัยของสถานีบร�การเชน สรางพนังกั�นน้ำรอบพ�้นที่สถานีบร�การ ติดตั�ง
อุปกรณปองกันไฟไหม จัดเตร�ยมน้ำมันสำรองใหพรอมตลอดเวลา เพ�่อใชปนไฟกรณีฉุกเฉิน

อาจมีความเสี่ยง หากระบบควบคุมดาวเทียมถูกภัย
คุกคามทางดานสารสนเทศ ซ�่งอาจจะกอความเสียหาย
ตอธุรกิจของบร�ษัทได

1. จัดตั�งคณะกรรมการกำกับดูแลดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Governance Committee) เพ�่อกำหนด
หลักเกณฑ นโยบาย และกระบวนการในการประเมินและบร�หารความเสี่ยง รวมไปถึงสภาพแวดลอมและสถานะ
ของระบบสารสนเทศ รวมทั�งระบบบร�หารความเสี่ยงดานสารสนเทศอยางตอเนื่อง
2. ออกแบบระบบการควบคุมดาวเทียมใหมีการเช�่อมตอจากภายนอกนอยที่สุดและเทาที่จำเปน
3. จัดทำแผนบร�หารงานในภาวะฉุกเฉิน เพ�่อใหเกิดความตอเนื่องทางธุรกิจ และไดรับการรับรอง ISO 22301: 2012
4. จัดทำประกันเพ�่อลดความเสียหาย จากการถูกภัยคุกคามทางไซเบอร และจากการถูกฟองรองเนื่อง
จากการละเมิดขอมูล

ความเสี่ยงใหมที่กำลังจะเกิดข�้น Emerging Risks
1. ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางดานสารสนเทศ
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ความเสี่ยง
2. ความเสี่ยงจากการแพรระบาดของเช�้อ
ไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ผลกระทบ
อาจสงผลกระทบตอสุขภาพและช�ว�ตของพนักงานและ
ผูมีสวนไดเสียในหวงโซธุรกิจ หากพนักงานโดยเฉพาะ
ในสวนปฏิบัติการดาวเทียมหร�อสวนใหบร�การรับสง
สัญญาณดาวเทียม เกิดการติดเช�้อจากการแพร
ระบาด ก็อาจจะสงผลกระทบตอการใหบร�การลูกคา
อยางตอเนื่อง

การดำเนินงานตามมาตรการลดความเสี่ยง
1. แตงตั�งคณะกรรมการฉุกเฉินเฉพาะกิจ (Crisis Management Team) เพ�่ออำนวยการและกำหนดมาตรการ
ตางๆที่สำคัญและจำเปนตามสถานการณที่เกิดข�้น โดยอางอิงตามแผนการบร�หารจัดการความเสี่ยงในภาวะว�กฤต
และการบร�หารจัดการเพ�่อความตอเนื่องในการดำเนินธุรกิจของบร�ษัท โดยพ�จารณาผลกระทบที่จะเกิดข�้นตอ
บร�ษัท พนักงาน ผูมีสวนไดเสียในหวงโซธุรกิจ ทั�งระยะสั�นและระยะยาว
2. ใหความสำคัญเปนพ�เศษตอการดำเนินงานและบร�หารจัดการสถานีดาวเทียม โดยมีมาตรการเพ��มเติม คือ
• มาตรการสถานีควบคุมดาวเทียมสำรองฉุกเฉิน
• มาตรการจำกัดจำนวนคนที่จะเขามาทำงานในสถานี
• มาตรการการเวนระยะหางในการทำงานและสวมใสหนากากอนามัย
• มาตรการดานความสะอาดของอุปกรณการทำงาน
• มาตรการการเก็บบันทึกรายละเอียดการเดินทาง หร�อไปรวมกิจกรรมในสถานที่ตางๆ ของพนักงาน
โดยเฉพาะผูที่เขาไปในสวนปฏิบัติการควบคุมดาวเทียมและออกอากาศโทรทัศนที่เปนหัวใจสำคัญของธุรกิจ
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สรางวัฒนธรรมองคกรดานความเสี่ยง
ไทยคมดำเนินการเพ�่อสรางใหเกิด Risk Culture ในองคกรอยางตอเนื่อง ทั�งนี้ การสรางวัฒนธรรมดาน
ความเสี่ยงของบร�ษัทมีการดำเนินการในหลากหลายรูปแบบ ทั�งการนำหลักการบร�หารความเสี่ยงมาใชในกระบวน
การทำงานของฝายตางๆ โดยมีการกำหนดใหการบร�หารความเสีย่ งเปนตัวช�ว้ ดั ผลการดำเนินงานขององคกร รวม
ถึงหนวยงานเจาของความเสี่ยงที่ตองมีการประเมินความเสี่ยง นอกจากนี้ บร�ษัทมีหนวยงานตรวจสอบภายในเปน
ผูด ำเนินการประเมินตรวจสอบการบร�หารความเสีย่ งเปนประจำทุกป เพ�อ่ ใหมคี วามพรอมตอสถานการณความเสีย่ ง
ทีอ่ าจเกิดข�น้ และการเปลีย่ นแปลงของโลก เชน ดานเทคโนโลยี รวมทัง� การเตร�ยมความพรอมในการบร�หารจัดการ

เพ�่อความตอเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) โดยไดรับการรับรองตามมาตรฐาน ISO
22301:2012 และ ISO 9001:2015
บร�ษัทมีการจัดหลักสูตรฝกอบรมเกี่ยวกับการบร�หารจัดการความเสี่ยงแกผูบร�หารและพนักงาน เชนการจัด
หลักสูตร Risk Management E-Learning เพ�อ่ ใหพนักงานสามารถพัฒนาความเขาใจในการบร�หารความเสีย่ ง
ภายในองคกรไดอยางครบถวน
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ประเด็นสำคัญดานความยั�งยืน
ไทยคมไดระบุประเด็นสำคัญดานความยั�งยืนจากการพ�จารณาขอมูลแนวโนม ทิศทางและเปาหมายการพัฒนา
อยางยั�งยืนทั�งในระดับประเทศและระดับสากล แผนธุรกิจของบร�ษัท และรวบรวมจากกระบวนการ การมีสวนรวม
ของผูม สี ว นไดเสีย รวมทัง� การพ�จารณาผลกระทบของธุรกิจหลักของเรา เพ�อ่ ใหมน�ั ใจวาบร�ษทั จะดำเนินธุรกิจ โดย
สรางมูลคาทางเศรษฐกิจ และเกิดคุณคาตอสังคม และสิ�งแวดลอมไปพรอมๆ กับการตอบสนองความคาดหวัง
ของผูม สี ว นไดเสียอยางเหมาะสมโดยยังคงใชหลักการคัดเลือกประเด็นสำคัญ(Materiality) ทีอ่ า งอิงกระบวนการ
ตามแนวทางของ GRI ดังตอไปนี้
ขั�นที่ 1 การระบุประเด็นสำคัญ (Identification)ที่เกี่ยวของกับองคกรและกลุมผูมีสวนไดเสีย
บร�ษัทรวบรวมขอมูลสำคัญจากปจจัยภายใน (เปาหมายและแผนธุรกิจ) โดยรวบรวมจากการระดมสมองของ
ผูบ ร�หารในการประชุมเช�งปฏิบตั กิ าร หร�อการประชุมเช�งกลยุทธ และความเสีย่ งขององคกรทีส่ ง ผลตอความยัง� ยืน
องคกรและปจจัยภายนอก (แนวโนมดานความยั�งยืนและความคาดหวังของผูมีสวนไดเสีย) โดยรวบรวมจากการ
ทบทวนแนวโนมและทิศทางการพัฒนาอยางยั�งยืนของโลก (SDGs) การสำรวจความคิดเห็นการประชุมหาร�อ
สัมมนา ตามความเหมาะสม

ประเด็นที่มีสาระสำคัญตอไทยคม
ดานเศรษฐกิจ
1. การเติบโตทางการเง�น/
เศรษฐกิจ
2. จร�ยธรรมธุรกิจและกากำกับ
ดูแลกิจการที่ดี
3. การสรางความสัมพันธที่ดี
ตอคูคาคูธุรกิจและหนวยงาน
กำกับดูแล

ขั�นที่ 2 การจัดลำดับความสำคัญ (Prioritization)
โดยการนำประเด็นจากขั�นที่ 1 มาเทียบเคียงกับความสอดคลองในประเด็นและตัวช�้วัดตามแนวทาง GRI และทำ
การพ�จารณาทดสอบสารัตถภาพเพ�่อจัดลำดับความสำคัญ

ดานสังคม

4. การจัดการปลอยกาซเร�อน
กระจกขององคกร
5. การบร�หารจัดการพลังงาน
6. การบร�หารจัดการของเสีย
เชนน้ำทิ�ง และของเสียทั�วไป

7. พนักงานมีสวนรวม/
มีความเปนอยูที่ดี/ยกระดับ
คุณภาพช�ว�ตและการพัฒนา
พนักงาน
8. ความปลอดภัยของขอมูล/
จากไซเบอร และความเปน
สวนตัวของขอมูลลูกคา
9. การดูแลชุมชน

4
3

High
Importance of an Issue
to our Stakeholders

ขั�นที่ 3 การใหเหตุผล (Validation)
บร�ษัทมีการทบทวนประเด็นที่มีสาระสำคัญข�้นมาใหม เพ�่อใหสอดคลองกับกลยุทธแนวทางการดำเนินธุรกิจ และ
สอดคลองกับความคาดหวังของกลุมผูมีสวนไดเสีย พบวาประเด็นสำคัญที่ไดจากการว�เคราะห พ�จารณา และได
รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการพัฒนาอยางยั�งยืน (SDCOM) นั�น มีบางประเด็นเปนเร�่องเรงดวนที่ตอง
ดำเนินการและบางประเด็นยังไมเปนประเด็นสำคัญตอสถานะการณของบร�ษทั ในปจจุบนั อยางไรก็ดี มีบางประเด็น
ทีต่ อ งใชเวลาในการตอบสนองอยางตอเนือ่ งเปนระยะเวลาหนึง่ บร�ษทั จ�งคัดเลือกประเด็นทีม่ สี าระสำคัญดานความ
ยั�งยืน ดังตอไปนี้

ดานสิ�งแวดลอม

2

1

7

3
Medium

8

2
Low

6

5

9

4

1
Low

2

Medium

3

High

4

Importance of an Issue to Thaicom
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สรางการเติบโตทางธุรกิจอยางตอเนื่องดวย
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ�่อการพัฒนาอยางยั�งยืน

หวงโซคุณคาของธุรกิจ

เนือ่ งจากธุรกิจหลักของบร�ษทั คือการบร�การดานบรอดคาสต (บร�การออกอากาศโทรทัศนผา นดาวเทียม) บร�ษทั จ�ง
ใหความสำคัญกับการพัฒนาบร�การแพรกระจายชองรายการโทรทัศนผานดาวเทียมเพ�่อยกระดับอุตสาหกรรม
บรอดคาสตในประเทศไทย โดยการนำเสนอบร�การทีม่ คี ณ
ุ ภาพและบร�การเสร�มตางๆ ทีจ่ ะชวยเพ�ม� ศักยภาพใหกบั
ผูป ระกอบการ และนำสงคุณภาพการรับชมรายการสูป ระชาชนในประเทศไทยและประเทศในภูมภิ าคลุม แมนำ้ โขงและ
เอเช�ยใต บร�ษทั ยังมุง สรางความแข�งแกรงในหวงโซธรุ กิจ โดยนำความรูป ระสบการณและความเช�ย่ วชาญมาประยุกต
ใช รวมถึงความรวมมือกับคูคาคูธุรกิจทั�งในประเทศและตางประเทศ อาทิ ผูขายสง ผูผลิตและติดตั�งอุปกรณ
(จานและกลองรับสัญญาณดาวเทียม) ในการพัฒนาคุณภาพการแพรสญ
ั ญาณภาพและเสียงผานดาวเทียม การ
รับสงขอมูลคอนเทนตที่มีคุณภาพ การเปนผูใหบร�การ TV Solutions แบบครบวงจร (แพลต ฟอรม LOOX TV
และ TV Head-end) และใหสามารถรับชมผานอุปกรณตา งๆ ทีจ่ ะตอบสนองความตองการของกลุม ผูร บั ชมตามบาน
ยุคดิจท� ลั บร�ษทั ยังคงใหการสนับสนุนชองการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) เพ�อ่ สะทอนเจตนารมณในการ
สรางคุณคารวมที่ภาคธุรกิจมีตอสังคมและผูมีสวนไดเสีย สำหรับบร�การดานบรอดแบนด (บร�การอินเทอรเน็ต
ผานดาวเทียม) เปนการผสมผสานการใหบร�การแบนดวด� ธขนาดใหญของดาวเทียมแกผปู ระกอบการโครงขายกลุม
ภาคธุรกิจและกลุมภาครัฐบาลในภูมิภาค รวมทั�งการใหบร�การบรอดแบนดอินเทอรเน็ตแกผูใชงานรายยอยใน
ประเทศที่มีศักยภาพ เชน บร�การนาวา (Nava®) หร�อบร�การสื่อสารความเร�วสูงผานดาวเทียมแบบเคลื่อนที่
ทางทะเลที่เปนการขยายบร�การที่ใชดาวเทียมในลักษณะดาวนสตร�มลงไปในหวงโซธุรกิจของบร�ษัท และผสมผสาน
กับระบบบร�การอื่นๆ และธุรกิจใหมของบร�ษัทที่จะครอบคลุมทั�ง อวกาศ อากาศ และภาคพ�้นดิน

ดวยว�สัยทัศนการดำเนินธุรกิจของไทยคม คือ“การเปนผูใหบร�การดานสมารทโซลูชันและแพลตฟอรมเทคโนโลยี
ที่ครอบคลุมทั�งทางอวกาศ อากาศ ทางบก และทางน้ำ” (Space-Air-Ground-Maritime Smart Solutions)
บร�ษัทจ�งมุงเนนและใหความสำคัญกับการพัฒนาบร�การใหมๆ ความรวมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีศักยภาพ
ความเช�่ยวชาญในดานเทคโนโลยีและดิจ�ทัลโซลูชันผนวกเขากับเทคโนโลยีการสื่อสาร ทั�งภาครัฐและเอกชน และ
มหาว�ทยาลัยตางๆ เพ�อ่ ตอบโจทยความตองการของกลุม ลูกคาเดิมและขยายไปยังกลุม ลูกคารายใหม เพ�อ่ รวมกัน
คิดคนพัฒนาผลิตภัณฑและบร�การทีจ่ ะชวยอำนวยความสะดวกแกภาครัฐ ประชาชนและกลุม ผูม สี ว นไดเสียตลอด
หวงโซธุรกิจใหไดรับประโยชนสูงสุด และเพ�่อสงเสร�มนโยบายของภาครัฐในการใชเทคโนโลยีเพ�่อขับเคลื่อนให
ประเทศไทยกาวสูยุคดิจ�ทัลอยางเต็มรูปแบบ

ป 2563 บร�ษัทมีผลความคืบหนาในความรวมมือพัฒนาตอยอดผลิตภัณฑและบร�การใหมกับคู
คาคูธ รุ กิจและมหาว�ทยาลัยอยางตอเนือ่ ง ซ�ง่ เปนไปตามว�สยั ทัศนและกลยุทธเพ�อ่ สรางความยัง� ยืน
ของบร�ษทั โดยมีทง�ั การเปดตัวผลิตภัณฑหร�อการใหบร�การอยางเปนทางการ ภายหลังจากทีผ่ า น
การพัฒนา ทดลองระบบและปรับปรุงการใชงานมาระยะหนึง่ รวมทัง� บร�ษทั มีการจัดตัง� บร�ษทั รวม
ทุนกับคูธุรกิจผานบร�ษัทยอย เพ�่อใหการพัฒนาผลิตภัณฑและบร�การของบร�ษัทกาวไปสูการนำ
ออกสูการแขงขันในตลาดหร�อการขยายตลาด ตามว�สัยทัศนและกลยุทธองคกร “Space Air
Ground Maritime Smart Solutions” ตอไป สำหรับความรวมมือกับคูคาธุรกิจมีดังตอไปนี้

สรางโอกาสและความเทาเทียมในการเขาถึงและใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจ�ทัล
โดยเฉพาะกลุมผูที่อยูอาศัยในพ�้นที่หางไกล
ในยุคแหงเศรษฐกิจและสังคมดิจ�ทัล ความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร�วดานการสื่อสารและเทคโนโลยี เขามามี
บทบาทสำคัญตอรูปแบบการใชช�ว�ต การเขาถึงขอมูล ตลอดจนพฤติกรรมและความตองการของผูคนที่เปลี่ยนไป
นอกจากการใหความสำคัญกับการวางรากฐานและเสร�มสรางโครงขายการสื่อสารและโทรคมนาคมที่มีคุณภาพ
บร�ษัทยังเนนการสรางสรรคนวัตกรรมทางธุรกิจรูปแบบใหม ควบคูไปกับการนำเสนอผลิตภัณฑและบร�การที่มี
คุณภาพสูง สามารถตอบโจทยความตองการและไลฟสไตลของผูบร�โภคและผูมีสวนไดเสีย บร�ษัทยังคงมุวมั�นที่จะ
สรางโอกาสและความเทาเทียมในการเขาถึงและใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจ�ทัล โดยเฉพาะกลุมผูที่อยูอาศัยใน
พ�้นที่หางไกลทั�วประเทศ

THAICOM SATELLITE SERVICE VALUE CHAIN
Satellite
Manufacturer

Oprerates
Satellite

Broadcasting&
Telecom Services,
Operates
Teleport

Wholesales Service,
Ground Equipment
(Broadcasting &
Telecom), Value added
Services

Dish & Set-top-box
Installer

Viewers, End users
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1. รวมมือกับ บร�ษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (ปจจุบัน คือ บร�ษัท โทรคมนาคม
แหงชาติ จำกัด (มหาชน)) จัดตั�งบร�ษัทรวมทุนรุกบร�การธุรกิจดาวเทียม บร�ษัทรวมทุนใหม
คือ บร�ษัท เนชั�น สเปซ แอนด เทคโนโลยี จำกัด ดวยทุนจดทะเบียนจำนวน 10,000,000 บาท
และมีสัดสวนการถือหุนระหวาง ไทยคม และ NT 75:25
วัตถุประสงค/เปาหมาย
เพ�อ่ รวมกันใหบร�การธุรกิจทีเ่ กีย่ วของกับดาวเทียม อาทิ ธุรกิจดาวเทียมวงโคจรต่ำ (Low Earth Orbit Satellite)
ซ�่งถือวาเปนยุทธศาสตรความรวมมือครั�งสำคัญของทั�งสององคกร โดยนำความรูและประสบการณอันยาวนาน
ในอุตสาหกรรมดานดาวเทียมของไทยคม ประกอบกับความเช�่ยวชาญในดานการพัฒนาดิจ�ทัลโซลูชั�นของ CAT
ซ�ง่ จะเปนปจจัยสำคัญที่ชวยตอยอดและพัฒนาเทคโนโลยีเกิดเปนบร�การดาวเทียมรูปแบบใหม ที่จะนำมาประยุกต
ใชในอุตสาหกรรมดิจ�ทัลอยางแพรหลาย และเปนจุดเร�่มตนของการเปนพันธมิตรทางธุรกิจที่ยั�งยืนระหวางไทยคม
และ CAT ทีจ่ ะรวมกันพัฒนาการสือ่ สาร ซ�ง่ เปนรากฐานสำคัญทีจ่ ะชวยสรางความแข�งแกรงของระบบโทรคมนาคม
ไทยที่มั�นคงและยั�งยืนตอไปไดในอนาคต
แนวทางการดำเนินงาน
ทั�งสององคกรเล็งเห็นวาจากสถานการณการเกิดข�้นของโคว�ด-19 ที่สงผลทำใหพฤติกรรมการดำเนินช�ว�ตของ
ผูคนมีการเปลี่ยนแปลง โดยทั�งภาครัฐและเอกชนมีการปรับตัวใชเทคโนโลยีดิจ�ทัลในการทำงานมากข�้น ทำใหการ
ทำธุรกรรมทางออนไลนมีการเติบโตอยางกาวกระโดด ดังนั�น ความรวมมือในการพัฒนาบร�การเทคโนโลยีผาน
ระบบดาวเทียมวงโคจรต่ำ จะสามารถตอบโจทยความตองการและรองรับพฤติกรรมการใชงานของผูบร�โภคและ
ผูมีสวนไดเสียในยุค New Normal ไดอยางลงตัว อาทิ การใชงานอินเทอรเน็ตความเร�วสูงในยุค 5G, การเช�่อม
ตออุปกรณ IoT (Internet of Things), M2M (Machine to Machine), Drone รวมไปถึงการประยุกตใชกบั
อุตสาหกรรมที่ตองการความแมนยำสูง เชนการผาตัดทางไกล ซ�่งเทคโนโลยีผานระบบดาวเทียมวงโคจรต่ำจะชวย
ลดขอจำกัดและแกไขปญหาในเร�่องพ�้นที่การใชบร�การ และเปนประโยชนตอประชาชนและกลุมผูมีสวนไดเสียทุก
ภาคสวนอีกดวย
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2. “NAVA by NSAT” บร�การดิจ�ทัลผานดาวเทียมเพ�่อการสื่อสารทางทะเล ยกระดับ
อุตสาหกรรมการเดินเร�อกาวสูยุคดิจ�ทัลอยางเต็มรูปแบบ
บร�ษทั เนชัน� สเปซ แอนด เทคโนโลยี จำกัด (NSAT) ซ�ง่ เปนบร�ษทั รวมทุนภายใตความรวมมือของ บร�ษทั กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
(ปจจุบนั คือ บร�ษทั โทรคมนาคมแหงชาติ จำกัด (มหาชน) และบร�ษทั ไทยคม จำกัด (มหาชน) เปดตัวบร�การ “NAVA by NSAT” ซ�ง่ เปน
บร�การดิจ�ทัลผานดาวเทียมเพ�่อการสื่อสารทางทะเลแกผูประกอบการอุตสาหกรรมการเดินเร�อและอุตสาหกรรมนอกชายฝง (Offshore)
ในพ�้นที่นานน้ำประเทศไทยและภูมิภาคเอเช�ยแปซ�ฟ�ค
วัตถุประสงค/เปาหมาย
เพ�่อสรางความรวมมือในการขยายเคร�อขายดานการสื่อสารโทรคมนาคมใหครอบคลุมทั�งภาคพ�้นดินและพ�้นน้ำ โดยรวมพัฒนารูปแบบ
การใหบร�การ Maritime Digital Solutions เพ�่อยกระดับอุตสาหกรรมการเดินเร�อสูการเปน “Smart Ship”
แนวทางการดำเนินงาน
NAVA by NSAT เปนบร�การแรกของ NSAT โดยนำจุดแข�งของทัง� สองบร�ษทั มาผนึกรวมกัน โดย NT มีศกั ยภาพดานโครงสรางพ�น้ ฐาน
โทรคมนาคมและความเช�่ยวชาญในดานการพัฒนาดิจ�ทัลโซลูชัน ในขณะที่ไทยคมมีประสบการณอันยาวนานในอุตสาหกรรมดาน
ดาวเทียม จ�งนำมาสูก ารตอยอดและพัฒนาข�น้ เปนบร�การ NAVA by NSAT ในรูปแบบMaritime Digital Solutions ทีเ่ นนการตอบโจทย
ตามลักษณะและความตองการของผูใ ชงาน โดยบร�ษทั จะนำเสนอบร�การดานการสือ่ สารทางทะเลอยางครบวงจร ทำใหผใู ชงานมีทางเลือก
ในการใชงานมากยิ�งข�้น ทั�งบร�การเสร�มดาน Voice การเช�่อมตอบร�การคลาวด-ดาตาเซ�นเตอร และบร�การระบบ CCTV เปนการสราง
มูลคาเพ�ม� และสงเสร�มใหผใู ชงานกาวเขาสูย คุ ดิจท� ลั ไดอยางเต็มรูปแบบ นอกจากการเพ�ม� ประสิทธิภาพการดำเนินงานบนเร�อแลว ยังชวย
ลดตนทุนใหแกผูประกอบการอุตสาหกรรมการเดินเร�อ ดวยการนำเสนอโมเดลธุรกิจที่หลากหลายในราคาที่สมเหตุสมผล รวม ถึงให
ความสำคัญในดานความปลอดภัยของขอมูลสูงสุด โดยมีทีมงานที่พรอมดูแลและใหการสนับสนุนตลอด 24 ชั�วโมง ทุกวัน
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3. รวมมือกับมหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร� เปดตัวโครงการแพลตฟอรม “ม.ไซค”
รถจักรยานยนตไฟฟาอัจฉร�ยะ
บร�ษัท ไทย แอดวานซ อินโนเวชั�น จำกัด (ไทย เอไอ) ซ�่งเปนบร�ษัทในเคร�อของ บมจ.ไทยคม ไดรวมมือกับมหาว�ทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนาร� (มทส.) เปดตัวโครงการแพลตฟอรม “ม.ไซค”รถจักรยานยนต ไฟฟาอัจฉร�ยะ ภายในมหาว�ทยาลัย
เทคโนโลยีสรุ นาร� อยางเปนทางการเมือ่ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ภายใตการดำเนินโครงการว�จยั รวมกับ มทส. ทัง�
การออกแบบ พัฒนา และทดสอบแอพพลิเคชันแพลตฟอรม และรถจักรยานยนตไฟฟาทีส่ ามารถเช�อ่ มตอ ควบคุม และ
สั�งการผานโครงขายอินเทอรเน็ต จนเกิดเปนรูปธรรมสามารถใหบร�การเพ�่อยกระดับคุณภาพช�ว�ตของนักศึกษาและ
บุคลากรของมหาว�ทยาลัยได
วัตถุประสงค/เปาหมาย
เพ�อ่ รวมมือกันออกแบบ พัฒนา และทดสอบแอปพลิเคชันแพลตฟอรม และรถจักรยานยนตไฟฟาในโครงการ “ม.ไซค”
รถจักรยานยนต ไฟฟาอัจฉร�ยะ เพ�่อแลกเปลี่ยนขอมูล ความรู และตอบโจทยความตองการของนักศึกษาและบุคลากร
ในมหาว�ทยาลัยทีต่ อ งใชพาหนะเพ�อ่ การเดินทางภายในมหาว�ทยาลัย นอกจากนี้ โครงการ “ม.ไซค” ยังสนับสนุนเปาหมาย
ที่ทางมหาว�ทยาลัยตองการเปนมหาว�ทยาลัยสีเข�ยวเพ�่อพลังงานสะอาดและยั�งยืนในอนาคตดวยคุณสมบัติของรถ
จักรยานยนตซ�่งใชระบบไฟฟา 100% จ�งเปนมิตรกับสิ�งแวดลอม สามารถชวยลดปร�มาณการปลอยกาซคารบอนได
ออกไซดและมลพ�ษในอากาศได และยังเปนการชูแนวคิดเศรษฐกิจแบงปน “Sharing Economy” ซ�ง่ เนนสรางประโยชน
ใหกับผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวน โดยชวยลดภาระคาใชจายที่จะเกิดข�้นจากการตองซ�้อจักรยานยนตเปนของตนเองได
อีกดวย
ผลการดำเนินงาน
โครงการ “ม.ไซค” เปนการใหบร�การแบบครบวงจร โดยนักศึกษาและบุคลากรสามารถเชาใชรถจักรยานยนต ไฟฟา
อัจฉร�ยะผานแอปพลิเคชันบนโทรศัพทมอื ถือ เพ�อ่ เดินทางภายในมหาว�ทยาลัยได โดยโครงการจะเร�ม่ ตัง� แตการพ�จารณา
เลือกพ�้นที่ที่เหมาะสมในการติดตั�ง การใชงาน การบำรุงรักษา รวมถึงการออกแบบ พัฒนา และทดสอบแอปพลิเคชัน
แพลตฟอรม และรถจักรยานยนต ไฟฟา เพ�่อบร�การจัดการรถจักรยานยนต ไฟฟา และสามารถกำหนดพ�้นที่ในการใช
งานได โดยบร�ษัทฯไดใหบร�การรถจักรยานยนต ไฟฟาจำนวน 30 คัน พรอมติดตั�ง 7 สถานีชารจไฟฟา และ 22 สถานี
จุดจอด ครอบคลุมทั�วทั�งบร�เวณภายในมหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร�
โครงการ “ม.ไซค” จะเปนโครงการตนแบบ โดยบร�ษัทฯมีแผนการที่จะขยายการใหบร�การไปสูมหาว�ทยาลัย และชุมชน
ในจังหวัดตางๆ ทั�วประเทศไทย นอกจากนี้ บร�ษัทฯยังคงดำเนินการพัฒนาโครงการฯ อยางตอเนื่อง โดยแสวงหาความ
รวมมือกับมหาว�ทยาลัยอื่นๆ เพ�่อเปดโอกาสสำหรับแนวคิดใหมๆ ที่จะมาพัฒนาปรับปรุงแพลตฟอรม หร�อเปนบร�การ
รูปแบบอืน่ ทีจ่ ะสอดรับกับเทคโนโลยีทเ่ี ปลีย่ นแปลงไปในอนาคต เพ�อ่ ชวยลดผลกระทบดานสิง� แวดลอม ในขณะทีต่ อบโจทย
ความตองการของผูมีสวนไดเสียไปพรอมกัน
สำหรับผลจากการใหบร�การรถจักรยานยนต ไฟฟาที่มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร� ตั�งแตวันที่เปดใหบร�การคือ
15 กรกฎาคมจนถึงปจจุบัน เปนระยะเวลากวา 8 เดือน คิดเปนระยะทางสะสม 11,597.26 กิโลเมตร ซ�่งสามารถ
ลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด ไดถึง 835,002.72 กรัม

4. ไทยคม รวมมือ เออารว� จัดตั�งบร�ษัทรวมทุน “เอทีไอ เทคโนโลยีส” รุกธุรกิจโดรน
บร�ษัท ไทย แอดวานซ อินโนเวชั�น จำกัด (ไทย เอไอ) ซ�่งเปนบร�ษัทในเคร�อของ บมจ.ไทยคม และบร�ษัท เอไอ
แอนด โรโบติกส เวนเจอรส จำกัด (เออารว)� บร�ษทั ในเคร�อของบร�ษทั ปตท.สำรวจและผลิตปโตรเลียม จำกัด
(มหาชน) (ปตท.สผ.) ไดยกระดับความรวมมือในปทผ่ี า นมา กาวไปสูก ารจัดตัง� บร�ษทั รวมทุนคือ “บร�ษทั เอทีไอ
เทคโนโลยีส จำกัด” ดวยทุนจดทะเบียนจำนวน 20,000,000 บาท และมีสัดสวนการถือหุนระหวาง ไทย เอไอ
และ เออารว� 50:50 ของหุนทั�งหมดของบร�ษัท
วัตถุประสงค/เปาหมาย
เพ�่อรวมกันพัฒนา ผลิต และจำหนายอากาศยานไรคนขับ (โดรน) รวมถึงการใหบร�การแบบครบวงจรที่จะ
สรางความยัง� ยืนใหกบั การดำเนินธุรกิจของทัง� สององคกร โดยในระยะเร�ม่ ตนจะมุง ชวยเกษตรกรไทย เพ�อ่ ยก
ระดับผลผลิตดานการเกษตร ตลอดจนพัฒนาองครวมแกภาคการเกษตร ซ�ง่ เปนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ
นอกจากนี้ เพ�่อยกระดับข�ดความสามารถของประเทศไทยในดานเทคโนโลยีอากาศยานไรคนขับ
แนวทางการดำเนินงาน
‘เอทีไอ เทคโนโลยีส’ จะใหบร�การดานการว�จัยและพัฒนาเทคโนโลยี รวมถึงนวัตกรรมอากาศยานไรคนขับให
บร�การว�เคราะหขอมูล (Data Analytics) เพ�่อการพัฒนาเกษตรอัจฉร�ยะ (Smart Farming) รวมถึงความ
รวมมือเพ�่อพัฒนาธุรกิจใหมในรูปแบบอื่นๆ ที่จะเกิดจากนวัตกรรมอากาศยานไรคนขับในอนาคต ซ�่งจะชวย
เสร�มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศอยางยั�งยืนดวยนวัตกรรม
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5. เอทีไอ เทคโนโลยีส สง “เจาเอี้ยง”
โดรนเกษตรอัจฉร�ยะยกระดับภาคเกษตรกรรมไทย
บร�ษัท เอทีไอ เทคโนโลยีส จำกัด (เอทีไอ) บร�ษัทรวมทุนระหวาง
ไทย เอไอ และปตท.สผ. ไดจัดสาธิตและทดสอบประสิทธิภาพโดรน
เพ�่อการเกษตร “เจาเอี้ยง” เมื่อปลายป 2563 ที่ผานมา โดยบร�ษัทมีแผน
จะจัดจำหนายชวงไตรมาสแรก ป 2564 นี้
วัตถุประสงค/เปาหมาย
เอทีไอเปนผูก ารพัฒนาสินคาและบร�การเกีย่ วกับอากาศยานไรคนขับหร�อโดรน รวมถึงแพลตฟอรมว�เคราะหขอ มูล
และบร�การดานการเกษตรแบบครบวงจร โดยเอทีไอมุง หวังใหโดรนเจาเอีย้ งเปนผูช ว ยทีด่ สี ำหรับเกษตรกร ทีจ่ ะชวย
ลดตนทุนควบคูไ ปกับการเพ�ม� ผลผลิต ซ�ง่ เปนหัวใจของการทำเกษตรกรรม เพ�อ่ ชวยยกระดับคุณภาพช�วต� เกษตรกร
ไทย ตลอดจนการพัฒนาองครวมภาคเกษตรกรรมของไทยในอนาคต โดรนเพ�่อการเกษตร “เจาเอี้ยง” เปนโดรน
อัจฉร�ยะชนิด 4 กานใบพัดและ 4 หัวฉีด ควบคุมการบินดวยระบบอัตโนมัติ มีความแมนยำสูง พรอม ร�โมทแบบจอ
สัมผัส จ�งชวยใหเกษตรกรลดคาใชจา ย ประหยัดเวลาการทำงาน และเพ�ม� ความปลอดภัย โดยไมตอ งสัมผัสสารเคมี
โดยตรง
ผลการดำเนินงาน
เอทีไอมีความมุงมั�นในการพัฒนาเทคโนโลยีอากาศยานไรคนขับหร�อโดรนเพ�่อใชในการเกษตรอัจฉร�ยะ โดยไดนำ
ความรูแ ละประสบการณความเช�ย่ วชาญดานปญญาประดิษฐและหุน ยนต มาพัฒนาซอฟตแวรเพ�อ่ การเกษตรทีใ่ ช
กับโดรนเจาเอี้ยง ซ�่งเนนความเปนโดรนเกษตรของคนไทย เพ�่อคนไทยอยางแทจร�ง โดยเร�่มตั�งแตกระบวนการ
ออกแบบดวยหลักว�ศวกรรมที่เหมาะสมกับการใชงานจร�งในประเทศไทย มีเมนูภาษาไทยรองรับ และในสวนของ
ซอฟตแวรระบบประมวลผล เชน ขอมูลผูใ ช (User Data) ขอมูลการบิน (Flight Path) ขอมูลการใชงาน และขอมูล
ฉีดพน (Data Usage) รวมถึงขอมูลอื่นๆ จะไดรับการเก็บไวแบบออนไลนบนระบบคลาวด Cloud Service ที่อยู
ในประเทศไทย จ�งชวยทดแทนการใชซอฟตแวรโดรนที่ออกแบบโดยบร�ษัทจากตางประเทศ ขอมูลจ�งไมรั�วไหลออก
นอกประเทศ โดยในอนาคตเอทีไอยังตั�งเปาหมายที่จะเปนตัวกลางในการนำขอมูลที่จัดเก็บได สงตอใหกับภาครัฐ
เพ�่อใชในการว�เคราะหตอยอดและวางแผนเพ�่อแกปญหาใหกับเกษตรกรของไทย และเพ�่อการพัฒนาระบบเกษตร
อัจฉร�ยะของประเทศไทยไดอยางครบวงจร
‘โดรนเจาเอีย้ ง’ ถูกพัฒนาข�น้ มาดวยความใสใจในทุกรายละเอียดตัง� แตการผลิตจนถึงขัน� ตอนของการใชงาน เพ�อ่
สงมอบโดรนเกษตรคุณภาพใหกบั เกษตรกรของไทย อาทิ การเลือกใชอปุ กรณทกุ ช�น้ ทีไ่ ดรบั การรับรองมาตรฐาน
ความปลอดภัยระดับสากล การเลือกใชสีของตัวโดรนซ�่งเปน ‘สีสม’ สามารถชวยในการมองเห็นไดในระยะที่ไกล
ทีส่ ดุ (Line of Sight) รวมถึง คุณสมบัตเิ ดนของโดรนเจาเอีย้ งกับฟ�งกชน�ั การควบคุมโดรนใหทำงานพรอมกันได
หลายตัวโดยใชผูบังคับเพ�ยงคนเดียว ซ�่งสามารถชวยลดการใชแรงงานคนไดอยางมีประสิทธิภาพ
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6. รวมตอยอดพัฒนาระบบกับไปรษณีย ไทยในโครงการ
“ดิจท� ลั ไทยแลนด โพสต”เช�อ่ มเคร�อขายไรสายสู “ตูค อี อส
เซอรว�ส” ใหคนไทยเขาถึงบร�การภาครัฐงายข�้น
เพ�่อใหมีสวนรวมในการขับเคลื่อน Digital Economy ไทยคม รวม
ตอยอดพัฒนาระบบกับไปรษณีย ไทย ภายใตโครงการ “ดิจ�ทัล ไทย
แลนด โพสต” (Digital Thailand Post) หร�อสมารทเซอรว�สในการ
ติดตัง� ตู Digital Service Kiosk ทีจ่ ะเช�อ่ มตอกับเคร�อขายอินเทอรเน็ต
ไรสาย เพ�่อรองรับการอานขอมูลบัตรประชาชน การใชกลองถายภาพ
เพ�่อยืนยันตัวตน (eKYC) สำหรับการทำธุรกรรมสำคัญ อาทิ ตรวจ
สอบใบสั�งและชำระคาปรับจราจร การจายภาษ�ที่ดิน การแจงซ�ม
โทรศัพทหาย การตรวจสอบยอด กยส. และสิทธิป์ ระกันสังคม เปนตน
วัตถุประสงค/เปาหมาย
บร�ษัทรวมมือกับไปรษณียไทยในการพัฒนาระบบบร�การของ Digital
Service Kiosk ทีจ่ ะเช�อ่ มตอเคร�อขายอินเทอรเน็ตไรสาย เพ�อ่ รองรับ
การอานขอมูลบัตรประชาชนหร�อกลองถายภาพยืนยันตัวตน (eKYC)
เพ�่อใหบร�การการทำธุรกรรมสำคัญของประชาชน โครงการนี้ยังจะเขา
มาชวยขยายข�ดความสามารถของผูคาออนไลน ไทยใหเปดตลาดไป
ตางประเทศ โดยอาศัยประสบการณและเคร�อขายธุรกิจของไทยคมใน
ประเทศเมียนมาร ลาวและกัมพูชา ที่มีความตองการสินคาไทย เพ�่อ
พั ฒ นา Marketplace ให ส ามารถสั � ง ซ� ้ อ สิ น ค า ผ า น TV Home
Shopping และเว�บไซตตา งๆ การจัดทำคลังสินคา (Warehouse) และ
การจัดทำเอกสารสงออก-นำเขา สินคา (Custom Clearance)
สำหรับแรงงานตางถิ�นที่มาทำงานในประเทศไทยสามารถเลือกซ�้อ
สินคาได ณ ที่ทำการไปรษณียทั�วประเทศ และจัดสงกลับใหคนทาง
บานไดทันที ในอนาคตก็จะขยายไปสูบร�การโอนเง�นระหวางประเทศ
ตอไปอีกดวย ไทยคมคาดหวังวาตู Digital Service Kiosk จะพัฒนา
ตอยอดสูการเปนสมารทโซลูชั�นและแพลตฟอรมบร�การครบวงจร
เพ�อ่ รองรับการเขาใชงานทีห่ ลากหลายใหแกผมู สี ว นไดเสียภาคประชาชน
และเปนจุดเร�่มตนของความรวมมือเปนพันธมิตรทางธุรกิจที่ยั�งยืน
ระหว า งทั � ง สององค ก รต อ ไปในอนาคต อี ก ทั � ง ยั ง ช ว ยขั บ เคลื ่ อ น
ประเทศไทยใหพรอมเขาสู Digital Economy อีกดวย

แนวทางการดำเนินงาน
นอกจากเปนการพัฒนาบร�การรวมกันของทั�งสององคกรแลว ยังตองใชศักยภาพของเคร�อขายไปรษณียที่มีจำนวนสาขาครอบคลุมทั�วไทยแมในพ�้นที่หางไกล
รวมกวา 1,400 แหงทั�วประเทศ เพ�่อเปนจุดติดตั�งของตู Digital Service Kiosk โดยไทยคมจะนำนวัตกรรมดานเทคโนโลยีเคร�อขายไรสายรองรับการ
เช�อ่ มตออินเทอรเน็ต เพ�อ่ ใหผใู ชบร�การและผูพ
 กั อาศัยใกลทท่ี ำการไปรษณีย สามารถทำธุรกรรมตางๆ ในรูปแบบใหมไดสะดวกรวดเร�วยิง� ข�น้ และยังนำบร�การ
ชอปปง� ออนไลนของเว�บไซต thailandpostmart.com ผูน ำมารเก็ตเพลสของไปรษณียไทย ใหประชาชนไดสง�ั ซ�อ้ สินคาไดสะดวกข�น้
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7. จับมือมหาว�ทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.)
พัฒนาศักยภาพตอยอดนวัตกรรมรวมขับเคลื่อนเทคโนโลยีดาวเทียมและอวกาศ

8. ไทย เอไอ จับมือซัมซุง สง LOOX TV แพลตฟอรมความบันเทิงทางเลือกใหม ครั�งแรกบนซัมซุง
สมารททีว� รับเทรนดการอยูบานมากข�้นของคนยุคใหม

ไทยคมรวมลงนามในบันทึกขอตกลงกับ มจพ. เพ�่อสรางความรวมมือดานการว�จัยและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรใหมีความสามารถในการพัฒนาว�จัย สรางนวัตกรรมใหมๆ ที่สามารถนำไปใชในเช�งการศึกษา
และพาณิชย รวมถึงการนำผลที่เกิดข�้นจากความรวมมือมาใชเพ�่อใหเกิดประโยชนตอมหาว�ทยาลัย และ
บร�ษัท ตลอดจนการแลกเปลี่ยนองคความรูทางว�ชาการและเทคโนโลยีดาวเทียมและอวกาศ สงเสร�มและ
พัฒนาอุตสาหกรรมปองกันประเทศ รวมถึงเผยแพรองคความรูท เ่ี กิดข�น้ ใหเปนทีก่ วางขวาง และสามารถ
นำมาประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอสังคมและประเทศอยางยั�งยืนตอไป

บร�ษัท ไทย แอดวานซ อินโนเวชั�น จำกัด (ไทย เอไอ) ในเคร�อ บมจ.ไทยคม ผูใหบร�การ LOOX TV แอปพลิเคชั�นดูทีว�
ของไทย จับมือเปนพันธมิตรกับ บร�ษัท ซัมซุง อิเลคโทรนิคส ผูนำดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีระดับโลก โดยเปดตัว
แพลตฟอรมรับชมความบันเทิงผานซัมซุงสมารททีว� ที่จะมอบประสบการณโฮมเอนเตอรเทนเมนตที่ดียิ�งข�้น
วัตถุประสงค/เปาหมาย
จับมือกับพันธมิตรทางดานสมารททีว� เพ�่อตอบโจทยความตองการของผูรับชมที่นิยมความบันเทิงภายในบานใหมีอีก
หนึ่งทางเลือกในการรับชมรายการที่หลากหลายในยุค New Normal ผานแพลตฟอรมของ LOOX TV
LOOX TV ที่เปนแอปพลิเคชั�นดูทีว�ออนไลนที่มุงสรางประสบการณการรับชมใหผูบร�โภคเขาถึงคอนเทนต ไดอยาง
สะดวก งายดาย สามารถรับชมไดในหลากหลายชองทาง ทัง� บนอุปกรณมอื ถือ และการเช�อ่ มตออุปกรณมอื ถือเขากับ
โทรทัศน โดยไดรวบรวมรายการทั�งชองรายการพ�เศษจากตางประเทศ ชองดิจ�ทัลทีว� และชองทีว�ดาวเทียมไวในแอป
พลิเคชั�นเดียว
แนวทางการดำเนินงาน
ไทย เอไอ รวมมือกับซัมซุง โดยการขยายชองทางการรับชม LOOX TV ผานการดาวนโหลดแอปพลิเคชั�นในซัมซุง
สมารททีว� เพ�่อเช�่อมโยงการรับชมทีว�แบบเดิมเขากับการรับชมออนไลนสมัยใหม เพราะเพ�ยงแตมีอินเทอรเน็ตก็
สามารถรับชมได ซ�่งจะชวยลดความยุงยากในการเช�่อมตอกับเสาอากาศหร�อกลองรับสัญญาณ ทำใหผูบร�โภค
สามารถเขาถึงแอปพลิเคชั�น LOOX TV และการรับชมรายการตางๆ ไดอยางสะดวก พรอมกับการรับชมชองรายการ
คุณภาพจากตางประเทศ อาทิ รายการกีฬา, ภาพยนตร, ขาว, อีสปอรต, วาไรตี้ และรายการสำหรับครอบครัวใหรบั
ชมเพ��มเติมอีกดวย
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สำหรับกระบวนการดำเนินงานเพ�่อการพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจของบร�ษัท มีขั�นตอนโดยสังเขปดังตอไปนี้ดังตอไปนี้
THAICOM BUSINESS DEVELOPMENT PROCESS

1

Vision & Strategy

Space Air Ground Smart Solutions

3

How to develop Product & Services
to help relief Country’s Pain Point

2

SD Framework

Doing Business with Responsibility
Caring People & Society
Thaicom Loves Earth

12

5

Continuous
improvement

11

13

Business expansion

Business Start

6

Feedback &
improvement

Potential Solutions:
Example
• Drone for smart agriculture
• Smart digital analytic for government
• Digital Government Solutions

Continuous
improvement

10

Soft Launch
Feedback &
improvement

4

Country’s
Pain Points

Find Technology &
Trend that fit with
our strategy

9

7

8

Trial with users

Verify / explore
ideas with users

Prototype

Feedback &
improvement

Feedback &
improvement
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สรางโอกาสการเร�ยนรูผานเทคโนโลยีดิจ�ทัล
Thaicom E-Learning Platform

ไทยคมไดมีการพัฒนาระบบและการใหบร�การระบบการจัดการเร�ยนการสอนออนไลน E-leaning Platform ผาน
แอพพลิเคชัน� LooxLearn มาระยะหนึง่ โดยมีทง�ั การพัฒนาระบบใหบร�การแบบ Live Streaming และ Video On
Demand และยังใหบร�การผลิตสือ่ ดิจท� ลั ประกอบการเร�ยนออนไลน รวมทัง� ใหคำปร�กษาแบบครบวงจรบร�ษทั ยังคง
ยึดมั�นแนวทางที่ตองการสนับสนุนดานการศึกษามาอยางตอเนื่อง โดยในครั�งนี้เปนการสงตอความรูใหกับเยาวชน
และประชาชนทุกกลุม ทุกที่ ทุกเวลา ใหมีโอกาสในการเร�ยนอยางเทาเทียมกันผานชองทาง E-leaning Platform
ที่เนนการใชงานงาย เร�ยนไดทุกที่ทุกเวลา จะเร�ยนแบบรายการสดหร�อดูยอนหลังก็ได นอกจากนี้ยัง สามารถเร�ยน
ไดทุกอุปกรณอีกดวย
โดยป 2563 ทีผ่ า นมา บร�ษทั ไดมโี อกาสทดลองใชงานจร�งกับนักเร�ยนโรงเร�ยนเศรษฐเสถียรทีต่ อ งเผช�ญปญหาการ
เร�ยนการสอนที่ขาดความตอเนื่องจากสถานการณ COVID-19 โดย Thaicom E-Learning Platform ไดเขามา
ชวยใหนองๆไดมีโอกาสศึกษาบทเร�ยนผานทางออนไลนที่คุณครูใช “ภาษามือ” สอนเสมือนไดเร�ยนจากชั�นเร�ยน
ทัง� นี้ ไทยคมจะใชเปนตนแบบในการจัดการเร�ยนการสอนใหกับนักเร�ยนกลุมอื่นๆ ตอไปในอนาคต

โครงการดิจ�ทัลออนไลนเพ�่อการเร�ยนรูสำหรับคนหูหนวก (Thailand Online Learning
Platform for the Deaf) LooxLearn Application
ในป 2563 ไทยคมไดมีการพัฒนาแพลตฟอรมเพ�่อการเร�ยนรูผานระบบออนไลนสำหรับคนทุกเพศทุกวัย โดย
เฉพาะ “ผูบกพรองทางการไดยิน” ซ�่งเปนนักเร�ยนของโรงเร�ยนเศรษฐเสถียรที่ประสบปญหาในชวงสถานการณ
การแพรระบาดของ COVID-19 ที่ไมสามารถเขาเร�ยนในชั�นเร�ยนปกติไดเนื่องจากตองงดการเร�ยนสอนในชวง
Lock-down และนักเร�ยนกลุมนี้ก็ไมสามารถเร�ยนผานทางชองโทรทัศนเพ�่อการศึกษาทางไกล คือชอง “DLTV”
ได บร�ษัทจ�งมีแนวคิดที่จะชวยจัดการเร�ยนการสอนระบบออนไลนสำหรับคนหูหนวก เพ�่อใหไดรับโอกาสทางการ
ศึกษาเร�ยนรูว�ชาการทั�งในระบบและตามอัธยาศัยอยางสะดวกทุกที่ทุกเวลา สรางความเทาเทียมดานการศึกษาให
กับสังคม พรอมไดพัฒนาระบบการประเมินผลเพ�่อนำไปเลื่อนระดับชั�น โดยอางอิงผลการเร�ยนและเทียบผลใน
หลักสูตร ทั�งยังสามารถนำไปปรับใชเพ�่อพัฒนาคุณภาพช�ว�ตได
เปาหมาย
1. ผูพ�การทางการไดยินและคนปกติทั�วไป สามารถเร�ยนรูว�ชาการทั�งในระบบและตามอัธยาศัยอยางสะดวก ทุกที่
ทุกเวลาผาน Online Platform ที่ไทยคมและบร�ษัทในเคร�อพัฒนาข�้น
2. กอเกิดสถาบันการศึกษาสำหรับผูพ�การทางการไดยิน ใหมีชองทางและแหลงเร�ยนรูที่งาย สะดวกในการเขาถึง
และการเลือ่ นระดับชัน� โดยอางอิงจากผลการเร�ยนเทียบผลในหลักสูตร และสามารถนำไปปรับใชพฒ
ั นาคุณภาพ
ช�ว�ตได
3. พัฒนาตอยอดเทคโนโลยีดิจ�ทัลแพลตฟอรมใหเปนเคร�่องมือในการสรางคุณคารวมระหวางองคกรธุรกิจกับ
สังคม โดยเปาหมายสำคัญคือการพัฒนาอยางยั�งยืน
แนวทางการดำเนินงานระยะที่ 1
ไทยคมสนับสนุนการจัดการเร�ยนการสอนใหกับนักเร�ยนที่บกพรองทางการไดยินของ “โรงเร�ยนเศรษฐเสถียรใน
พระราชูปถัมภ” ในชวงที่งดการเร�ยนการสอนจากการระบาดของ COVID-19 โดยการสนับสนุนอุปกรณพรอม
สงผูเช�่ยวชาญของบร�ษัทไปอบรมใหความรูคุณครู ใหสามารถจัดการเร�ยนการสอนออนไลนสำหรับนักเร�ยนตาม
คาบเร�ยนในเวลาปกติ และอัดเปนคลิปการสอนออนไลนใหนักเร�ยนไดมีโอกาสเร�ยน ในชวง COVID-19 และ
สำหรับเร�ยนซ้ำยอนหลังไดเมื่อตองการทบทวน นอกจากนี้ ทางโรงเร�ยนเศรษฐเสถียรยินดีที่จะรวมมือกับไทยคม
ในการนำบทเร�ยนข�้นชองทางออนไลนที่ไทยคมพัฒนาข�้น พรอมจับมือกันทำแบบประเมินหลังเร�ยนออนไลน
เพ�่อการพัฒนาอยางตอเนื่องตอไป
สรุปผลการดำเนินงานระยะที่ 1
• จำนวนนักเร�ยนทั�งหมด 158 คน (อนุบาล 14 คน, ประถมศึกษา ป.1-ป.6=64 , ม.1-ม.6=50 คน)
• นักเร�ยนสามารถเร�ยนรูจากสื่อการสอนที่ครูจัดทำข�้นไดดี ทั�งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
• ผลการเร�ยนสะทอนจากการประเมินของครูที่ทำการสอนแตละครั�ง พบวามีพัฒนาการที่ดีข�้นทุกระดับ
• ครูสามารถผลิตบทเร�ยนออนไลน ได ทั�งหมด 79 บทเร�ยน โดยเผยแพรทาง Setsatian Channel (Youtube)
ครอบคลุมกลุมสาระ ไดแก ภาษาไทย, ภาษาตางประเทศ, คณิตศาสตร, ว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยี, สังคม
ศาสนาและวัฒนธรรม, สุขศึกษาและพละศึกษา, ศิลปะ, การงานอาช�พฯ, ปฐมวัย, และอื่น ๆ

• ในจำนวนนี้ มีการผลิตแบบทดสอบบทเร�ยนออนไลน จำนวน 13 แบบทดสอบ
• นักเร�ยนเขาเร�ยนออนไลน 97% (นอกนั�นเปนนักเร�ยนกลุมพ�การซ้ำซอน ที่ตองดูแลเปนพ�เศษ)
ผลจากการสำรวจความพ�งพอใจ

ระดับอนุบาล-ประถมศึกษา

มีระดับความพ�งพอใจเฉลี่ย 98.35%
และการไดรับความรูในการเร�ยน
ออนไลน 90%

ระดับมัธยมศึกษา

มีระดับความพ�งพอใจเฉลี่ย 88.5%
และการไดรับความรูในการเร�ยน
ออนไลน 84.7%

แนวทางการดำเนินงานในระยะตอเนื่อง
• ใชแอพพลิเคชั�น LooxLearn เขามามีสวนในการจัดการ Link Youtube และเพ��มการประเมินผลหลังดู
• พัฒนาใหเปนความรูมาตรฐานเพ�่อเปนหลักสูตรใหม สามารถเร�ยนยกระดับที่ไหนก็ได โดยไมตองเขาชั�นเร�ยน
• เนื้อหาความรูที่ไดมาตรฐานจะนำไปสูการเร�ยนรูตามอัธยาศัย โดยเก็บสะสมว�ชาใหเขาเกณฑการเลื่อนชั�น
เมื่อตองการเลื่อนชั�นก็จะมีระบบการประมวลผลหลักสูตรที่เร�ยนผานแลว และการทดสอบเพ�่อการเลื่อน
ระดับชั�นเร�ยน
• พัฒนาใหเปนเนื้อหาที่ทุกคนสามารถเร�ยนได โดยไมใชเฉพาะสำหรับนักเร�ยนที่บกพรองทางการไดยิน
ของโรงเร�ยนเศรษฐเสถียรเทานั�น แตเพ�่อเปนศูนยการเร�ยนรูของสถาบันคนหูหนวก
• ไทยคมขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค
การประเมินผลของโครงการ
1. จำนวนบทเร�ยนออนไลนบนแพลตฟอรมที่ตอบสนองการจัดการเร�ยนการสอนในทุกชวงชั�น
2. ความพ�งพอใจของผูเร�ยน ผูสอน และผูปกครอง
3. จำนวนหลักสูตรออนไลนบนแพลตฟอรมที่ไดรับการรับรองมาตรฐานเพ�่อเลื่อนระดับชั�น อางอิงผลการเร�ยน
เทียบผลในหลักสูตร และสามารถนำไปปรับใชพัฒนาคุณภาพช�ว�ตได
4. ปร�มาณการใชงานในแอพพลิเคชั�น
5. การพัฒนาเคร�อขายโรงเร�ยนเพ�่อสรางบทเร�ยนออนไลนนำข�้นชองทางเผยแพร
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การดูแลลูกคา
นอกจากความมุงมั�นในการสงมอบและรักษาระดับคุณภาพของสินคาและการใหบร�การอันเปนเลิศ บร�ษัทยังมีว�ธี
การในการสรางความสัมพันธอันดีและการมีสวนรวมของลูกคาในกิจกรรมทางธุรกิจและสันทนาการตางๆ ซ�่ง
ลูกคาคือผูมีสวนไดเสียที่สำคัญในหวงโซคุณคาของบร�ษัท ดังนั�นการรับรูถึงความคาดหวังและความตองการของ
ลูกคาเปนประเด็นสำคัญที่บร�ษัทตองเอาใจใสอยางยิ�ง เพราะบร�ษัทสามารถนำมาใชในการพัฒนาปรับปรุงสินคา
และบร�การที่จะตอบสนองความตองการของลูกคา ทั�งลูกคาปจจุบัน ลูกคาใหม รวมทั�งผูที่มีสวนไดเสียกลุมอื่นๆ
ดวย และอาจจะสรางการเติบโตที่ยั�งยืนใหกับธุรกิจของลูกคาไปพรอมกับธุรกิจของบร�ษัทไดอีกทางหนึ่ง
อยางไรก็ดี การจะรับรูถ งึ ความคาดหวัง ความตองการ หร�อผลกระทบทีม่ ตี อ ลูกคานัน� นอกจากผานทางหนวยงาน
ที่ดูแลสวนการขายหร�อใหบร�การที่มักจะไดรับ feedback โดยตรงจากลูกคา บร�ษัทยังจัดใหมีการสำรวจความพ�ง
พอใจของลูกคาเปนประจำทุกป โดยมีการว�เคราะหผลคะแนนความพ�งพอใจ เพ�่อจะไดนำมากำหนดแผนงานเพ�่อ
แกไขปรับปรุงหร�อพัฒนาตอยอดการใหบร�การแกลูกคาตอไป
ป 2563 บร�ษัทไดดำเนินการสำรวจและประเมินผลความพ�งพอใจของลูกคาไทยคม ซ�่งแบงลูกคาออกเปนสี่กลุม
หลัก คือ 1) กลุมผูเชาชองสัญญาณดาวเทียม 2) กลุมผูใชบร�การบรอดแคสต 3) กลุมผูใชบร�การบรอดแบนด
4) กลุมผูใชบร�การ Maritime (NAVA) จากการสำรวจพบวาคะแนนความพ�งพอใจของลูกคาไทยคมอยูที่รอยละ
84.89 ซ�่งนอยกวาป 2562 เล็กนอย จำนวนรอยละ 1.01 และต่ำกวาคะแนนเปาหมายป 2563 รอยละ 2.11
การเปร�ยบเทียบผลคะแนนความพ�งพอใจของลูกคา (%) ตอคะแนนเปาหมาย
ป2561/เปาหมาย
83.2/87

ป2562/เปาหมาย
85.9/87

ป2563/เปาหมาย
84.9/87

ป2564/เปาหมาย
87

ผลคะแนนความพ�งพอใจทีล่ ดลงเล็กนอยในป 2563 คาดวามาจากการทีบ่ ร�ษทั ตองหยุดการใหบร�การบนดาวเทียม
ไทยคม 5 เนื่องจากถึงเวลาที่ตองปลดระวางและมีปญหาในชวงกอนปลดระวาง ซ�่งอาจสงผลใหกับลูกคาที่ไดรับ
ผลกระทบเกิดความไมพอใจ ที่ติดขัดหร�อตองยายการใชงานไปยังดาวเทียมไทยคมดวงอื่นกอน ระยะเวลาที่วาง
แผนไว และอาจจะเนื่องดวยสถานการณการแพรระบาดของไวรัส COVID-19 ที่อาจสงผลกระทบตอธุรกิจของ
ลูกคา
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สรุปผลการดำเนินงานป 2563

หมายเหตุ บร�ษัทนำผลสำรวจความพ�งพอใจ ป 2562 มาปรับปรุงพัฒนากิจกรรม ป 2563

กลุมลุกคา

แนวทางการดำเนินการ

ผลการดำเนินงานป 2563

1. กลุมลูกคาบรอดแบนด
(Broadband Services)

สงเจาหนาที่ทางดานเทคนิคและการบร�การ เขาชวยเหลือและประสานงานกับลูกคา สำหรับ
โปรเจคใหมๆ ที่มีการใชงานดาวเทียมในเช�งรุกทั�งในประเทศและตางประเทศ เพ�่อใหโครงการตางๆ
สำเร�จลุลวง อีกทั�งยังสามารถสงเสร�มใหลูกคามองเห็นโอกาสในธุรกิจ/โครงการใหมๆ ที่เกิดจาก
การใชเทคโนโลยีดาวเทียมใหเกิดประโยชนสูงสุด

• จัดฝกอบรมลูกคาเปนกลุมขนาดเล็ก เนื่องดวยสถานการณ COVID-19
• เขารวมแกปญหากับลูกคา เมื่อลูกคารองขอความรวมมือ
• เขาเยี่ยมกิจการของลูกคา เพ�่อรับฟ�งปญหาและขอเสนอแนะโดยตรง
• ในระหวางการฝกอบรม หร�อการเยี่ยมลูกคา จะมีการแบงปนขอมูลทางเทคโนโลยีใหมใหลูกคา

2. กลุมลูกคาบรอดคาสต
(Broadcast Services)

สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของลูกคาดวยการสงเจาหนาที่ที่มีประสบการณทางดานเทคโนโลยี
Broadcast โดยเฉพาะ เพ�่อใหคำแนะนำตอลูกคาในการขยายธุรกิจ การวางแผนการใชงาน
Broadcast อยางเหมาะสม โดยใชเทคโนโลยีที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจ�ทัล รวมทั�ง
สนับสนุนขอมูลทางเทคนิค และการเปดใหลูกคาเขาเยี่ยมชมกิจการ เพ�่อใหเกิดความรูความ
เขาใจและเห็นภาพการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ซ�่งเปนประโยชนตอการดำเนินธุรกิจของลูกคา
ตอไป

• จัดฝกอบรมลูกคาเปนกลุมขนาดเล็ก เนื่องดวยสถานการณ COVID-19
• เขาเยี่ยมกิจการของลูกคา เพ�่อรับฟ�งปญหาและขอเสนอแนะโดยตรง
• ในระหวางการฝกอบรม หร�อการเยี่ยมลูกคาจะมีการแบงปนขอมูลทางเทคโนโลยีใหมใหลูกคา
• เชน เทคโนโลยี 4K

3. กลุมลูกคาใชบร�การ
เชาชองสัญญาณ
(Transponder Services)

การถายทอดและแบงปนเทคโนโลยีใหกับลูกคา เนื่องจากปจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางดาน
เทคโนโลยีและการใชงานดาวเทียมมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทำใหลูกคาและบร�ษัท
ตองปรับตัว เพ�่อใหธุรกิจสามารถเจร�ญเติบโตตอไปไดอยางยั�งยืน บร�ษัทยังไดถายทอด
เทคโนโลยีใหมๆ ทั�งที่เกี่ยวของกับการใชงานดาวเทียมและไมเกี่ยวของ เพ�่อใหเกิดประโยชน
กับธุรกิจของลูกคา ผานการฝกอบรมที่บร�ษัทไดจัดข�้นทุกป

• จัดฝกอบรมลูกคาเปนกลุมขนาดเล็ก เนื่องดวยสถานการณ COVID-19
• เขารวมแกปญหากับลูกคา เมื่อลูกคารองขอความรวมมือ
• เขาเยี่ยมกิจการของลูกคา เพ�่อรับฟ�งปญหาและขอเสนอแนะโดยตรง
• ในระหวางการฝกอบรม หร�อการเยี่ยมลูกคาจะมีการแบงปนขอมูลทางเทคโนโลยีใหมใหลูกคา

4. กลุมผูใชบร�การ
Maritime: NAVA

มีการปรับปรุงพัฒนาสินคาและบร�การสงเจาหนา ที่เทคนิคใหคำปร�กษา และตรวจสอบการใช
งาน อยางสม่ำเสมอ
จัดการแกปญหาอยางเปนระบบและรวดเร�ว นำเสนอเทคโนโลยีใหมเพ�่อสนับสนุนการใชงาน
ใหหลากหลายมากยิ�งข�้น
ดูแลตรวจสอบการดำเนินงานของคูคาอยางสม่ำเสมอ เพ�่อรักษาคุณภาพของสินคาและบร�การ

• จัดประชุมกับลูกคาและคูคาอยางสม่ำเสมอ รับฟ�งขอเสนอแนะ เพ�่อนำไปพัฒนาและปรับปรุง
คุณภาพของสินคาและบร�การ
• ขยายเคร�อขายทีมติดตั�งและทีมดูแลหลังการขายเพ�่อชวยแกปญหาใหกับลูกคาใหรวดเร�วข�้น
• จัดหาบร�การเสร�มของนาวา เพ�่อตอบสนองความตองการและเพ��มศักยภาพในการทำธุรกิจ
ของลูกคา

ชองทางการติดตอสื่อสารกับลูกคา
บร�ษัทเปดโอกาสใหลูกคาสามารถติดตอผานชองทางที่หลากหลาย เชน โทรศัพท เว�บไซต ไลน และอีเมล เพ�่อ
อำนวยความสะดวกใหลูกคาในการเสนอขอคิดเห็น หร�อการรองเร�ยน นอกจากนี้ บร�ษัทใหความสำคัญในเร�่อง
"ความปลอดภัยของขอมูล และความเปนสวนตัวของลูกคา" อยางเครงครัด โดยมีนโยบายและมาตรการทีเ่ กีย่ วของ
รองรับ เพ�่อใหมั�นใจไดวาระบบขอมูลสารสนเทศจะถูกปกปองตาม พ.ร.บ./กฎหมายของประเทศไทย หร�อใน
ประเทศที่เราเขาไปดำเนินธุรกิจ โดยจะไมมีการละเมิดความเปนสวนตัวของขอมูลลูกคาอยางเด็ดขาด
ลูกคายังสามารถรองเร�ยนหร�อแจงเบาะแสการกระทำผิดหร�อทุจร�ตผานทาง Ethics Hotline ในเว�บไซด
www.thaicom.net ไดอีกหนึ่งชองทาง

ชองทางการติดตอสื่อสารสำหรับลูกคา

ชองทางการติดตอเฉพาะลูกคา Nava

โทรศัพท: +66 2596 5060 (สวนกลาง)/
+66 2599 5009, +66 2599 5010 (ดานเทคนิค)
อีเมล: cnd@thaicom.net
เว�บไซต: www.thaicom.net www.ipstar.com
ฝายบร�การลูกคา http://tcns.thaicom.net

Line: @soc-nava
Email: nava@support.ipstar.com
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การบร�หารคูคาคูธุรกิจ
การปฏิบัติอยางเปนธรรมตลอดหวงโซธุรกิจ
คูคาคูธุรกิจเปนหนึ่งในกลุมผูมีสวนไดเสียที่สำคัญในหวงโซคุณคาขององคกรในการสรางคุณคารวมกับสังคม
เพ�่อการเติบโตอยางยั�งยืนในทุกมิติ บร�ษัทจ�งมีแนวทางในการสื่อสารและสงเสร�มคูคาในการประกอบธุรกิจรวมกัน
ใหสอดคลองกับแนวทางการดำเนินงานของบร�ษทั โดยมี “แนวปฏิบตั ขิ องคูค า ” (Supplier Charter) เปนบรรทัด
ฐานในการทำธุรกิจรวมกันกับไทยคม เพ�อ่ แสดงความรับผิดชอบตอสังคม สิง� แวดลอม และผูม สี ว นไดเสียในหวงโซ
คุณคาธุรกิจ ตามแนวทางดังตอไปนี้
• หลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
• หลักสิทธิมนุษยชน
• หลักคุณภาพสิ�งแวดลอม และ ความปลอดภัย
• ขอกำหนดและมาตรฐานเพ�่อธุรกิจที่ยั�งยืน
• การบร�หารความเสี่ยง
• การสื่อสารและการปฏิบัติตามขอกฎหมายตางๆ
การพัฒนาและบร�หารความสัมพันธกับคูคาคูธุรกิจ
ไทยคมมีระบบฐานขอมูลคูคาที่มีการตรวจสอบและปรับปรุงอยูเสมอ เพ�่อใหฐานขอมูลที่ทันสมัยประกอบการ
พ�จารณาคูคา และสามารถนำมาว�เคราะหระดับความสำคัญของคูคารายตางๆ ซ�่งจะมีความสำคัญตอการเตร�ยม
ความพรอมในกรณีที่เกิดภาวะว�กฤตข�้น ตามแผนการดำเนินงานเพ�่อความตอเนื่องของธุรกิจ โดยมีการประเมิน
ความพ�งพอใจในสินคาและบร�การหร�อแสดงความคิดเห็นของผูใชบร�การคือหนวยงานภายในบร�ษัท ผลที่ไดจะนำ
มาว�เคราะหผานกระบวนการจัดซ�้อจัดจางขององคกร เพ�่อคัดกรองและจัดลำดับความสำคัญของคูคาแตละราย
นอกจากนี้ยังเปนแนวทางที่จะแนะนำใหคูคามีการพัฒนาปรับปรุงสินคาและบร�การใหตรงตามความตองการของ
ผูใชงานอีกดวย ซ�่งยอมสงผลดีในการทำธุรกิจรวมกันในระยะยาว

ในทางกลับกัน บร�ษัทเปดโอกาสใหคูคาสามารถยื่นเร�่องรองเร�ยนหากไมไดรับความเปนธรรมจากการทำธุรกิจ
รวมกัน หร�อพบวามีการทุจร�ตในการจัดซ�อ้ จัดจางกับคูค า รายอืน่ บร�ษทั มีชอ งทางในการรับเร�อ่ งรองเร�ยนผานทาง
เว�บไซด “Ethics Hotline” และมี “นโยบายการรับเร�อ่ งรองเร�ยนและเบาะแสการกระทำผิดและทุจร�ต” เพ�อ่ รองรับ
การดำเนินงานที่จะสรางความเปนธรรมใหกับคูคาไดอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ คูคายังสามารถติดตอโดยตรง ทั�ง
สวนงานจัดซ�อ้ จัดจางหร�อหนวยงานตรวจสอบภายใน ซ�ง่ พรอมจะรับฟ�งความคิดเห็นและประสานงานกับผูเ กีย่ วของใน
การตอบกลับคูคาในประเด็นตางๆ
นอกจากนี้ บร�ษัทยังมีการสงเสร�มการพัฒนาผลิตภัณฑและบร�การกับคูคาคูธุรกิจ โดยอาศัยศักยภาพความ
เช�่ยวชาญของแตละบร�ษัท โดยปที่ผานมามีการจับมือกับพันธมิตรธุรกิจหลายราย นับวาเปนการแสวงหาโอกาส
ทางธุรกิจใหมๆ อันจะเปนชองทางในการเติบโตรวมกันอยางยั�งยืนตอไป
ป 2563 ไทยคมทำการสำรวจ ESG (Self-Assessment) ตามแนวทางปฏิบัติตามประเด็นดานสิ�งแวดลอมสังคม
และการกำกับดูแลกิจการกับคูคา โดยมีผลประเมินดังตอไปนี้
ผลคะแนนประเมิน ESG โดยรวม = 88.11% จากจำนวนคูคาสำคัญ 15 ราย

คะแนน
ดานสิ�งแวดลอม

83%

คะแนน
ดานสังคม

90%

คะแนน
ดานการกำกับดูแลกิจการ

89%

สามารถศึกษาหาขอมูลเพ��มเติมเกี่ยวกับ “แนวปฏิบัติของคูคาของไทยคม. ไดที่
https://www.thaicom.net/wp-content/uploads/2019/07/20160822-thcom-supplier-charter-th.pdf
Ethics Hotline: https://www.thaicom.net/th/ethics-hotline-2/
นโยบายการรับเร�่องรองเร�ยนและเบาะแสการกระทำผิดและการทุจร�ต
https://www.thaicom.net/wp-content/uploads/2019/07/20160913-thcom-cg-whistleblower-2016-th.pdf
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การดำเนินการดานภาษ�
ไทยคมมีการประกาศใชนโยบายภาษ� เพ�อ่ เปนกรอบในการบร�หารจัดการดานภาษ�ใหถกู ตองตามกฎหมาย
และขอบังคับที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ บร�ษัทยังเปดเผยขอมูลดานภาษ�ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวของ รวมทั�ง
ขอกำหนดและมาตรฐานของรายงานที่เกี่ยวของใหผูมีสวนไดเสียรับทราบ สำหรับนโยบายภาษ�จะมีผล
บังคับใชกับบร�ษัทในกลุม รวมทั�งสำนักงานสาขาในตางประเทศ เพ�่อใหยึดถือปฏิบัติตามหลักการใน
นโยบายภาษ�อยางเครงครัด โดยหนวยงานบัญช�จะเปนหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบในการสอบทานและปรับปรุง
นโยบายนี้ใหเปนปจจุบันอยางสม่ำเสมอ
อัตราภาษ�ที่จายจร�ง
ในป 2562 และป 2563 บร�ษัทมีผลกำไร (ขาดทุน) กอนหักภาษ�เทากับ (1,906) ลานบาท และ
628 ลานบาท และมีคาใชจายภาษ�เง�นได เทากับ 344 ลานบาท และ 114 ลานบาทตามลำดับ
อัตราภาษ�ที่แทจร�ง (Effective Tax Rate) ของบร�ษัท* ในปการเง�น 2562 และ 2563 คือรอยละ
(18) และ 18 ตามลำดับ เทียบกับอัตราภาษ�เง�นไดของประเทศซ�่งคำนวณในอัตรารอยละ 20
โดยอัตราภาษ�ที่แตกตาง เปนผลมาจาก
• ในป 2562 เปนผลมาจากรายการสิทธิประโยชนทางภาษ�สำหรับสำนักงานใหญขามประเทศ และการ
ปรับปรุงรายการตางๆ ไดแก รายจายที่เปนผลตางทางบัญช�และภาษ�อากรจากการดอยคาของ
สินทรัพย ไมมีตัวตนภายใตสัญญาอนุญาตใหดำเนินการดาวเทียม ผลกระทบจากความแตกตาง
ของภาษ�สำหรับกิจการในตางประเทศ สวนแบงกำไร(ขาดทุน)จากเง�นลงทุนในการรวมคา ผลกระทบ
จากคาใชจายที่ไมสามารถหักภาษ�ได ผลขาดทุนในปปจจุบันที่ไมรับรูเปนสินทรัพยภาษ�เง�นไดรอการ
ตัดบัญช� และตัดจำหนายสินทรัพยภาษ�เง�นไดรอการตัดบัญช�
• ในป 2563 เปนผลมาจากการปรับปรุงรายการตางๆ ไดแก รายจายที่เปนผลตางทางบัญช�และภาษ�
อากรจากการดอยคาของสินทรัพย ไมมีตัวตนภายใตสัญญาอนุญาตใหดำเนินการดาวเทียม ผล
กระทบจากความแตกตางของภาษ�สำหรับกิจการในตางประเทศ สวนแบงกำไร(ขาดทุน) จากเง�น
ลงทุนในการรวมคา ผลกระทบจากรายไดที่รับรูตางงวดกันระหวางบัญช�และภาษ� ผลกระทบจากคา
ใชจายที่ไมสามารถหักภาษ�ได และผลขาดทุนในปปจจุบันที่ไมรับรูเปนสินทรัพยภาษ�เง�นไดรอการตัด
บัญช�
* หมายเหตุ: สามารถดูรายละเอียดเพ��มเติมเกี่ยวกับอัตราภาษ�ที่แทจร�งของบร�ษัทไดที่
“หมายเหตุประกอบงบการเง�น” ในรายงานประจำป2563 ของบร�ษัทและสามารถดูนโยบายภาษ�ไดที่เว�บไซด
https://www.thaicom.net/wp-content/uploads/2019/07/thcom-tax-policy-2019-th.pdf

ความมั�นคงปลอดภัยทางไซเบอร
และความปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคล
ไทยคมตระหนักถึงความสำคัญของมาตรการที่จะปองกันภัยทางไซเบอรและการรักษาความลับของขอมูลสวนบุคคลขอมูล
บร�ษทั ขอมูลลูกคา และผูม สี ว นไดเสียในหวงโซธรุ กิจ โดยเฉพาะอยางยิง� ปจจุบนั การใชอนิ เทอรเน็ตมีความจำเปนตอทุกธุรกิจ
เชน ในสถานการณ COVID-19 หร�อเมือ่ มีภยั พ�บตั ติ า งๆ ซ�ง่ บร�ษทั จำเปนตองใหพนักงานสามารถทำงานทีไ่ หนก็ได เช�อ่ มตอ
อุปกรณใดก็ได และเช�่อมตอไดทุกที่ทุกเวลา เพ�่อใหบร�ษัทสามารถดำเนินธุรกิจไดอยางตอเนื่อง บร�ษัทจ�งมีการกำหนด
“นโยบายความปลอดภัยดานระบบสารสนเทศ” และ “ขอปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยดานสารสนเทศ” ซ�่งเปนขอปฏิบัติท่ี
มีผลบังคับใชกับพนักงานทุกคน เพราะในปจจุบันมีภัยคุกคามทางดานไซเบอรที่แอบแฝงผานมาทางอินเทอรเน็ตอยูมากมาย
ถาหากพนักงานไมมีความตระหนักรูในเร�่องดังกลาว ก็อาจกอใหความเสียหายทั�งกับขอมูลสวนตัวของพนักงานเอง ขอมูล
ของบร�ษัท หร�อขอมูลของผูมีสวนไดเสีย เชนลูกคา คูคาคูธุรกิจ ไดโดยไมเจตนา
การรักษาความปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคล โดยเฉพาะขอมูลสวนตัวของลูกคา หร�อผูส ว นไดเสียในหวงโซธรุ กิจของบร�ษทั
มีความสำคัญเปนอยางยิ�ง บร�ษัทจ�งมี ”ระเบียบวาตวยการจัดการจัดชั�นความลับและการจัดการขอมูล” เปนมาตรการและ
ขอกำหนดการปองกันความปลอดภัยของขอมูลภายในหลายชัน� โดยมีการแบงลำดับชัน� ของการเขาถึงขอมูลทีส่ ำคัญภายใน
องคกร มีการควบคุมและการจัดการความปลอดภัยของขอมูลในสวนของบุคลากรภายในและผูที่อยูในหวงโซธุรกิจ เชน
ลูกคา คูคาคูธุรกิจ หร�อผูรวมลงทุน เพ�่อใหทุกฝายมั�นใจไดวา ขอมูลสวนบุคคลหร�อรายการที่เกี่ยวของกับการดำเนินธุรกิจ
ระหวางกัน จะไมถูกเปดเผยออกไปยังบุคคลที่สามหร�อผูที่ไมประสงคดี นอกจากนี้ยังครอบคลุมการรักษาความลับขอมูล
ของลูกคาหร�อการนำไปเปดเผยโดยไมไดรับอนุญาตจากลูกคา ซ�่งบร�ษัทไดระบุไวในจรรยาบรรณธุรกิจที่ทุกคนในองคกร
ตองยึดถือและปฏิบัติตามอยางเครงครัด รวมทั�งผูที่ประจำอยูสำนักงานในตางประเทศดวย
บร�ษัทมีการแตงตั�งคณะกรรมการ IT Governance Committee ซ�่งประกอบดวยผูบร�หารระดับสูงและมีหนวยงานที่
เกี่ยวของเปนคณะทำงาน โดยเปนผูรับผิดชอบในการกำกับดูแลโดยรวมของระบบและบร�การดานไอที เชน ความปลอดภัย
ดานไอทีและเทคโนโลยี เพ�อ่ ใหมน�ั ใจในการปรับปรุงและคุณภาพของการบร�การอยางตอเนือ่ ง รวมถึงการจัดการใหสอดคลอง
กับมาตรฐานสากลดานความปลอดภัยในโลกไซเบอร และมีมาตรการเร�่อง “การใชงานระบบเคร�อขายคอมพ�วเตอรและการ
ใชซอฟทแวรในองคกร” เพ�่อเปนมาตรการที่จะย้ำเตือนและการปองกันเร�่องของการใชซอฟทแวรใหถูกตองตามกฎหมาย
อีกดวย
บร�ษทั มีการจัดฝกอบรมหลักสูตรภาคบังคับ “Cyber Security Awareness” และแบบทดสอบความเขาใจสำหรับพนักงาน
เปนประจำทุกป เพ�่อสรางความตระหนักใหพนักงานไดระวังภัยทางไซเบอรรูปแบบใหมๆ ที่เขามาทางอีเมลหร�อการใชงาน
อินเทอรเน็ต นอกจากการใหทำแบบทดสอบแลว บร�ษทั ยังสงเมลหลอกประเภท Fishing ใหพนักงานระหวางป เพ�อ่ ย้ำเตือน
ใหเกิดความระมัดระวังกอนเปดอานอีเมลหร�อตอบกลับอีเมลทุกครั�ง โดยเฉพาะอยางยิ�งในชวงสถานการณ COVID-19 ที่
พนักงานตอง Work From Home จ�งจำเปนตองมีความใสใจใหมากยิ�งข�้นในการใชอินเทอรเน็ตดังกลาว

71.69%

พนักงานผานการทดสอบ Cyber
Security Awareness ป 2563
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ป 2563 บร�ษัทจัดฝกอบรมความรู ISO 27001 จำนวน 2 ครั�ง ซ�่ง ISO 27001 เปนมาตรฐานสากลที่องคกรธุรกิจ
ทั�วโลกใหความสำคัญ ซ�่งจะเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของบร�ษัทในการรักษาความมั�นคงปลอดภัยในไซเบอร
และการคุมครองขอมูลสวนบุคคล เพ�่อใหเปนไปตามมาตรฐานสากลและตาม “พ.ร.บ.การรักษาความมั�นคง
ปลอดภัยในไซเบอร และ พ.ร.บ. คุมครองขอมูลสวนบุคคล” ISO 27001 มีการจัดวางระบบบร�หารงานเพ�่อการ
จัดการดานความปลอดภัยของขอมูล และแนวทางการบร�หารจัดการที่จะชวยในการเก็บรักษาขอมูลไดอยาง
ปลอดภัยสูงสุด สวน “ความปลอดภัยของขอมูล” (Data Security) ไทยคมยึดตามกรอบมาตรฐานของ “ISO
27001” เพ�่อเปนแนวทางในการปฏิบัติ และการบร�หารจัดการระบบ เพ�่อความปลอดภัยสูงสุดของการจัดเก็บและ
ดูแลรักษาขอมูลภายในบร�ษัท

จะเห็นไดวาบร�ษัทมีการจัดหาแนวทางหร�อมาตรการใหมๆ เพ�่อรับมือกับภัยทางดานไซเบอรอยูอยางสม่ำเสมอ
เนื่องจากเทคโนโลยีในโลกทุกวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา บร�ษัทจ�งตองลงทุนบร�หารจัดการระบบหลังบาน
ตามมาตรฐานสากลดานการรักษาความปลอดภัยสูงสุดของขอมูล รวมทั�งตองสรางความตระหนักใหกับพนักงาน
อยางสม่ำเสมอดวย เพ�่อใหมั�นใจในการรักษาความปลอดภัยสูงสุดของขอมูลบร�ษัท ลูกคา พนักงาน และผูมีสวน
ไดเสียในหวงโซคุณคาของบร�ษัท
สามารถดู “นโยบายความปลอดภัยดานระบบสารสนเทศ” ทางเว�บไซด

https://www.thaicom.net/wp-content/uploads/2019/07/20150825-thcom-cg-it-Sec-Policy- 2013-th.pdf

การตอตานการทุจร�ต
ไทยคมตอตานการทุจร�ตทุกรูปแบบ ดวยตระหนักดีวาการทุจร�ตเปนภัยรายแรงที่ทำลายการแขงขันอยางเสร�
และเปนธรรม และกอใหเกิดความเสียหายตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม นโยบายตอตานการทุจร�ตของบร�ษทั
อยูในคูมือจรรยาบรรณธุรกิจและเปนแนวทางที่พนักงานของบร�ษัทตองปฏิบัติตาม โดยมีการฝกอบรมใหกับ
พนักงานควบคูไปกับเร�่องจรรยาบรรณธุรกิจ นอกจากนี้มีการประกาศใหลูกคา คูคาคูธุรกิจ หร�อผูที่จะเขามาทำ
ธุรกิจกับบร�ษัทใหรับทราบถึงเจตนารมณ และนโยบายการตอตานการทุจร�ตของไทยคม โดยคาดหวังใหผูที่อยูใน
หวงโซธุรกิจของบร�ษัทไดปฏิบัติตามดวย บร�ษัทไดเขารวมเปนสมาช�กของ “แนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน
การตอตานการทุจร�ต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption)
โดยมีหนังสือประกาศเจตนารมณของแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยลงนามโดย ผูบร�หารสูงสุดของบร�ษัท
เปดเผยอยูในเว�บไซด
https://www.thaicom.net/wp-content/uploads/2019/07/CA-Declaration-TH.pdf

เปาหมายป 2564
• การตออายุสมาช�ก CAC รอบที่สาม
• การเช�ญชวนคูคาเขารวมเปนสมาช�ก CAC

ป 2563 ถึงแมเปนชวงสถานการณ COVID-19 ไทยคมเขารวมแสดงพลังรวมกับกลุมบร�ษัทในกิจกรรมของ
“แนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจร�ต (Thailand’s Private Sector Collective Action
Coalition Against Corruption)” โดยสงภาพตัวแทนพนักงานทีร่ ว มรณรงคในกิจกรรมดังกลาว ให CAC เพ�อ่ ย้ำ
จุดยืนของบร�ษัทในการตอตานการทุจร�ต
สามารถดู “นโยบายตอตานการทุจร�ต” ไดที่เว�บไซด
https://www.thaicom.net/wp-content/uploads/2019/07/anti-corruption-policy-2017-th.pdf

รายงานการพัฒนาธุรกิจอยางยั�งยืนประจำป 2563

| 32

มิติสิ�งแวดลอม

Thaicom Loves Earth

นโยบายและแนวปฏิบัติดานสิ�งแวดลอม
บร�ษทั ใหความสำคัญในการบร�หารจัดการกระบวนการภายในทีอ่ าจสงผลกระทบโดยตรงหร�อโดยออมตอสิง� แวดลอม เพ�อ่
ปองกันและลดผลกระทบตอผูมีสวนไดเสียทั�งในและนอกองคกร โดยตั�งเปาหมายเพ�่อลดและบรรเทาผลกระทบตอสิ�ง
แวดลอมที่เกิดข�้นจากการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนสงเสร�มการอนุรักษ�พลังงาน ซ�่งขยายผลการดำเนินงานไปสูการลด
ปร�มาณการปลอยก็าซเร�อนกระจกขององคกร นอกจากนี้ นโยบายดานสิง� แวดลอมยังครอบคลุมไปถึงการบร�หารจัดการ
น้ำอยางมีประสิทธิภาพ ทัง� การประหยัดน้ำใชและการบำบัดน้ำทิง� ในสำนักงาน เพ�อ่ การใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยัง� ยืน
นอกจากนี้ เพ�่อใหการบร�หารจัดการดานสิ�งแวดลอมของบร�ษัท ครอบคลุมเร�่องการลดของเสียในกระบวนการธุรกิจ
แมวาบร�ษัทจะไมมีสายการผลิตสินคาโดยตรง แตก็มีการทิ�งขยะที่เปนของเสียทั�วไปอยูจำนวนไมนอยในแตละป หลังจาก
การทีเ่ ร�ม่ มีการแยกขยะประเภทตางๆ และป 2562 มีการเก็บขอมูลของขยะประเภทพลาสติกและกระดาษภายในสำนักงาน
ในป 2563 บร�ษทั จ�งเร�ม่ ตัง� เปาหมายในการลดจำนวนการทิง� ของเสียทัว� ไปหร�อขยะร�ไซเคิลทีส่ ามารถนำกลับมาใชประโยชน
ใหมได ซ�ง่ ไดแก กระดาษและพลาสติก โดยมีแผนจะรณรงคการลดปร�มาณการทิง� ขยะประเภทนีภ้ ายในสำนักงานลงไปดวย
แตเนื่องจากเกิดสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 ที่สงกระทบไปทั�วโลก ทำใหพนักงานของบร�ษัทตอง Work
From Home (WFH) เปนเวลานานหลายเดือน พอถึงชวง New Normal เมือ่ พนักงานกลับเขามาทำงานในสำนักงาน
ชวงแรก ก็ยังคงตองระมัดระวังเร�่อง Social Distancing การใชภาชนะรวมกัน จ�งทำใหการรณรงคเร�่องการลดจำนวน
ขยะพลาสติก อาจจะไมไดผลเทาทีค่ วรเมือ่ เปร�ยบเทียบจากเปาหมายทีต่ ง�ั ไว อยางไรก็ดี ปร�มาณการใชกระดาษในสำนักงาน
ไดลดนอยลงไปเพราะการ WFH
สามารถศึกษารายละเอียดเพ��มเติมเกี่ยวกับ “นโยบายสิ�งแวดลอม” ไดที่
https://www.thaicom.net/wp-content/uploads/2019/07/20190116-thcom-cgenvironmental-policy-2018-th.pdf

ผลการดำเนินงานดานสิ�งแวดลอม
1.การจัดการดานพลังงาน

จากการทีผ่ ลิตภัณฑและบร�การตลอดจนกระบวนการดำเนินธุรกิจของบร�ษทั จำเปนตองใชพลังงานไฟฟาเปนจำนวนมาก
บร�ษทั จ�งมีการตัง� เปาหมายในการลดปร�มาณการใชพลังงานอยางตอเนือ่ ง รวมทัง� เพ�ม� ประสิทธิภาพการอนุรกั ษ�พลังงาน
ในแตละป โดยมีนโยบายอนุรักษ�พลังงานตั�งแตป 2552 นอกจากนี้ ภายในองคกรยังมีโครงการ “iSAVE” เพ�่อผลักดัน
มาตรการและกิจกรรมตางๆ ดานพลังงานอยางตอเนือ่ งมาโดยตลอด บร�ษทั มีการจัดหาพลังงานทดแทนเพ�อ่ เปนพลังงาน
ทางเลือก โดยมีโครงการติดตัง� แผงโซลาเซลลเพ�อ่ ใชในสวนของสำนักงานทีส่ ถานีบร�การภาคพ�น้ ดินไทยคม ปทุมธานี โดย
มีเปาหมายภายใน 5 ป จะสามารถติดตั�งแผงโซลาเซลลเพ�่อผลิตพลังงานครบจำนวน 100 กิโลวัตตสูงสุด ซ�่งจะทำให
บร�ษัทสามารถผลิตพลังงานทดแทนไดเปนจำนวนถึง 180,000 kWh/ป อยางไรก็ดี ในป 2563 ที่ผานมา บร�ษัทไมไดมี
การลงทุนติดตั�งเพ��มเติมตามโครงการฯ เนื่องจากสถานการณของ COVID-19
สามารถศึกษารายละเอียดเพ��มเติมเกี่ยวกับ “นโยบายอนุรักษ�พลังงาน” ที่ https://www.thaicom.net/
wp-content/uploads/2019/07/20170410-thcom-cg-policyenergy-2017-th.pdf

ตารางเปร�ยบเทียบปร�มาณการใชพลังงานไฟฟา

2561

2562

2563

สถานีดาวเทียมไทยคม
(นนทบุร�)

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

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

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

สถานีบร�การภาคพ�้นดินไทยคม
(ปทุมธานี)

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

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

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

สำนักงาน

สรุปผลการดำเนินงาน

• สถานีดาวเทียมไทยคม (นนทบุร�) มีปร�มาณการใชไฟฟาลดลง จำนวน 126,000 kWh
หร�อรอยละ 8.15 เมื่อเทียบกับป 2562 หร�อคาเฉลี่ยปร�มาณการใชไฟฟาตอเดือนที่ลดลง
จำนวน 5,666.67 kWh หร�อรอยละ 4.20 เมื่อเทียบ กับ KPI ป 2563
• สถานีบร�การภาคพ�้นดินไทยคม (ปทุมธานี) มีปร�มาณการใชไฟฟาลดลง จำนวน 219,180 kWh
หร�อรอยละ 5.01 เมื่อเทียบกับป 2562 หร�อคาเฉลี่ยปร�มาณการใชไฟฟาตอเดือนที่ลดลง
จำนวน 15,695 kWh หร�อ รอยละ 4.13 เมื่อเทียบกับ KPI ป 2563
• สวนสาเหตุที่ปร�มาณการใชไฟฟาลดลง สืบเนื่องมาจากสถานการณ COVID-19 ที่พนักงานตอง
ทำงานอยูที่บานหร�อตองสลับกันมาทำงานเปนระยะเวลานานหลายเดือน รวมทั�งจำนวนพนักงาน
ประจำที่ลดลงไปดวยเมื่อเทียบกับปกอน ถึงแมวาสวนปฏิบัติการดาวเทียมและสวนใหบร�การ
สัญญาณดาวเทียมยังคงใชปร�มาณไฟฟาตามปกติ เพราะตองใหบร�การดาวเทียมอยางตอเนื่อง
ตลอด 24 ชั�วโมง/7 วัน
รายงานการพัฒนาธุรกิจอยางยั�งยืนประจำป 2563
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ตารางแสดงปร�มาณกำลังการผลิตไฟฟาจากแผงโซลาเซล
สำนักงานสถานีบร�การภาคพ�้นดินไทยคม (ปทุมธานี)

2561
73,500 kWh

2562
92,152 kWh

2563
104,545 kWh

ผลการดำเนินงานโครงการ iSAVE ตามมาตรการและเปาหมายการอนุรักษ�และการประหยัดพลังงาน ป 2563
เปาหมาย (ปร�มาณที่ลดได)
โครงการ

มาตรการ

ผลการดำเนินงาน (ปร�มาณที่ลดได)

เง�นลงทุน (บาท)

กิโลวัตต –ชั�วโมง/ป

บาท/ป

กิโลวัตต –ชั�วโมง/ป

บาท/ป

รอยละของผลประหยัด (%)

57,700.00

3,001.18

11,464.49

2,978.4

11,377.49

0.18

57,700.00

3,001.18

11,464.49

2,978.4

11,377.49

0.18

สถานีดาวเทียมไทยคม นนทบุร�
1

Overhaul Compressor Precision
Air
รวม

สถานีบร�การภาคพ�้นดินไทยคม ปทุมธานี
1

ติดตั�ง Cooling Pad เคร�่องปรับ
อากาศตูคอนเทนเนอร

147,000.00

17,885.00

63,684.69

13,870.00

48,267.60

0.30

2

On grid Solar cell 20k Wp
Phase III

0.00

36,500.00

129,210.00

0.00

0.00

0.00

3

เปลี่ยนหมอแปลงlow loss 2 x
2000k VA

3,850,000.00

3,983.79

14,102.60

12,244.96

45,948.16

0.27

3,997,000.00

58,368.79

206,987.29

26,114.96

94,215.76

0.57

รวม

รวม

รายงานการพัฒนาธุรกิจอยางยั�งยืนประจำป 2563

| 35

2. การบร�หารจัดการน้ำ: ประสิทธิภาพการใชน้ำและการบำบัดน้ำทิ�ง

ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ�ง

แมวา ไทยคมจะไมไดใชทรัพยากรน้ำในการดำเนินธุรกิจหลักโดยตรง แตกต็ ระหนักดีวา ทรัพยากรน้ำเปนสิง� สำคัญ
และมีความจำเปนตอทุกช�ว�ต การใชน้ำเพ�่ออุปโภคบร�โภคในสำนักงาน จ�งตองดำเนินการดวยความรับผิดชอบตอ
สังคม และสิ�งแวดลอมดวย บร�ษัทมีการตั�งเปาหมาย (KPI) เพ�่อลดปร�มาณการใชน้ำตอเดือนและรณรงคการ
ประหยัดน้ำเปนประจำทุกป นอกจากนี้ ทีผ่ า นมาบร�ษทั ยังใหความสำคัญตอ "การบร�หารจัดการบำบัดน้ำทิง� " อยาง
มีประสิทธิภาพจากอาคารสำนักงานกอนปลอยลงสูระบบการระบายน้ำสาธารณะ และเนื่องมาจากที่ตั�งของ
สำนักงานทั�งสองแหงอยูในเขตพ�้นที่ที่ระบบระบายน้ำสาธารณะยังไมสมบูรณเทาที่ควร จ�งตองระมัดระวังในเร�่อง
ระบบบำบัดน้ำทิ�งเพ�่อไมใหสงผลกระทบตอสภาพแวดลอมของชุมชุมโดยรอบ ตอมาในป 2560 เมื่อบร�ษัทเร�่ม
โครงการ Thaicom Loves Earth เพ�่อตองการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมดานสิ�งแวดลอมอยางจร�งจัง
และการสงเสร�มสภาพแวดลอมที่ดี บร�ษัทจ�งเร�่มตรวจว�เคราะหคุณภาพน้ำทิ�ง เพ�่อใหการรณรงคการใชน้ำและ
ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำทิ�งภายในสำนักงานมีประสิทธิภาพมากยิ�งข�้น

ป 2563 ที่ผานมา บร�ษัทไดใชบร�การจากศูนยหองปฏิบัติการกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขในการทดสอบ
คุณภาพน้ำทิ�งจากตัวอยางที่เก็บมาจากสถานีดาวเทียมไทยคม นนทบุร� และสถานีบร�การภาคพ�้นดินไทยคม
ปทุมธานี

ตารางแสดงการเปร�ยบเทียบผลการทดสอบคุณภาพน้ำทิ�ง ป 2563

ปร�มาณการใชน้ำประปา
สำนักงาน

จากผลการทดสอบคุณภาพน้ำทิ�ง พบวาสถานีดาวเทียมไทยคม นนทบุร� และสถานีบร�การภาคพ�้นดินไทยคม
ปทุมธานี มีคาคุณภาพน้ำทิ�งอยูในเกณฑที่ดี เพราะมีคา COD (Chemical Oxygen Demand) และ BOD
(Biochemical Oxygen Demand) ต่ำกวามาตรฐาน ทำใหมีคาความเปนกรดดาง PH ในน้ำคอนขางสูง และยัง
มีคาสารแขวนลอย SS (Suspended solids) กับคาโลหะหนักที่ต่ำกวามาตรฐาน สวนผลการตรวจสอบในคา
พารามิเตอรอื่นๆ สามารถดูไดจากตารางเปร�ยบเทียบผลการทดสอบคุณภาพน้ำทิ�ง ป 2563

2561
2562
2563
(ลูกบาศกเมตร) (ลูกบาศกเมตร) (ลูกบาศกเมตร]

สถานีดาวเทียมไทยคม (นนทบุร�)

4,592.00

7,383.00

4,515.00

สถานีบร�การภาคพ�้นดินไทยคม (ปทุมธานี)

6,121.00

5,357.00

4,180.00

สรุปผลการดำเนินงาน
• สถานีดาวเทียมไทยคม (นนทบุร�) มีปร�มาณการใชน้ำประปาลดลง 2,868.00 ลูกบาศกเมตร
หร�อรอยละ 38.85 เมื่อเทียบกับป 2562 หร�อคาเฉลี่ยปร�มาณการใชน้ำตอเดือนที่ลดลง
จำนวน 88.75 ลูกบาศกเมตร หร�อรอยละ 23.59 เมื่อเทียบกับ KPI ป 2563
• สถานีบร�การภาคพ�้นดินไทยคม (ปทุมธานี) มีปร�มาณการใชน้ำประปาลดลง 1,177.00
ลูกบาศกเมตร หร�อรอยละ 28.16 เมื่อเทียบกับป 2562 หร�อคาเฉลี่ยปร�มาณการใชน้ำตอ
เดือนที่ลดลงจำนวน 81.67 ลูกบาศกเมตร หร�อ รอยละ 18.99 เมื่อเทียบกับ KPI ป2563
• สวนสาเหตุที่ปร�มาณการใชน้ำประปาลดลง นอกเหนือจากการรณรงคเร�่องการประหยัดน้ำ
อยางตอเนื่อง ก็นาจะเปนสาเหตุเดียวกันกับปร�มาณไฟฟาที่ลดลง คือเนื่องจากสถานการณ
COVID-19 ที่พนักงานตองทำงานอยูที่บานหร�อตองสลับกันมาทำงานเปนระยะเวลานาน
หลายเดือน จ�งทำใหมีการใชน้ำในสำนักงานลดลง รวมทั�งจากการที่จำนวนพนักงานประจำที่
ลดลงไปดวย เมื่อเทียบกับป 2562

พารามิเตอรที่ทดสอบ

ความเปนกรด-ดาง (pH)
สารที่ละลายไดทั�งหมด
(Total Dissolved Solid)
สารแขวนลอย
(Suspended Solids)
ตะกอนหนัก
(Settleable Solids)
น้ำมันและไขมัน
(Oil and Grease)
ปร�มาณไนโตรเจน
(Nitrogen)
Sulfide
COD
BOD

ดัชนีคุณภาพน้ำ
สถานีดาวเทียมไทยคม สถานีบร�การภาคพ�้นดินไทยคม
เกณฑที่กำหนดสูงสุดตามประเภท
นนทบุร�
ปทุมธานี
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำ
ผลการทดสอบ (มก./ล)
ผลการทดสอบ (มก./ล)
5-9
7.7 (pH at 25C)
7.5 (pH at 25C)
ไมเกิน 500

557

608

ไมเกิน 30

17

19

ไมเกิน 0.5

<0.1

0.3

ไมเกิน 20

1.8

0.8

ไมเกิน 35
ไมเกิน 1.0
ไมเกิน 120
ไมเกิน 20

119.87
0.12
85
10

3.28
0
33
2
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การจัดการขยะและของเสียทั�วไป
3. สงเสร�มสำนักงานสีเข�ยว

Thaicom Loves Earth เปนกรอบการดำเนินงานดานสิ�งแวดลอมเพ�่อสรางความยั�งยืน ดวยความรับผิดตอ
สังคมและผูม สี ว นไดเสียทุกภาคสวนของบร�ษทั โดยยังคงมุง มัน� ในการพัฒนาสภาพแวดลอมขององคกรเพ�อ่ ปูทาง
ไปสู "สำนักสีเข�ยว" ในอนาคต โดยเร�่มตั�งแตการงดผลิตขวดน้ำพลาสติกเพ�่อใชบร�โภคในสำนักงาน การรณรงค
ใหพนักงานมีการแยกขยะกอนทิ�งลงถัง ซ�่งขยะประเภทของเสียทั�วไปเหลานี้ มีสวนที่ทำใหการเกิดการปลอยกาซ
เร�อนกระจกสูช น�ั บรรยากาศโลกหร�อยอยสลายไดยาก ในป 2563 ทีผ่ า นมา บร�ษทั จ�งเร�ม่ ตัง� เปาหมายการลดจำนวน
ขยะสองประเภท คือ “พลาสติก และกระดาษ” ถึงแมวาจะสามารถนำกลับมาใชใหมไดเมื่อผานกระบวนการร�ไซเคิล
แตจะเปนการดำเนินการอยางเปนรูปธรรมเพ�อ่ สรางความยัง� ยืนไดมากกวา หากทุกคนชวยกัน ลด ละ เลิก สิง� ทีเ่ ปน
สาเหตุหลักของการเกิดขยะทัง� สองประเภทนี้ บร�ษทั มีการจัดตัง� โครงการเพ�อ่ รณรงคสนับสนุนการลดปร�มาณขยะ
ดังกลาวภายในสำนักงาน โดยมีการตั�งเปาหมายระยะสั�นเพ�่อดูผลการดำเนินงาน

ชวยเพ��มพ�้นที่สีเข�ยว ชวยปลูกตนไม
“โครงการ Thaicom We Share ปลูกใหไดคนละตน”

จากการดำเนินธุรกิจของไทยคม บร�ษทั มีการปลอยคารบอนสูส ง�ิ แวดลอมในป 2563 รวมเปนจำนวน 4,216.00 ตัน
คารบอนไดออกไซดเทียบเทา ถึงแมจะมีปร�มาณไมมากนักเมื่อเทียบกับอุตสาหหรรมอื่น แตบร�ษัทก็ตระหนักถึง
ผลกระทบทีอ่ าจจะเกิดข�น้ จ�งดำเนินกิจกรรมรวมถึงใสใจกระบวนการดำเนินธุรกิจของบร�ษทั เพ�อ่ รักษาสิง� แวดลอม
ลดการปลอยคารบอน และมีสวนรวมในสังคมเพ�่อเพ��มจำนวนตนไมใหกับประเทศไทย โดยหลายปที่ผานมาตั�งแต
ป 2560 บร�ษทั มีการรณรงคใหพนักงานปลูกตนไมผา นกิจกรรมตางๆ เชน Thaicom We Share-ปลูกปาชายเลน,
Thaicom We Share-ปลูกปาถาวร และกิจกรรมฝากปลูกตนไมในทีด่ นิ ของเพ�อ่ น ถึงแมวา จำนวนพนักงานไทยคม
จะมีเพ�ยงแคหลักรอย แตถาหลายแรงจากหลายบร�ษัทรวมมือกันปลูกตนไมก็ยอมไปถึงเปาหมายของประเทศที่
ตองการเพ��มพ�้นที่สีเข�ยวรอยละ 40 หร�อ 128 ลานไร
ในป 2563 ไทยคมมีการตัง� เปาหมายสำคัญในการเพ�ม� พ�น้ ทีส่ เี ข�ยว ดวยการเพ�ม� จำนวนตนไมปล ะอยางนอยเทากับ
จำนวนพนักงานของบร�ษทั คือ 379 คน (ตามขอมูลพนักงาน ณ เดือนธันวาคม ป 2562) และจะดำเนินการตอเนือ่ ง
เปนระยะเวลา 5 ป (2563-2567) เพ�อ่ ใหจำนวนอยางนอย 1,895 ตน หร�อปละ 379 ตน ซ�ง่ หากบรรลุผลไดจำนวน
ตนไมตามเปาหมายและตนไมทป่ี ลูกสามารถเติบโตเต็มที่ ก็จะชวยดูดซับคารบอนไดประมาณ 1,895 ตันคารบอนได
ออกไซดเทียบเทาตลอดอายุขัย ดักจับมลพ�ษจากฝุนควันได 2,653 กิโลกรัมตอ ป นอกจากนี้ ยังปลอยกาซ
ออกซ�เจนอยางนอย 379,000,000 ลิตร/ป รองรับความตองการของมนุษย ได 2,915 คนตอป (คน 1 คนตองการ
กาซออกซ�เจนประมาณ 130,000 ลิตรตอป : www.sustainable life.co)
สามารถสรุปผลการดำเนินงานป 2563 เมื่อเปร�ยบเทียบกับปฐานและเปาหมายตอป ไดดังตอไปนี้

ลดการใชภาชนะพลาสติกแบบใชแลวทิ�ง

“โครงการกลองพลาสติกยืมใช” (Thaicom Green Bag & Box Project)
โครงการนี้ มีจุดประสงคใหพนักงานยืมใชถุงผาและกลองใสอาหารที่บร�ษัทเตร�ยมไว โดยมีแผนจะรณรงคกับ
พนักงานในป 2563 เพ�่อการยืมกลองพลาสติกใชบรรจุอาหารจากหองอาหารของบร�ษัท ซ�่งแตเดิมใชกลองโฟม
และถุงพลาสติกบรรจุอาหารใหพนักงาน โดยในอนาคตบร�ษัทมีแผนจะงด
การนำกลองโฟม ถุงพลาสติก หร�อถวยพลาสติกใสเคร�อ่ งดืม่ แบบใชครัง� เดียว
ภายใน 4 ป (ป 2566)
เขามาในบร�ษัท ซ�่งบร�ษัทไดตั�งเปาหมายระยะสั�นไว คือภายในสี่ปตองสามารถ
ตองสามารถลดจำนวน
ลดจำนวนขยะประเภทพลาสติกทีท่ ง�ิ ในสำหนักานลงใหไดรอ ยละ 20 อยางไรก็ดี
ขยะพลาสติกที่ทิ�งใน
โครงการนี้ตองพบกับอุปสรรคจากสถานการณ COVID-19 ซ�่งทำใหการใช
ไทยคมลงรอยละ 20
ภาชนะรวมกัน อาจกอใหเกิดการแพรระบาดของเช�้อโรคได หากลางภาชนะไม
หร�อคิดเปนรอยละ
สะอาด บร�ษัทจ�งยังคงตองรอดูสถานการณของ COVID-19 ในป 2564 กอน
5 ตอป
เร�่มรณรงคใหมอีกครั�ง

เปาหมาย

• ขยะพลาสติก มีปร�มาณการทิ�งในสำนักงาน ลดลงรอยละ 23.7
เมื่อเทียบกับปฐานและจากเปาหมายตั�งไวรอยละ 5 ตอป
• ขยะประเภทกระดาษ มีปร�มาณการทิ�งในสำนักงาน ลดลงเพ�ยงรอยละ 1.84
เมื่อเทียบกับปฐานและจากเปาหมายที่ตั�งไวรอยละ 5 ตอป
• “โครงการ “Thaicom We Share ปลูกใหไดคนละตน” เพ��มพ�้นที่สีเข�ยว สามารถรณรงคใหพนักงานนำ
ตนกลาไปปลูกเปนจำนวนทั�งสิ�น 550 ตน หร�อคิดเปนรอยละ 145 เมื่อเทียบกับปฐานและจากเปาหมาย
ที่ตั�งไวปละ 379 ตนตอป

เปาหมาย

ดำเนินโครงการตอเนื่องเปนระยะเวลา 5 ป
(2563-2567) เพ�่อปลูกตนไมอยางนอย
1,895 ตน หร�อปละ

379

ตน
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ตารางสรุปผลการดำเนินงานปร�มาณขยะที่ลดลงตามมาตรการจัดการขยะและของเสียทั�วไปและมาตรการปลูกตนไม
มาตรการของ
THAICOM Loves Earth

เปาหมาย
(ป พ.ศ. และปร�มาณ)

1. รณรงคจำนวนลดขยะพลาสติกในสำนักงาน
“โครงการกลองพลาสติก/ถุงยืมใชหร�อ Thaicom Green Bag & Box”

2566
ปร�มาณลดลงจากปฐาน รอยละ 20

2. รณรงคลดการใชกระดาษในสำนักงาน

2566
ปร�มาณลดลงจากปฐานรอยละ 20

3. การปลูกตนไมเพ��มพ�้นที่สีเข�ยว โดยพนักงานมีสวนรวมโครงการ
“Thaicom We Share ปลูกใหไดคนละตน”

การจัดการเพ�่อลดปญหากาซเร�อนกระจก
4. สนับสนุนการลดโลกรอน

ตั�งแตป 2561 หลังจากที่บร�ษัทเขารวมโครงการเปนองคกรนำรองในโครงการขยายผลกิจกรรมชดเชยคารบอน
เพ�อ่ สนับสนุนตลาดคารบอนภาคสมัครใจภายในประเทศปท่ี 5 ดำเนินโครงการโดยคณะสิง� แวดลอม มหาว�ทยาลัย
เกษตรศาสตร ภายใตทนุ สนับสนุนจากองคการบร�หารจัดการกาซเร�อนกระจก (องคการมหาชน) (อบก.) บร�ษทั จ�ง
มุงหวังที่จะเปนสวนหนึ่งขององคกรธุรกิจลดโลกรอนเพ�่อสรางการเติบโตอยางยั�งยืน โดยมีการจัดทำรายงาน
ปร�มาณการปลอยและดูดกลับกาซเร�อนกระจกขององคกรอยางตอเนื่อง เพ�่อประเมินผลการดำเนินงานของสำนัก
งานสองแหง คือ 1) สถานีดาวเทียมไทยคม นนทบุร� และ 2) สถานีบร�การภาคพ�้นดินไทยคม ปทุมธานี เพ�่อจะได
นำมาเปดเผยขอมูลดานสิ�งแวดลอมใหกับผูมีสวนไดเสียของบร�ษัทใหรับทราบในแตละป และผลักดันการบร�หาร
จัดการดานสิง� แวดลอมอยางจร�งจังเพ�อ่ สรางความยัง� ยืน ตามกรอบ Thaicom Loves Earth โดยเร�ม่ ตัง� เปาหมาย
ลดปร�มาณการปลอยและดูดกลับกาซเร�อนกระจกในป 2563 หลังจากที่บร�ษัทจัดเก็บขอมูล จัดทำรายงาน และ
ทวนสอบรายงานมาเปนเวลาสองป ทั�งนี้เพ�่อจะไดมีการพัฒนาปรับปรุงมาตรการที่จะชวยลดการปลอยกาซ
เร�อนกระจกของบร�ษัทอยางมีประสิทธิภาพมากยิ�งข�้น

2567
จำนวน 1895 ตน/พนักงาน 379 คน*

2562 (ปฐาน)

2563

199.6 กก.

152.3 กก.

429,784.50 แผน

421,892.50 แผน

0 ตน

550 ตน

สรุปผลการดำเนินงานเมื่อเปร�ยบเทียบเปาหมายการลดปร�มาณการปลอย
และดูดกลับกาซเร�อนกระจกของไทยคม ป 2562, 2563 (เฉพาะ Scope 1 & Scope 2)
สำนักงาน

1. สถานีดาวเทียมไทยคม
(นนทบุร�)
2. สถานีบร�การภาคพ�้นดินไทยคม
(ปทุมธานี)

2560
2561
2562
(ปฐาน)
(tonCO2e) (tonCO2e)
(ton CO2e)

2563
2565
(tonCO2e) (เปาหมาย)

1,346.00

1,261.00

1,131.00

955.00

20%

2,894.00

2,920.00

2,313.00

2,266.00

30%

สำหรับการทวนสอบรายงานปร�มาณการปลอยและดูดกลับกาซเร�อนกระจกขององคกร บร�ษัทไดมอบหมายให
“สถาบันน้ำเพ�่อสิ�งแวดลอมและความยั�งยืน สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย” เปนผูทวนสอบประจำป 2562
และ 2563 เพ�่อขอข�้นทะเบียนรับรองรายงานกับ อบก.ในป 2564
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ปร�มาณการปลอยและดูดกลับกาซเร�อนกระจกของไทยคม

สถานีบร�การภาคพ�้นดินไทยคม ปทุมธานี ป 2562

1. สถานีดาวเทียมไทยคม นนทบุร�
ป 2562 (Scope 1 & 2) = 1,131.00 tonCO2e, ลดลง 215.00 tonCO2e หร�อรอยละ 15.97
เมื่อเทียบกับป 2560 (ปฐาน = 1,346.00 tonCo2e)
ป 2563 (Scope 1 & 2) = 955.00 tonCO2e, ลดลง 391.00 tonCO2e หร�อรอยละ 29.05
เมื่อเทียบกับป 2560 (ปฐาน = 1,346.00 tonCo2e)
2. สถานีบร�การภาคพ�้นดินไทยคม ปทุมธานี
ป 2562 (Scope 1 & 2) = 2,313.00 tonCO2e, ลดลง 581.00 tonCO2e หร�อรอยละ 20.08
เมื่อเทียบกับป 2560 (ปฐาน = 2,894.00 tonCO2e)
ป 2563 (Scope 1 & 2) = 2,266.00 tonCO2e, ลดลง 628.00 tonCO2e หร�อรอยละ 21.70
เมื่อเทียบกับป 2560 (ปฐาน = 2,894.00 tonCO2e)

ขอบเขต
ประเภท 1
ประเภท 2
ประเภท 3
อื่นๆ
รวม Scope 1 & 2
รวม Scope 1 & 2 & 3

สถานีดาวเทียมไทยคม นนทบุร� ป 2562
ขอบเขต
ประเภท 1
ประเภท 2
ประเภท 3
อื่นๆ
รวม Scope 1 & 2
รวม Scope 1 & 2 & 3

การปลอยกาซเร�อน
กระจกขององคกร
292.00
839.00
13.00
64.00
1,131.00
1,144.00

สัดสวนเมื่อเทียบ
ขอบเขต 1 และ 2
25.82
74.18

สัดสวนเมื่อเทียบ
ขอบเขต 1, 2 และ 3
25.52
73.34
1.14

100.00
100.00

สถานีดาวเทียมไทยคม นนทบุร� ป 2563
ขอบเขต
ประเภท 1
ประเภท 2
ประเภท 3
อื่น ๆ
รวม Scope 1 & 2
รวม Scope 1 & 2 & 3

การปลอยกาซเร�อน
กระจกขององคกร
179.00
776.00
10.00
63.00
955.00
965.00

สัดสวนเมื่อเทียบ
ขอบเขต 1 และ 2
18.74
81.26

สัดสวนเมื่อเทียบ
ขอบเขต 1, 2 และ 3
18.55
80.41
1.04

สัดสวนเมื่อเทียบ
ขอบเขต 1 และ 2
0.78
99.22

สัดสวนเมื่อเทียบ
ขอบเขต 1, 2 และ 3
0.78
99.14
0.09

100.00
100.00

สถานีบร�การภาคพ�้นดินไทยคม ปทุมธานี ป 2563
ขอบเขต

ตารางแสดงปร�มาณการปลอยและดูดกลับกาซเร�อนกระจกของไทยคมbเมื่อเปร�ยบเทียบ Scope 1, 2, และ 3
ของป 2562 และ 2563

การปลอยกาซเร�อน
กระจกขององคกร
18.00
2,295.00
2.00
134.00
2,313.00
2,315.00

ประเภท 1
ประเภท 2
ประเภท 3
อื่นๆ
รวม Scope 1 & 2
รวม Scope 1 & 2 & 3

การปลอยกาซเร�อน
กระจกขององคกร
80.00
2,186.00
2.00
210.00
2,266.00
2,268.00

สัดสวนเมื่อเทียบ
ขอบเขต 1 และ 2
3.53
96.47

สัดสวนเมื่อเทียบ
ขอบเขต 1, 2 และ 3
3.53
96.38
0.09

100.00
100.00

กิจกรรมที่จะชวยลดปร�มาณการปลอยและดูดกลับกาซเร�อนกระจกของไทยคม
สำหรับกิจกรรมที่ไทยคมดำเนินการในปที่ผานมา เพ�่อชวยลดปร�มาณการปลอยกาซเร�อนกระจกใหไดตาม
เปาหมายของบร�ษัท และเพ�่อรวมสนับสนุนเปาหมายระดับประเทศนั�น มีทั�งหมด 5 กิจกรรม คือ
1. การอนุรักษ�พลังงานผานโครงการ iSAVE เพ�่อลดการใชพลังงานและเพ��มประสิทธิภาพการใชพลังงาน
2. การจัดหาพลังงานทดแทนเพ�่อเปนพลังงานทางเลือก โดยผลิตกระแสไฟฟาจากแผงโซลาเซลล
3. การอนุรักษ�และการจัดการทรัพยากรน้ำผานโครงการ Thaicom Loves Earth เชน มาตรการประหยัด
น้ำ และการบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพ
4. การสงเสร�มสำนักงานสีเข�ยว ผานโครงการ Thaicom Loves Earth โดยการบร�หารจัดการขยะมูลฝอย
เพ�่อสิ�งแวดลอมที่ดี เชน รณรงคลดการใชกระดาษ และรณรงคการลดขยะประเภทพลาสติกในสำนักงาน
5. รณรงคการปลูกตนไม เพ�่อชวยลดสภาวะโลกรอนผานโครงการ Thaicom Loves Earth

100.00
100.00
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ความหลากหลายทางช�วภาพ
5. การตรวจวัดคาความถี่จากเคร�่องสงสัญญาณ
(Radio Frequency Interference)
เนื่องจากการใหบร�การดาวเทียมเกี่ยวของกับคลื่นความถี่จากการรับและสงสัญญาณดาวเทียมมายังสถานีภาค
พ�้นดินไทยคมจ�งใหความสำคัญในการตรวจวัดระดับความเขมขนของความถี่ และการประเมินเร�่องการแผรังสีและ
คลืน่ ความถีส่ งู ทีอ่ าจเปนอันตรายตอสิง� มีชว� ต� ในระบบนิเวศเปนประจำอยางสม่ำเสมอทุกป โดยเปนมาตรการทีต่ อบ
รับ "การบร�หารความเสีย่ งดานสิง� แวดลอมและคลืน่ แมเหล็กไฟฟา" จากเคร�อ่ งสงสัญญาณและจานสายอากาศ
ภายในบร�เวณสถานีดาวเทียมและสถานีบร�การภาคพ�น้ ดินไทยคม อันจะชวยใหบร�ษทั สามารถตรวจประเมินควบคุม
และปองกันผลกระทบที่อาจเกิดทั�งภายในสถานีฯ และบร�เวณชุมชนโดยรอบไดเปนอยางดี เหลานี้เปนหนึ่งใน
มาตรการที่บร�ษัทฯ แสดงความรับผิดชอบดานสิ�งแวดลอมและความปลอดภัยดานอาช�วอนามัยตอสังคมและ
ชุมชนโดยรอบ รวมถึงพนักงานที่ปฏิบัติงานภายในสถานีฯ บร�การของบร�ษัททั�งสองแหง

โดยขณะที่ทำการตรวจวัดจะใชหัวโพรบเขาไปใกลในระยะ 20 เซนติเมตร และเมื่อถอยหัวโพรบออกมาเพ�ยงเล็ก
นอยคาที่วัดไดจะลดลงมาก ดังนั�นผูที่ทำงานเขาไปทำงานตรวจสอบตูและอุปกรณในหองจะไมไดรับผลกระทบตอ
สัญญาณคลื่นแมเหล็ก จ�งสรุปไดวาความแรงของสัญญาณคลื่นแมเหล็กที่วัดไดที่ความถี่การใชไฟฟา 50 Hz
ในบร�เวณหองจายไฟฟาในอาคารของทั�งสองสถานีฯ จะไมมีผลกระทบตอผูที่ทำงานในบร�เวณนั�น
จากการวัดระดับของ “สนามไฟฟา” (E-field) ในบร�เวณพ�้นที่ตางๆ ของทั�งสองสถานีฯ สามารถนำคาที่ไดไป
คำนวณเพ�่อเปร�ยบเทียบกับคาข�ดจำกัดแลวตองมีคานอยกวา 1 โดยนำผลทั�งหมดพล็อตลงกราฟผลรวมการวัด
คลื่นแมเหล็กไฟฟา (โปรดดูตารางดานลางประกอบ) พบวาผลรวมของคาทั�งหมดเมื่อเปร�ยบเทียบกับคาข�ดจำกัด
ของทั�งสองสถานีฯ มีคา "ต่ำกวา 1 ทุกจุด" สวนผลการวัดในชวงความถี่อื่นๆ เชน C-Band, Ku-Band, และ
Ka-Band จะมีคาสัดสวนตอข�ดจำกัดนอยกวาชวงความถี่สัญญาณโทรศัพทมือถือ และเตาไมโครเวฟ
จ�งพ�จารณาไดวาภายในและบร�เวณโดยรอบสถานีบร�การทั�งสองแหงของไทยคมมีระดับสัญญาณคลื่นแมเหล็ก
ไฟฟาในระดับที่ปลอดภัยตอคนทำงานตามมาตรฐาน ICNIRP

สำหรับ ป 2563 ที่ผานมา บร�ษัทฯ ไดมอบหมายใหศูนยทดสอบผลิตภัณฑ ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (PTEC)
สำนักงานพัฒนาว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) กระทรวงว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนผูดำเนิน
การตรวจวัดระดับการแผคลืน่ แมเหล็กไฟฟา ภายในบร�เวณสถานีดาวเทียมไทยคม นนทบุร� และสถานีบร�การภาค
พ�น้ ไทยคม ปทุมธานี เพ�อ่ นำขอมูลทีไ่ ดไปใชประกอบการพ�จารณาเปร�ยบเทียบกับข�ดจำกัดความแรงสนามแมเหล็ก
ไฟฟา สำหรับผูที่ไดรับคลื่นแมเหล็กไฟฟาทั�วไป เกี่ยวกับผลกระทบของคลื่นแมเหล็กไฟฟาตอสุขภาพของมนุษย
ตามมาตรฐาน International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP)
วัตถุประสงค
1. เพ�่อดำเนินการวัดระดับความแรงของสนามแมเหล็กไฟฟาบร�เวณสถานีควบคุมดาวเทียมไทยคม
2. เพ�่อเปร�ยบเทียบผลการวัดระดับความแรงของสนามแมเหล็กไฟฟา ในบร�เวณสถานีบร�การภาคพ�้นดินไทยคม
กับมาตรฐานดานความปลอดภัยของสนามแมเหล็กไฟฟาตอมนุษยตามมาตรฐาน ICNIRP สำหรับผูทำงาน
ในบร�เวณใกลกับจานสายอากาศ
3. เพ�่อนำผลการวัดระดับความแรงของสนามแมเหล็กไฟฟาที่ไดไปใชเปนขอมูลประกอบการพ�จารณาออกแบบ
ระบบปองกันหร�อแกไขผลกระทบของสนามแมเหล็กไฟฟาตอมนุษย ในกรณีที่พบวามีระดับความแรงของ
สนามแมเหล็กไฟฟาเกินข�ดจำกัดตามมาตรฐาน ICNIRP
สรุปผลการดำเนินงานการตรวจวัดคลื่นแมเหล็กไฟฟา
จากการวัดระดับของ “สนามแมเหล็ก” (H-field) บร�เวณหองจายไฟฟาทั�งสอง ประกอบดวยหอง MDB และ
หอง UPS โดยทำการวัดผลการทดสอบขณะทำงานปกติ
• สถานีดาวเทียมไทยคม มีคาสูงสุดที่หอง UPS มีคาเทากับ 23.1 A/m ที่ความถี่ 50 Hz
ซ�่งมีคาข�ดจำกัดเทากับ 80 A/m ซ�่งคาที่วัดไดยังหางจากคาข�ดจำกัด 3.46 เทา
• สถานีบร�การภาคพ�้นดินไทยคม มีคาสูงสุดที่หอง UPS มีคาเทากับ 62.8 A/m ที่ความถี่ 50 Hz
ซ�่งมีคาข�ดจำกัดเทา กับ 80 A/m ซ�่งคาที่วัดไดยังหางจากคาข�ดจำกัด 1.27 เทา
รายงานการพัฒนาธุรกิจอยางยั�งยืนประจำป 2563
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ตารางผลรวมการตรวจวัดคาความถี่ระดับสัญญาณคลื่นแมเหล็กไฟฟาของสถานีดาวเทียมไทยคม และสถานีบร�การภาคพ�้นดินไทย
กราฟผลรวมการวัดคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่สถานีควบคุมดาวเทียมไทยคม (แคราย)

กราฟผลรวมการวัดคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่สถานีควบคุมดาวเทียมไทยคม (ลาดหลุมแกว)

หมายเหตุ
R1 : ยานความถี่ 800 Mhz -1000 Mhz เปนยานความถี่ใชงานโทรศัพทมือถือ (UHF Band)
R2 : ยานความถี่ 1 Ghz – 2.15 Ghz เปนยานความถี่ใชงานโทรศัพทมือถือ (L Band)
R3 : ยานความถี่ 2.4 Ghz -2.5 Ghz เปนยานความถี่ใชงาน Wifi Router และไมโครเวฟ
R4 : ยานความถี่ 5 Ghz -7 Ghz เปนยานความถี่ใชงานดาวเทียม (C Band)
R5 : ยานความถี่ 13 Ghz – 15 Ghz เปนยานความถี่ใชงานดาวเทียม (Ku Band)
R6 : ยานความถี่ 27 Ghz – 30.1 Ghz เปนยานความถี่ใชงานดาวเทียม (Ka Band)
Mhz : เมกกะเฮิรตซ (Megahertz)
Ghz : กิกะเฮิรตซ (Gigahertz)
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6. ความรับผิดชอบตออวกาศ
ไทยคมเปนหนึง่ ในผูใ หบร�การดาวเทียมรายแรกทีต่ ดั สินใจเลือกใชบร�การจรวดขนสงของบร�ษทั SpaceX คือจรวด
ฟอลคอน 9 ในการสงดาวเทียมไทยคม 6 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2557 และไทยคม 8 เมื่อ 27 พฤษภาคม 2559

การเดินทางไปสูวงโคจรสุสานของดาวเทียม
ไทยคมดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของสหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ (ITU) และองคการสหประชาชาติ
(UN) ที่ระบุวาดาวเทียมในวงโคจรระดับสูงหร�อวงโคจรคางฟา (Geosynchronous Orbit) ในชวงที่ปลดระวาง
เมื่อสิ�นสุดการใชงานแลว ตัวดาวเทียมจะตองถูกเคลื่อนยายข�้นไปยังวงโคจรที่หางจากวงโคจร GEO เดิมประมาณ
300 กิโลเมตร หร�อเร�ยกกันวา "วงโคจรสุสาน" (Graveyard Orbit) โดยบร�ษัทตองปดระบบอุปกรณการทำงาน
ของดาวเทียมทั�งหมด ซ�่งกระบวนการ de-orbiting นี้ จะชวยลดการชนกันของดาวเทียมโดยบังเอิญ และยังชวย
ลดผลกระทบจากการระเบิดของดาวเทียมในภายหลังอีกดวย สำหรับการปลดระวางดาวเทียมไทยคมที่หมดอายุ
การใชงานทุกดวงที่ผานมา บร�ษัทประสบผลสำเร�จในการดำเนินการดังกลาวถึง 100% โดยลาสุดเมื่อตนป 2563
บร�ษทั ทำการปลดระวางดาวเทียมไทยคม 5 ซ�ง่ หมดอายุการใชงาน โดยสงดาวเทียมไทยคม 5 ข�น้ ไปยังวงโคจรสุสาน
เปนที่เร�ยบรอย

7. การกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส

ดวยเทคโนโลยีการนำจรวดขนสงกลับมาใชใหม (Rocket Reusable)
สำหรับตัวบูสเตอรของจรวดฟอลคอน 9 ที่ใชสงดาวเทียมไทยคม 8 นั�น ไดกลายมาเปนบูสเตอรตัวแรกที่ถูกนำ
กลับมาใชใหมหลังจากการสงข�้นไปในอวกาศ โดยบร�ษัท SpaceX ไดมีการพัฒนาเทคโนโลยีดังกลาวมาเปนระยะ
เวลาหลายปแลว เพ�่อใหสามารถนำจรวดขนสงอวกาศกลับมาใชใหมไดอยางคุมคาและรวดเร�ว สำหรับเทคโนโลยี
การนำจรวดกลับมาใชใหม จะอยูใ นชวงขัน� ตอนแรกของการสงจรวด หลังจากทีป่ ลดจรวดทอนแรกออกไป ตัวจรวด
ทอนแรกจะพลิกกลับยอนเสนทาง และควบคุมทิศทางใหไปยังจุดลงจอด ซ�่งจะมีการเผาไหมเช�้อเพลิงอีกครั�งกอน
ลงจอดเพ�่อเปนการชะลอความเร�วกอนทำทัชดาวนในขั�นสุดทาย การนำจรวดสงกลับมาใชใหมชวยลดตนทุนและ
เพ��มการแขงขันในตลาดบร�การการขนสงอวกาศ ซ�่งจะทำใหไมมีซากจรวดถูกสลัดทิ�งลงสูใตมหาสมุทรเหมือนการ
ปลอยจรวดแบบเดิมอีกตอไป

โดยปกติไทยคมมีการสั�งซ�้ออุปกรณประเภทอิเล็กทรอนิกสที่เกี่ยวของกับการใหบร�การดานการสื่อสารผาน
ดาวเทียมหร�อการดำเนินโครงการตางๆ เพ�่อใหบร�การแกลูกคาแบบครบวงจร ซ�่งอุปกรณดังกลาวอาจมีการหมด
อายุการใชงานหร�อเปนสินคาคางคงคลังที่ตกรุนลาสมัย ดวยเหตุนี้ ในแตละปบร�ษัทจ�งตองมีการตัดจำหนายและ
นำไปจัดการทำลายอยางถูกว�ธี เพ�่อไมใหกลายเปนขยะอันตรายประเภท E-waste ที่จะสงผลเสียตอสิ�งแวดลอม
และผูมีสวนไดเสียในอนาคต
ในป 2563 บร�ษัทวาจางใหบร�ษัท Total Environmental Solutions (TES)
ซ�่งเปนบร�ษัทสาขาจากตางประเทศที่มีความเช�่ยวชาญในการจัดการขยะประเภท
E-waste หร�ออุปกรณอิเล็กทรอนิกสดังกลาว ซ�่งมีจำนวนทั�งสิ�น 92 รายการ
โดยบร�ษัท TES ไดดำเนินการคัดแยกช�้นสวนตามแตวัสดุ จากนั�นจะนำบาง
ช�้นสวนไปร�ไซเคิล หร�อนำไปทุบทำลายทิ�ง (Material Destruction and
Recycling) ซ�่งอางอิงตามขอกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวของในการจัดการ
ซาอิเล็กทรอนิกสดังกลาวดวย

ดาวเทียมไทยคม 5
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มิติสังคม

Caring for People and
Society

นโยบายและแนวปฏิบัติดานสังคม

การเคารพหลักสิทธิมนุษยชน

การดำเนินงานของบร�ษัทดวยนโยบายในการเคารพหลักสิทธิมนุษยชนอยางเครงครัด โดยเช�่อวามนุษยทุกคนมี
สิทธิเทาเทียมกันโดยกำเนิด รวมไปถึงการบร�หารจัดการดานทรัพยากรบุคคลที่ตองไดรับความเทาเทียมในการ
ปฏิบตั แิ ละสิทธิประโยชนอนั พ�งไดตามกฎหมายแรงงาน นอกจากนีย้ งั สงเสร�มความกาวหนาและการพัฒนาบุคลากร
ตามกลยุทธธุรกิจของบร�ษัท รวมทั�งสนับสนุนใหพนักงานมีคุณภาพช�ว�ตที่ดี ดวยการเอาใจใสดูแลสุขภาพและ
ความปลอดภัยของพนักงานทุกคนเปนสำคัญ โดยเฉพาะอยางยิ�งในสภาวการณที่ไมปกติที่อาจสงผลกระทบไป
ทั�วทั�งองคกร อยางเชน สถานการณ COVID-19 สำหรับสังคมภายนอก บร�ษัทยังคงมุงสรางโอกาสในการเขาถึง
ขอมูล การสื่อสารและเทคโนโลยีอยางทั�วถึงในทุกสภาวการณ และยังมุงมั�นสงเสร�มโอกาสในการไดรับการศึกษา
อยางเทาเทียม รวมทั�งการเร�ยนรูที่มีคุณภาพโดยเฉพาะผูที่อยูในพ�้นที่หางไกล ในขณะเดียวกันบร�ษัทสงเสร�มการ
สรางคุณคารวมกันระหวางธุรกิจและสังคม โดยใหการสนับสนุนดานการเร�ยนรูเพ�่อสรางอาช�พของนักเร�ยนและ
ชุมชนอยางตอเนื่อง เพ�่อสรางโอกาสในการมีคุณภาพช�ว�ตที่ดีและมีเศรษฐกิจที่มั�นคงในสังคมทองถิ�นของตนเอง
อยางยั�งยืน

นโยบายและแนวทางการดำเนินงาน

บร�ษัทสนับสนุนและเคารพการปกปองสิทธิมนุษยชน ดวยการดูแลไมใหธุรกิจของบร�ษัทเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับ
การลวงละเมิดสิทธิมนุษยชน อีกทัง� ยังใหความเคารพนับถือและปฏิบตั ติ อ ผูม สี ว นไดเสียทุกภาคสวนดวยความเปน
ธรรมบนพ�้นฐานของศักดิ์ศร�ความเปนมนุษย โดยไมเลือกปฏิบัติ เชน การแบงแยกถิ�นกำเนิด เช�้อชาติ สีผิว อายุ
เพศ ฯลฯ บร�ษัทมีนโยบายการเคารพกฎหมายและหลักการดานสิทธิมนุษยชน เปนแนวทางการดำเนินงาน ซ�่ง
พนักงานของบร�ษัทตองทำความเขาใจตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวของกับหนาที่และความรับผิดชอบของตนเองอยาง
ถีถ่ ว น และตองปฏิบตั ติ ามกฎหมายอยางเครงครัดดวย จากการทีบ่ ร�ษทั มีธรุ กิจอยูใ นหลายประเทศ ซ�ง่ มีวฒ
ั นธรรม
และบรรทัดฐานที่แตกตางกันไป พนักงานที่ตองไปปฏิบัติงานยังประเทศเหลานั�น จ�งจำเปนอยางยิ�งที่จะตองศึกษา
กฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศนั�นๆ เพ�่อไมใหเกิดปญหาการลวงละเมิดกฎหมาย
สิทธิมนุษยชนดังกลาว
บร�ษัทนำแนวทางการการดำเนินงานดานการเคารพในหลักสิทธิมนุษยชนไปประกาศใชในนโยบายและหลักการ
ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวของอื่นๆ ดวย อาทิ จรรยาบรรณธุรกิจ (เชน ชั�วโมงการทำงาน การไมใชแรงงานบังคับการไม
ใชแรงงานเด็ก เสร�ภาพในการสมาคมและสิทธิในการเจรจาตอรอง) การบร�หารงานบุคคล (คาตอบแทน สวัสดิการ
สิทธิประโยชน) การเคารพในสิทธิของผูถือหุน นโยบายสิ�งแวดลอม นโยบายความปลอดภัยทางไซเบอรและขอมูล
สวนบุคคล เปนตน ทัง� นีบ้ ร�ษทั มีการประเมินความเสีย่ งดานสิทธิมนุษยชน ตามแนวทาง HRDD ในเร�อ่ งของลูกจาง
ลูกจางชัว� คราว และคูค า และมี “แนวปฏิบตั ขิ องคูค า ไทยคม” เพ�อ่ เปนหลักการในการพ�จารณาคัดเลือกและประเมิน
คูค า ของบร�ษทั ซ�ง่ ในแนวปฏิบตั ดิ งั กลาวไดระบุถงึ ความคาดหวังและแนวทางในการดำเนินธุรกิจกับบร�ษทั โดยเฉพาะ
อยางยิ�งในประเด็นของ “หลักสิทธิมนุษยชนและแรงงาน” ที่ครอบคลุมในเร�่องสำคัญ อาทิ การปฏิบัติตอลูกจาง
และแรงงานอยางยุตธิ รรม การไมเลือกปฏิบตั ิ การใหมชี ว�ั โมงการทำงาน, คาตอบแทนและสิทธิประโยชนทเ่ี หมาะสม
การมีสิทธิเสร�ภาพในการสมาคมตามกฎหมาย การไมใชแรงงานเด็ก รวมไปถึงการไมบังคับใชแรงงาน สำหรับ
แนวปฏิบัติของคูคายังใชเพ�่อสื่อสารกับคูคาใหเขาใจถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจเพ�่อบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่
ยั�งยืนของบร�ษัท

สามารถดู “นโยบายการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน” ในเว�บไซด
https://www.thaicom.net/wp-content/uploads/2019/07/20150825-thcom-cg-HumanRightsPolicy-2013-th.pdf และศึกษา“แนวปฏิบัติของคูคาไทยคม”
https://www.thaicom.net/wp-content/uploads/2019/07/20160822-thcom-supplier-charter-th.pdf
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การดูแลพนักงาน
บร�ษทั ไดมกี ารจัดทำแผนยุทธศาสตรดา นการบร�หารงานบุคคลขององคกรประจำป 2563 - 2565 โดยมุง เนนใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงองคกรในเช�งรุก (4R) กลาวคือ มีการออกแบบโครงสรางองคกรใหตอบรับกับความทาทายและ
สรางความไดเปร�ยบในการแขงขัน (Right Structure) อีกทั�งยังใหความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรภายในขององคกร (Right People) และสรางวัฒนธรรมการทำงานแบบอะไจล (Right Culture)
โดยมุงเนนใหเกิดการพัฒนากระบวนการการทำงานตางๆ (Right Process) ใหมีความตอเนื่อง เช�่อมโยงและ
เปนไปในทิศทางเดียวกันทั�งองคกร อีกทั�งจะตองสอดคลองกับทิศทางของโลกในปจจุบันและอนาคต เพ�่อสราง
บร�ษัทใหเปนองคกรที่เปนแหลงรวมของคนดีและคนเกง เปนองคกรที่นาอยูควบคูไปกับการสรางความเขมแข�งใน
การดำเนินงาน มีการพัฒนาอยางกาวกระโดดและมีความยัง� ยืน โดยบร�ษทั เช�อ่ มัน� วาสาระสําคัญในแผนยุทธศาสตร
การบร�หารทรัพยากรบุคคลขององคกรสำหรับป 2563 – 2565 จะชวยในการขับเคลือ่ นการบร�หารทรัพยากรบุคคล
นําไปสูการบรรลุผลไดตามเปาหมายที่องคกรตั�งไวไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

1.1 การปฏิบัติตอพนักงานอยางเสมอภาคและเปนธรรม

ปจจุบนั บร�ษทั มีพนักงานรวมทัง� สิน� จำนวน 354 คน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) โดยมีนโยบายในการดูแลพนักงาน
ดวยการปฎิบตั กิ บั พนักงานอยางเสมอภาคและเปนธรรม ไมมกี ารแบงแยกเพศ ศาสนา หร�อเช�อ้ ชาติ ใดๆ บร�ษทั มี
การจางพนักงานจากหลายเช�้อชาติในหลายประเทศตามพ�้นที่ใหบร�การของดาวเทียมไทยคมและกลยุทธธุรกิจ ดัง
นั�น “หลักการบร�หารงานบุคคล” จ�งเปนกรอบสำคัญตอการดำเนินงานที่มีผลบังคับใชกับพนักงานทุกคน เพ�่อให
มัน� ใจวาบร�ษทั จะไมมกี ารละเมิดสิทธิของพนักงานตามกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน ทัง� ในประเทศและตางประเทศ
หากพนักงานพบเห็นการปฏิบัติที่ไมเปนธรรมหร�อไมไดไดรับสิทธิประโยชนที่พ�งไดตามกฎเกณฑ บร�ษัทยังเปด
โอกาสในการรับฟ�งขอคิดเห็นหร�อรองเร�ยนผานชองทางตางๆ เชน Ethics Hotline ในเว�บไซด หร�อ อินทราเน็ต
เว�บบอรด การเสนอขอคิดเห็นในชวงทีม่ กี ารประชุมพนักงานประจำป หร�อตามวาระพ�เศษตางๆ พนักงานยังสามารถ
พูดคุยกับหัวหนางานโดยตรงไดตลอดเวลา
ตารางสรุปจำนวนพนักงาน
ขอมูลป 2563 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
จำนวนพนักงานและสัดสวนพนักงาน
สำนักงาน
ในประเทศ
ตางประเทศ
รวมทั�งหมด (คน)

สัดสวนระดับพนักงาน
ระดับพนักงาน
ปฏิบัติการ
ผูจัดการ
ผูบร�หาร
ผูบร�หารระดับสูง
รวมทั�งหมด (คน)

ในประเทศ
278
34
27
3
342

ตางประเทศ
9
3
12

รวมทั�งหมด
287
37
27
3
354

สัดสวนอายุพนักงาน
อายุ
< 30 ป
30-50 ป
>50 ป
รวมทั�งหมด (คน)

ในประเทศ
14
280
48
342

ตางประเทศ
10
2
12

รวมทั�งหมด
14
290
50
354

ในประเทศ
13.94

ตางประเทศ
11.58

รวมทั�งหมด
13.86

ในประเทศ
3
220
114
5
342

ตางประเทศ
12
12

รวมทั�งหมด
12
3
220
114
5
354

อายุงานเฉลี่ยของพนักงาน
อายุเฉลี่ย (ป)
สัดสวนพนักงาน แยกตามสถานที่ปฏิบัติงาน
ตางประเทศ
หัวหิน
นนทบุร�
ปทุมธานี
อาคาร SJ Infinite I กรุงเทพฯ
รวมทั�งหมด (คน)

จำนวนการจางงานพนักงานผูพ�การ 0 ราย อยางไรก็ดีบร�ษัทไดสงเง�นสมทบเขากองทุนสงเสร�มและพัฒนา
คุณภาพช�ว�ตคนพ�การ ตามมาตราที่ 34 โดยในป 2563 เปนจำนวนเง�นรวมทั�งสิ�น 342,335.00 บาท
ชาย
216
9
225

หญิง
126
3
129

รวมทั�งหมด
342
12
354

• จำนวนพนักงานใหม:
ประจำประเทศไทย 7 คน คิดเปนรอยละ 1.75 ของพนักงานทั�งหมด
• จำนวนพนักงานลาออก:
ประจำประเทศไทย 48 คน คิดเปนรอยละ 13.56 ของพนักงานทั�งหมด
• จำนวนพนักงานที่ลาคลอด: 5 คน และจำนวนพนักงานที่กลับมาทำงานหลังลาคลอด = 5 คน
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1.2 การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน

บร�ษัทมีการวางแผนพัฒนาพนักงานทุกระดับเพ�่อใหมีความกาวหนาในสายอาช�พ และเตร�ยมความพรอมของ
องคกร เพ�่อสอดรับตอการเปลี่ยนแปลง Technology Disruption ที่เกิดข�้นตลอดเวลา รวมทั�งการรับมือกับ
สถานการณการแขงขันของตลาด โดยตองเปนไปตามทิศทางของกลยุทธและเปาหมายเพ�่อสรางความยั�งยืนให
บร�ษทั ดวยเหตุน้ี จ�งจำเปนตองมีการพัฒนาทักษะการทำงานใหมๆ ใหพนักงาน (Reskill) หร�อการยกระดับทักษะ
ทีม่ อี ยูแ ลวใหดยี ง�ิ ข�น้ (Upskill) ผานการฝกอบรมหร�อการสับเปลีย่ นหมุนเว�ยนงานโดยสมัครใจ สำหรับหลักสูตร
การฝกอบรมประกอบดวย
หลักสูตรบังคับ (Mandatory Course) เพ�่อใหเปนไปตามขอบังคับตามกฎหมายและสอดรับกับกลยุทธ
ขององคกร
หลักสูตรเพ�่อพัฒนาและเสร�มทักษะการทำงานในสายอาช�พนั�นๆ (Functional Course) โดยใชการเร�ยนรู
แบบผสมผสานทั�งแบบดั�งเดิม (Classroom training) และรูปแบบการเร�ยนออนไลน (Online Training)
ผานว�ทยากรที่มีช�่อเสียงและไดรับการยอมรับจากแวดวงตาง ๆ ทั�งภายในและภายนอกองคกร
หลักสูตรเพ�่อพัฒนาศักยภาพและเสร�มสรางภาวะผูนำ (Leadership Development Course) เพ�่อสราง
หัวหนางานที่เกงคนและเกงงาน และเพ�่อผลักดันบุคลากรกลุมนี้ใหเปนผูสืบทอดตําแหนงงานสําคัญในองคกร
ตอไปในอนาคตได

สำหรับผลการดำเนินงานป 2563 บร�ษัทมีการจัดฝกอบรมใหกับพนักงานรวมทั�งสิ�น 29 ครั�ง
จำแนกตาม
ระดับพนักงาน
ระดับปฏิบัติการ PG 3-9
ผูจัดการ PG 10-12
ผูบร�หาร PG 13-15
ผูบร�หารระดับสูง C Level
คาเฉลี่ยการฝกอบรมของพนักงานทั�งหมด

จำนวนชั�วโมง/คน
2562
16.32
16.56
24.19
3.75
16.72

จำนวนชั�วโมง/คน
2563
19.66
22.37
4.96
87.5
20.11

ในป 2563 จากภาวะว�กฤต COVID-19 บร�ษัทมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการฝกอบรมพนักงานไปสูการเร�ยนรู
ผานชองทางออนไลนมากยิ�งข�้น โดยบร�ษัทเปดโอกาสใหพนักงานไดเร�ยนรูหลักสูตรที่ตนเองสนใจผานการเร�ยนรู
แบบออนไลนดว ยตนเองผาน “UDEMY Learning Online Platform” ซ�ง่ การเร�ยนรูด ว ยตนเองแบบ Anytime
Anywhere นั�นชวยใหพนักงานสามารถพัฒนาตนเองไดอยางตอเนื่อง แมจะตองเจอกับภาวะ
ว�กฤตก็ตาม
นอกจากนี้ ตามที่บร�ษัทไดจัดใหมีการจัดอบรมใหความรูกับพนักงานในองคกรทั�งในเร�่องของศักยภาพในการ
ทำงาน (Competency) และทักษะที่สำคัญ (Soft Skill) โดยการสรรหาว�ทยากรจากภายนอกมาใหความรู เพ�่อ
เตร�ยมความพรอมและสงเสร�มการดำเนินธุรกิจขององคกรตามแผนพัฒนาพนักงานประจำปมาอยางตอเนื่องนั�น
ในปนี้นอกจากการจัดอบรมในหลักสูตรตางๆ โดยใชว�ทยากรภายนอกอยางเชนที่เคยปฏิบัติมา บร�ษัทยังเล็งเห็น
ความสำคัญในการพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพ มีความเช�่ยวชาญและชำนาญในดานตางๆ มาฝกฝนเพ�่อเติม
ทักษะการถายทอดและการสื่อสารเพ�่อเปนว�ทยากรภายในขององคกรเองอีกดวย โดยพนักงานที่เปนว�ทยากร
ภายในทุกทานจะไดรับวุฒิบัตรการเปนว�ทยากรของบร�ษัทและสิทธิประโยชนเปนคะแนนสะสมใน TC Me Point
สำหรับแผนพัฒนาบุคลากรเพ�่อรองรับการสืบทอดตำแหนง (Succession Plan) บร�ษัทมีการดำเนินการอยาง
ตอเนื่อง เพ�่อเตร�ยมผูที่มีศักยภาพใหมีภาวะผูนำและมีความพรอมที่จะรับผิดชอบงานในตำแหนงที่สูงข�้น ผาน
หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรตางๆ ที่ถูกออกแบบใหมีระยะเวลาการเร�ยนรูพรอมการฝกปฏิบัติตอเนื่องเปนระยะ
เวลาในรอบหนึ่งป เพ�่อผสานเขาไปกับการทำงานในทุกวันได
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1.3 การดูแลดานความปลอดภัย อาช�วอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน
(Employee Well-Being)
บร�ษัทใหความสำคัญตอสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานทุกคน โดยมีการกำหนดนโยบายเพ�่อ
เปนแนวทางในการปฏิบัติและพัฒนาในดานบร�หารจัดการดานความปลอดภัยอาช�วอนามัยและสภาพแวดลอมใน
การทำงานอยางเปนรูปธรรม มีการเลือกตั�งคณะกรรมการความปลอดภัย อาช�วอนามัยและสภาพแวดลอมใน
การทำงานที่มีวาระการทำงาน 2 ป ประกอบดวยตัวแทนจากฝายบร�หารและพนักงาน จำนวน 9 ทาน ตามสัดสวน
ของพนักงานทั�งหมด เพ�่อใหมั�นใจวาการวางแผนตลอดจนมาตรการในการปองกันอันตรายตางๆ ที่อาจเกิดข�้นจะ
ถูกตรวจสอบและควบคุมใหเปนไปตามแผนงานทีว่ างไวในการดูแลและคุม ครองความปลอดภัยตอพนักงานทุกคน
ทุกระดับและเปนไปตามขอบังคับตามกฎหมาย
นอกจากนี้ยังมีโครงการและกิจกรรมที่สงเสร�มการมีสุขอนามัยทั�งกายและจ�ตใจที่ดี เพ�่อสรางความสุขในการ
ทำงานและคุณภาพช�ว�ตของพนักงานทุกคน บร�ษัทยังคงใชการสะสมคะแนนเพ�่อแลกสิ�งของใน TC Me Point
เพ�่อจูงใจการเขารวมกิจกรรมของพนักงาน สำหรับการวัดผลสำเร�จในแตละกิจกรรมนั�น ใชว�ธีสอบถามความพ�ง
พอใจ และรับ Feedback จากพนักงาน เพ�่อนำไปใชเปนขอมูลสำหรับการจัดกิจกรรมในปถัดๆ ไป

สำหรับป 2563 บร�ษัทตั�งเปาหมายวาตองการใหพนักงานเขารวมกิจกรรมมากข�้น รอยละ 5 เมื่อเปร�ยบเทียบกับป
2562 แตเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 ที่พนักงานตอง Work from Home เปนเวลา
นานหลายเดือน ทำใหแผนการจัดกิจกรรมในชวงตนปตองถูกยกเลิกไป สวนในชวงคร�่งปหลัง บร�ษัทก็ยังคงตอง
ดำเนินกิจกรรมตางๆ แบบ New Normal อยูโดยมีการรักษาระยะหางตามหลัก Social Distancing

จำนวนพนักงาน
เขารวมกิจกรรม
(นับซ้ำทุกกิจกรรม)

ป 2562 (คน)

403

ป 2563 (คน)

2026
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ตัวอยางหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร ป 2563 มีดังตอไปนี้
หลักสูตร

กลุมเปาหมาย

วัตถุประสงค

รูปแบบการเร�ยนรู

Group Talent Development Program
Foresight with Digital Lens to
Navigate the New Normal

พนักงานที่อยูในกลุม Next Generation
Leader ระดับ PG11-12

• เพ�่อเปนการพัฒนาศักยภาพ ความเปนผูนำ
และสรางความสามารถในการแขงขันและปรับตัวเช�งธุรกิจ
• พัฒนาทักษะการบร�หารทีมงานใหพรอมตอการ
เปลี่ยนแปลง สรางทีมที่มีผลงานยอดเยี่ยม

• เร�ยนรูจากการบรรยาย โดยผูเช�่ยวชาญ
• เร�ยนรูจากการถายทอด ประสบการณของผูเช�่ยวชาญ
• เร�ยนรูจากการว�เคราะหกรณีศึกษา
• เร�ยนรูผาน Online

Thaicom Talent Development Program

พนักงานที่อยูในกลุม Next Generation
Leader ระดับ PG 6-10

• เพ�่อเปนการพัฒนาศักยภาพ ความรูในเช�งธุรกิจ และ
การนำความรูที่ไดมาปรับใชในการบร�หาร จัดการองคกร
• พัฒนาทักษะการบร�หารทีมงาน

• เร�ยนรูจากการบรรยาย โดยผูเช�่ยวชาญ
• เร�ยนรูจากการถายทอดจากผูมากประสบการณ
• เร�ยนรูจากการทำกิจกรรมการจำลองธุรกิจ
(Simulation)
• เร�ยนรูผาน Online Learning Program

Agile Implementation

พนักงานที่ทำโครงงานธุรกิจปจจุบัน จำนวน 5 โครงการ • เพ�่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทำงานแบบ Agile
โดยการอบรมใหความรูการนำกระบวนการทำงานแบบ • เพ�่อศึกษาว�ธีการทำงานที่จะนำไปเปน Blueprint สำหรับ
Agile มาใชในการบร�หารจัดการทีม
การสรางวัฒนธรรมองคกรแบบ Agile ในอนาคต

• เร�ยนรูจากการบรรยาย โดยผูเช�่ยวชาญ
• ใชกิจกรรมกลุม ใหเกิดการแลกเปลี่ยนมุมมอง
และว�ธีการบร�หารจัดการ
• การเร�ยนรูแบบมีผูฝกสอน (Coaching)
• เร�ยนรูจากการทำโครง (Project-Based learning)

Feasibility Study

พนักงานที่ว�เคราะหศึกษาความเปนไปไดและ
การตัดสินใจลงทุนของโครงงานธุรกิจ

• เพ�่อสรางความรูความเขาใจในว�ธีการศึกษา
ความเปนไปไดของการลงทุนในโครงงานธุรกิจ
• เพ�่อการวางแผนโครงงานธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ

• เร�ยนรูจากการบรรยาย โดยผูเช�่ยวชาญ
• เร�ยนรูจากการทำตัวอยางโครงการ
(Learning by project example)

Perfect Pitching

พนักงานที่ตองเพ��มเติมทักษะการบร�หารการ
จัดการสถานการณและการสื่อสารรวมทั�ง
การนำเสนอขอมูล

• เพ�่อเขาใจกระบวนการและกลยุทธของการขายงาน
• เพ�่อเร�ยนรูและเขาใจเทคนิคการนำเสนอ การตอบคำถาม
และการโนมนาวใจ

• เร�ยนรูจากการบรรยาย โดยผูเช�่ยวชาญ
• การเร�ยนรูแบบมีผูฝกสอน (Coaching)
โดยการนำเสนอรายบุคคล

One Page Summary

พนักงานที่ตองเพ��มเติมทักษะกระบวนการคิดอยาง
เปนระบบ และจับประเด็นสำคัญเพ�่อการนำเสนอ

• เพ�่อเขาใจการสรุปขอมูลใหชัดเจน ตรงประเด็นและ
เปนหมวดหมู เขาใจงายในเวลาที่รวดเร�ว

• เร�ยนรูจากการบรรยาย โดยผูเช�่ยวชาญ
• เร�ยนรูภาคปฏิบัติจากการทำแบบฝกหัด

Microsoft Excel Beginner to
Intermediate level

พนักงานที่ตองการเพ��มเติมทักษะการใชงาน
โปรแกรม Microsoft Excel

• เพ�่อเร�ยนรูการใชงานฟ�งกชันตางๆ ในโปรแกรม

• เร�ยนรูจากการบรรยาย โดยผูเช�่ยวชาญ
• เร�ยนรูภาคปฏิบัติจากการทำแบบฝกหัด
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ตัวอยางผลการดำเนินงานของโครงการและกิจกรรม ป 2563
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

ว�ธีการดำเนินงาน

จำนวนพนักงาน สัดสวนรอยละ /
ที่เขารวม
จำนวนพนักงาน

STAFF Meeting

แจงเร�่องผลประกอบการ/ขอมูลสำคัญของธุรกิจใหพนักงานี
รับทราบทุกคร�่งปหร�อเมื่อมีเหตุการณสำคัญ

Town Hall Meeting และมีการถายทอดสัญญานภาพไปยังตางประเทศผาน
Zoom

300

84.74%

Thaicom Internal Heath Coach

พัฒนาบุคคลากรภายในองคกรใหมีความรูและทักษะในการเปน
Coach สำหรับกิจกรรม Thaicom Young Fit II

จัดอบรมภาคทฤษฎีในรูปแบบออนไลนและเนนจัดกิจกรรมภายในเปนกลุมยอย

16

4.68%

Thaicom Young Fit II

การออกกำลังการและดูแลสุขภาพ โดยพนักงานเพ�่อพนักงาน

จัดอบรมภาคทฤษฎีในรูปแบบออนไลนและเนนจัดกิจกรรมภายในเปนกลุมยอย

31

9.06%

การปฐมพยาบาลและการดับเพลิง

เพ�่อสรางความตระหนักและความรูในดานการปองกันและ
ระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ

ฝกอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในทุกสำนักงาน

38

11.11%

Everyday Look

สุขภาพใจ สรางความสุขและเสร�มสรางบุคลิกภาพที่ดีใหกับพนักงาน ฝกอบรมภาคปฏิบัติ

24

7.02%

Electrical Safety in
the Workplace

ความปลอดภัยในที่ทำงาน และการมีสวนรวมของพนักงาน
(ว�ทยากร)

ฝกอบรมภาคปฏิบัติ

15

4.39%

ตลาดนัดไทยคม

สรางความสุข และการมีสวนรวมของพนักงาน และยังชวยพัฒนา
ทักษะดานการเปนผูประกอบการ (Entrepreneur)

รับสมัครรานคาที่ดำเนินการโดยพนักงานเอง เพ�่อนำสินคามาจำหนายและ
รวมกับโครงการลดการใชถุงเพ�่อสิ�งแวดลอมที่ดี

108

31.58%

กิจกรรมทำบุญเนื่องในวันครบรอบ
29 ปของบร�ษัท

สุขภาพใจ การมีสวนรวมของพนักงานการจัดเลี้ยงอาหาร
ใหพนักงาน

จัดกิจกรรมทำบุญถวายภัตตาหาร เคร�่องไทยธรรม และ

290

84.80%

กิจกรรมประกวดตกแตงสถานที่
ทำงาน Office Decorating Contest

สุขภาพใจ สรางความสุขสนุก ลดความเคร�ยดใหพนักงาน

กิจกรรมกลุมยอย

35

10.23%

บร�จาคโลหิต

สุขภาพกายและใจ

Booth รับบร�จาคโลหิตภายในบร�ษัทฯ

109

31.87%

Thanks A Million

สรางแรงจูงใจใหพนักงานและสรางการมีสวนรวมใหกับพนักงาน
ที่สละเวลารวมกิจกรรมพ�เศษตลอดปที่ผานมา

กิจกรรมมอบประกาศนียบัตรและของที่ระลึกพรอมรับทานอาหารรวมกัน

50

14.62%

TC Me Point

สรางการรับรูขาวสารและการมีสวนรวมของพนักงาน

สะสมคะแนนจากการเขารวมกิจกรรม/รับทราบขาวสาร

330

96.49%

Thaicom Club Activity

สงเสร�มดานสุขภาพ การออกกำลังกายโดยมีชมรมเปนศูนยกลาง
ในการทำกิจกรรม

จัดกิจกรรมประชาสัมพันธชมรมเพ�่อใหพนักงานไดเขารวมกิจกรรมมากยิ�งข�้น

31

9.06%

Internal BU Activity

การสรางสัมพันธภาพที่ดีในสถานที่ทำงานระหวางผูบร�หาร
กับพนักงาน ระหวางหัวหนางานและสมาช�กในทีม

จัดสรรงบประมาณสำหรับใหแตละ BU เพ�่อนำไปบร�หารจัดการกิจกรรมภายใน
BU ของตนตามความเหมาะสม

349

99.71%

Work from Home-The Series

เพ�่อใหความรูและว�ธีการจัดการตนเองแกพนักงานดานการทำงาน
และสุขอนามัย ในชวง Work From Home

จัดทำสื่อรูปภาพเพ�่อสรางความรู ความเขาใจและทำการประชาสัมพันธให
พนักงานรับทราบผานทางอีเมล และรวมสนุกกับกิจกรรมตางๆ ผานทางออนไลน

300

87.72%
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จำนวนพนักงานที่บาดเจ�บหร�อเสียช�ว�ตจากการทำงาน 0 ราย
จำนวนพนักงานที่ลาหยุด เนื่องจากอุบัติเหตุจากการทำงาน 0 ราย
สถิติอัตราการลาปวยของพนักงาน (ไมใชกรณีอุบัติเหตุจากการทำงาน) ป 2563
การลาปวยรวมเปนจำนวนทั�งสิ�น 558 ครั�ง และเปนการลาปวยเกิน 3 วัน จำนวน 155 ครั�ง
(นับซ้ำตามจำนวนการลา)
วันลาปวยของพนักงานรวมทั�งป จำนวน 4,854.5 ชั�วโมง
คิดเปน Absenteeism Rate = 0.63%
หมายเหตุ: จำนวนพนักงานเฉลี่ย ป 2563 = 406 คน และจำนวนวันที่ตองปฏิบัติงาน 238 วัน หร�อ
773,024 ชั�วโมง

สงเสร�มสุขภาพที่ดีของพนักงาน ดวยโครงการ Thaicom Young Fit II
วัตถุประสงคของโครงการ
บร�ษัทไทยคมฯไดจัดใหมีโครงการ Wellness ที่จัดกิจกรรมสงเสร�มดานสุขภาพสำหรับพนักงานอยางสม่ำเสมอ
ในป 2561 บร�ษัทมีโครงการ Thaicom Young Fit ที่ดำเนินการรวมกับโรงพยาบาลพญาไท 2 เพ�่อแกปญหา
สุขภาพของพนักงานทีเ่ ขารวมโครงการและประสบผลสำเร�จตามเปาหมายทีค่ าดหวังไวเปนอยางดี ในป 2562 บร�ษทั
ไดจัดโครงการ TC We Coach เพ�่อสงเสร�มใหพนักงานมีทักษะการเปน Coach ทางดานสุขภาพเพ�่อให Coach
เหลานั�นสามารถแบงปนความรูและเปนที่ปร�กษาในเร�่องการดูแลสุขภาพใหกับพนักงานที่เขารวมโครงการได
สำหรับในป 2563 ไทยคมยังคงสงเสร�มเร�อ่ งการดูแลสุขภาพของพนักงานอยางตอเนือ่ ง โดยจะจัดใหมกี ารดำเนิน
โครงการ “Thaicom Young Fit Phase II” ข�้น แตเนื่องจากสถานการณการระบาดของเช�้อไวรัส COVID-19
ทำใหบร�ษัทมีนโยบายใหพนักงานทำงานที่บาน (Work From Home) มากข�้น ดังนั�นรูปแบบการดำเนินโครงการ
Thaicom Young Fit Phase II จ�งมีการปรับเปลี่ยนใหเขากับสถานการณ เนนการเร�ยนรูและทำกิจกรรมผาน
ออนไลนเปนหลัก เพ�่อใหสะดวก ปลอดภัย รักษาระยะหางทางสังคม และยังชวยสงเสร�มสนับ สนุนใหพนักงาน
หันมาดูแลตนเองมากข�น้ แมจะทำงานอยูท บ่ี า น โดยในระหวางการทำกิจกรรม บร�ษทั ไดจดั หาทีมผูเ ช�ย่ วชาญเฉพาะ
ดานทัง� โภชนาการและการออกกำลังกายจากภายนอกองคกรชวยเปนทีป่ ร�กษาใหกบั ทีม Coach ตลอดระยะเวลา
ทำกิจกรรม เพ�อ่ ใหทมี Coach มีความมัน� ใจในการใหขอ มูลทีถ่ กู ตองแกลกู ทีม โครงการนีเ้ ปดรับสมัครพนักงานที่
มีความสนใจเขารวมโครงการทั�งสิ�น 31 ทาน เพ�่อจัดแบงทีมในการแขงขันกันทำภารกิจตางๆที่เกี่ยวของกับการ
ดูแลสุขภาพ โดยทีมที่ไดตะแนนรวมสูงสุดเปนผูชนะของโครงการ
การบันทึกผลคะแนน
เนือ่ งจากโครงการนีเ้ ปนโครงการระยะยาว (4 เดือน) จ�งมีการแบงทีมการแขงขัน ออกเปนกลุม ทัง� หมด 5 กลุม โดย
แบง Internal Health Coach และ Member ออกเปนทีมทีมละเทาๆ กัน (Internal Health Coach ทั�งหมด
16 คน และ สมาช�กทัง� หมด 31 คน ) เพ�อ่ ให Coach สามารถดูแลลูกทีมไดอยางทัว� ถึง ใหความใสใจ ดูแลกัน และ
ใหคำแนะนำที่เหมาะสมแกลูกทีมแตละคน เพ�่อใหลูกทีมสามารถทำภารกิจที่ตั�งไวไดสำเร�จ

กิจกรรมแบงออกเปน 6 Missions คือ
Mission SMART Goal: การตั�งเปาหมายสุขภาพเปนรายสัปดาหเพ�่อใชเปนแนวทางไปสูความสำเร�จตามเปา
หมายสุขภาพใหญที่แตละคนตั�งไว โดยทุกคนตองทำตามเปาหมายสุขภาพที่ตั�งไวในแตละสัปดาหใหสำเร�จ
Mission Burn: การนับกาววันละ 10,000 กาว โดยใช Application จาก Mi-Band 5 เก็บขอมูล
Mission Break: การรับประทานอาหารตามสัดสวน 2:1:1 หร�อการลด หวาน มัน เค็ม โดยบันทึกขอมูลและ
ถายภาพอาหารแตละมื้อ
Mission Build: การออกกำลังกายแบบ Weight Training หร�อ Cardio อยางนอยวันละ 30 นาที
โดยใช Application จาก Mi-Band 5 บันทึกขอมูล
Mission Book: การดื่มน้ำโดยการแจกขวดน้ำขนาดเดียวกัน โดยเพศชายดื่มวันละ 3 ลิตร
เพศหญิงดื่มวันละ 2.5 ลิตร และบันทึกขอมูลในระบบ Online
Mission Bright: กิจกรรมนี้เปนกิจกรรมที่เนนการสังเกตและรูเทาทันอารมณตนเองโดยใหบันทึกเร�่องราวที่
ทำใหอารมณดี ยิ�ม หัวเราะ และทำใหมีความสุขอยางนอยวันละ 1
เร�่องการเก็บบันทึกคะแนนจะใชรูปแบบออนไลน เพ�่อความสะดวกในการบันทึกขอมูล หลังจากทำการรวมรวบ
คะแนนการแขงขันก็จะมีการประกาศผลทีมที่ไดรางวัลตามเปาที่ตั�งไว
นอกจากนี้ ในระหวางดำเนินกิจกรรมไดคร�ง่ ทางและหลังจบกิจกรรมทางทีมผูจ ดั ไดทำแบบฟอรม Online ใหทกุ ทาน
ที่เขารวมกิจกรรมในครั�งนี้ประเมินคะแนนความพ�งพอใจและขอเสนอแนะตางๆ เพ�่อนำไปปรับปรุงการจัดกิจกรรม
ในครั�งตอๆ ไปใหดีมากยิ�งข�้น โดยผลของคะแนนความพ�งพอใจในโครงการจากการสำรวจครั�งแรกและครั�งที่สอง
มีดังนี้

ผลการสำรวจ
ความพ�งพอใจครั�งที่ 1
86.11%

ผลการสำรวจ
ความพ�งพอใจครั�งที่ 2
93.89%
เพ��มข�้น 9.03%

สรุปผลการจัดกิจกรรม
• มีผูเขารวมโครงการทั�งหมด 31 ทาน
• มีทีม Coach 16 ทานที่ชวยในการ Support Team
• Mission ในกิจกรรมมีทั�งหมด 6 Missions ที่ทุกๆ Mission ตองผานกิจกรรมที่ 70%
• ผูที่ผานกิจกรรมโดยมีตองคะแนนรวม (Success Rate) 70% ข�้นไปจากทุกๆ Mission มีจำนวนทั�งสิ�น 25
คน หร�อ คิดเปนรอยละ 81 ของผูรวมโครงการ และมีผูที่ไมผานกิจกรรมนี้ จำนวน 6 คน คิดเปนรอยละ 19
สามารถดูนโยบายดานความปลอดภัยและอาช�วอนามัยและสภาพแวดลอมในการทำงาน ไดที่
https://www.thaicom.net/wp-content/uploads/2019/07/20160531-thcom-cg-policysafety- 2016-th.pdf
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1.4 ความผูกพันของพนักงาน

บร�ษัทใหความสำคัญตอการพัฒนาการดำเนินงานโดยการรับฟ�งความคิดเห็นจากพนักงาน จ�งมีการสำรวจความ
ผูกพันของพนักงานทีม่ ตี อ องคกร (Employee Engagement Survey) เพ�อ่ จะไดนำมาว�เคราะหและกำหนดเปน
แผนงานปรับปรุงและยกระดับการบร�หารงานบุคคลของบร�ษัทใหดียิ�งข�้น ซ�่งที่ผานมาบร�ษัทใชแบบสำรวจ “Q12”
ของบร�ษัทแกลลัพ โดยป 2562 คะแนนความผูกพันของพนักงานตามเกณฑการประเมินของแกลลัพ คือ 3.57/5
และมีพนักงานเขารวมการสำรวจคิดเปนรอยละ 92 จากจำนวนพนักงานในองคกรทั�งหมด (ทั�งในและตางประเทศ)
ของปนั�น
สำหรับป 2563 หลังจากไดผลการสำรวจความผูกพันของพนักงานมาแลวนั�น บร�ษัทไดกำหนดแผนการปรับปรุง
พัฒนาองคกรจากผลลัพธดังกลาว โดยมีกรอบการพัฒนาในรอบ 1 ปกอนทำการสำรวจในครั�งถัดไป โดยในป
2563 นั�น บร�ษัทเลือกมิติดาน Performance Management มากำหนดแผนการดำเนินงานดังนี้
ทำความเขาใจในเร�่องการประเมินผลการปฏิบัติงานกับพนักงานในระดับผูบร�หารข�้นไป
Executive )เพ�่อใหมีความเขาใจที่ถูกตองและสามารถประเมินผลงานไดอยางถูกตองเปนธรรม
สื่อสารเร�่องกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและพนักงานในระดับผูบร�หารข�้นไป (Executive)
จะตองจัดทำ KPI ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ทบทวนแบบฟอรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
จัดทำกระบวนการพัฒนาผลงานของพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานต่ำกวาที่คาดหวัง
(Poor Performa Nance Management)

นอกจากนี้ในป 2563 บร�ษัทฯ ไดจัดทำการสำรวจความพ�งพอใจของพนักงานในตางประเทศ จำนวน 9 ประเทศ
(ออสเตรเลีย อินเดีย ญี่ปุน จ�น อินโดนีเซ�ย ฟ�ลิปปนส เมียนมาร และเว�ยดนาม) รวมทั�งสิ�น 73 คน เพ�่อสอบถาม
และเปดรับฟ�งความคิดเห็นในเร�อ่ งตางๆ ของพนักงาน ซ�ง่ ผลการสำรวจพบวาพนักงานรอยละ 74 มีความพ�งพอใจ
และมีความผูกพันตอองคกรเฉลี่ยอยูที่รอยละ 82 พรอมกันนี้ ยังไดเสนอแนะว�ธีการปรับปรุงการทำงาน อันมี
ประโยชนตอองคกรสำหรับการบร�หารจัดการบุคคลากรในแตละประเทศอีกดวย
สรางการรับรูขาวสารและการมีสวนรวมดวย TC Me Point
บร�ษัทเปดตัวกิจกรรม TC Me Point เมื่อตอนตนป 2562 โดยมีวัตถุประสงค เพ�่อเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารใหมี
ความทันสมัยและเขาถึงผูร บั สารไดดยี ง�ิ ข�น้ เนนการรับรูข อ มูล ขาวสาร และดึงดูดความสนใจของพนักงาน กระตุน
ใหเกิดการมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของบร�ษัท และเพ�่อสรางความผูกพันของพนักงานที่มีตอบร�ษัท โดยใชว�ธี
สะสมคะแนน “TC Me Point” พนักงานทีม่ คี ะแนนสะสม สามารถนำคะแนนมาแลกของรางวัลตางๆ จากทางบร�ษทั
ได ผลลัพธของกิจกรรมนี้ชวยสรางบรรยากาศการทำงานภายในองคกรใหมีช�ว�ตช�วา กิจกรรมตางๆ ไดรับการ
ตอบรับจากพนักงานเปนอยางดี บรรยากาศในสถานที่ทำงานเนนสรางความสุขและการมีสวนรวมของพนักงาน
เปนสำคัญ (Happiness Organization) สงผลตอการพัฒนาศักยภาพและความผูกพันระหวางพนักงานกับ
องคกรใหยั�งยืนไดอีกทางหนึ่ง
ในป 2653 ที่ผานมา พนักงานสะสม TC Me Point รวมกันทั�งสิ�น 109,696 คะแนน และนำมาแลกของรางวัลแลว
เปนจำนวน 65,506 บาท

อนึ่ง บร�ษัทฯ คาดหวังวาพนักงานจะมีความผูกพันตอองคกรมากยิ�งข�้น ในการสำรวจความผูกพันของพนักงาน
ที่มีตอองคกร (Employee Engagement Survey) ในครั�งถัดไป โดยเฉพาะอยางยิ�งในหัวขอที่เกี่ยวกับเร�่อง
การบร�หารผลงาน

ป 2563

74%

ความพ�งพอใจของ
พนักงานในตางประเทศ

82%

คาเฉลี่ยความผูกพันของ
พนักงานในตางประเทศ
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การดูแลสังคม
ไทยคมไดดำเนินการในมิติดานสังคม เพ�่อเสร�มสรางสังคมที่ยั�งยืนทั�งภายในผานกระบวนการทางธุรกิจ โดยการ
รับผิดชอบตอผลิตภัณฑและการสงมอบบร�การที่มีคุณภาพ เพ�่อสรางความประทับใจ มีความนาเช�่อถือ และสราง
คุณคาตลอดหวงโซธุรกิจ (CSR in Process) ตลอดจนการดำเนินการดานความรับผิดชอบตอสังคมที่อยูนอก
กระบวนการทางธุรกิจ (CSR after Process) ซ�ง่ ยังคงสงเสร�มความยัง� ยืนของสังคมภายใต 3 แนวคิด คือมุง เนน
เร�่องการศึกษา การพัฒนาคุณภาพช�ว�ตของคนในชุมชน พรอมไปกับการแบงปนความรูและประสบการณ เพ�่อที่
จะตอบโจทยการทำใหธุรกิจมีสวนเสร�มสรางความยั�งยืนใหกับสังคม บร�ษัทดำเนินโครงการและกิจกรรมตางๆ
โดยประสานความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ และหนวยงานทองถิ�น เพ�่อสรางความเขมแข�งใหกับผูมีสวน
เกี่ยวของในหลายฝาย และยังสงเสร�มการสรางจ�ตอาสาและความรับผิดชอบตอสังคมใหกับพนักงานของบร�ษัท
อยางตอเนื่อง

การมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียในหวงโซคุณคาของธุรกิจ

บร�ษัทถือวาผูมีสวนไดเสียทุกกลุมมีความสำคัญไมวาทางตรงหร�อทางออม การจำแนกประเภทของผูมีสวนไดเสีย
อยูบ นพ�น้ ฐานของผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของบร�ษทั ตอผูม สี ว นไดเสียแตละกลุม เพ�อ่ ใหมน�ั ใจวาการกระทำ
และการตอบสนองของบร�ษัทตอความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียทั�งหมดเปนไปอยางยุติธรรม และเหมาะสม
จ�งไดกำหนดระเบียบว�ธปี ฏิบตั เิ กีย่ วกับการมีสว นรวมของผูม สี ว นไดเสีย โดยมีการระบุไวในจรรยาบรรณธุรกิจรวม
ถึงคูมือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคูมือของบร�ษัทเกี่ยวกับจร�ยธรรม

1
พนักงาน

7
ชุมชน
6
ผูใหกู/เจาหนี้

2
ผูถือหุน

โดยบร�ษัทไดจำแนกกลุม
ผูมีสวนไดเสียในหวงโซธุรกิจ
ออกเปน 7 กลุม ไดแก

5
คูคาคูธุรกิจ

4
ลูกคา

3
หนวยงาน

กำกับดูแล
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ป 2563 สามารถสรุปผลการดำเนินงานเพ�่อตอบสนองความคาดหวังหร�อความตองการของกลุมผูมีสวนไดเสีย ดังตอไปนี้
ความคาดหวัง/ความตองการ

แนวปฏิบัติในการดำเนินการ

ผลการดำเนินการ ป 2563

พนักงาน
1.มีคาตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม

ปฏิบัติตอพนักงานอยางเปนธรรมและเคารพกฎหมายแรงงาน
อยางเครงครัด ใหคาตอบแทนและสวัสดิการที่เปนธรรม สามารถ
เทียบเคียงกับบร�ษัทชั�นนำตางๆ

1. การประชุมพนักงาน 2 ครั�ง
2. การสำรวจความคิดเห็นพนักงานประจำป
3. มีชองทางรับรองเร�ยนหร�อแจงเบาะแสการกระทำความผิดหร�อทุจร�ต Ethics Hotline

2.การประเมินผลงานที่มีมาตรฐานเทาเทียม
และเปนธรรม

ใหความรูและทักษะที่จำเปนในการประเมินผลงานกับหัวหนางานและ
สนับสนุนใหมีการประเมินผลงานเพ�่อสราง และสนับสนุนบรรยากาศ
การมีสวนรวมและเปดรับฟ�งความคิดเห็นซ�่งกันและกัน รวมถึง
สงเสร�มใหมี Feedback ระหวางหัวหนางานกับพนักงาน

1. ว�ธีการประเมินผลการปฏิบัติงานมีตัวช�้วัดที่ชัดเจน
2. มีการประเมินผลงานอยางนอย 2 ครั�งตอป
3. สงเสร�มการประเมินผลงานแบบ 360 องศา

3.มีความมั�นคงและความกาวหนาในงาน และ
ไดรับการพัฒนาความรูความสามารถ
ในงาน และเสร�มทักษะความรูตามกลยุทธ
ของบร�ษัท

พัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยจัดใหมีการฝกอบรมทั�งภายใน
1. มีแผนการฝกอบรมประจำป (Training Roadmap)
และภายนอกองคกรโดยเปนการผสมผสานระหวางการอบรมในรูป
2. จำนวนชั�วโมงการอบรมประจำป 2563 คิดเปน 20.11/คน/ป
แบบหองเร�ยนและหลักสูตรออนไลนเพ�่อเพ��มพูนความรูความสามารถ 3. มีการจัดฝกอบรมทั�งภายในและภายนอก รวมทั�งสิ�น 52 ครั�ง
และทักษะในการทำงาน และสรางความกาวหนาในสายอาช�พใหกับ
พนักงาน รวมถึงการเร�ยนรูจากประสบการณตรงจากผูอื่น

4.มีความสุขในการทำงานและมีบรรยากาศ
ในการทำงานที่ดี

จัดสภาพแวดลอมในการทำงานใหมีความปลอดภัยถูกสุขลักษณะ
1. มีการสื่อสารประชาสัมพันธกับพนักงานภายในผานชองทางตางๆ เชน เสียงตามสาย อีเมล โซเช�ยลมีเดีย
และเอื้อตอการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และสามารถสรางสรรคแนวคิด (Facebook, YouTube, Instagram), เว�บไซด, อินทราเน็ต, และบอรดประชาสัมพันธภายใน
ใหมๆ (Innovation) ใหเกิดข�้นในองคกร รวมทั�งสรางบรรยากาศของ 2. เปดรับฟ�งขอคิดเห็นและขอเสนอแนะผานชองทางตางๆ เชน Walk-in, Web board
ความรวมมือรวมใจกัน (Collaboration)
3. สงเสร�มการการใช TC Mobile App. ในการแจงขาวสารและใชเปนเคร�่องมือเพ�่อจูงใจพนักงานในการ
รับขอมูลขาวสารผานการเก็บคะแนนสะสม TCMePoint โดยมีขาวสารประชาสัมพันธ รวมทั�งสิ�น 401 ขาว
และมีพนักงานเขารับขอมูล 330 คน
4. จัดกิจกรรมเพ�่อสนับสนุนการมีสวนรวมของพนักงานและสรางบรรยากาศการทำงานที่ดีมีความสุข
รวมกัน เชน การจัดประกวดตกแตงสถานที่ทำงานในวันคร�สตมาส การทำบุญวันกอตั�งบร�ษัท

5.มีประกันสุขภาพที่ดี และมีความปลอดภัย
ในการทำงาน

ปฏิบัติตามหลักการเคารพในสิทธิมนุษยชนอยางเครงครัด พรอมทั�ง
บร�หารจัดการดานความปลอดภัย อาช�วอนามัย และสภาพแวดลอม
ในการทำงานนั�น ใหมีประสิทธิภาพสูงสุดเพ�่อสรางความปลอดภัย
ตอช�ว�ต และทรัพยสินของพนักงานทุกคนเปนสำคัญ ยึดถือปฏิบัติ
ตามนโยบายดานความปลอดภัยและอาช�วอนามัย อยางเครงครัด

1. จัดทำโครงการ Wellness program และกิจกรรมที่สงเสร�มการมีสวนรวมของพนักงาน ทางดานสุขภาพ
กาย สุขภาพใจ อารมณ และสติปญญา เชน Thaicom Young Fit II
2. จัดใหมีการประเมินความเสี่ยงเพ�่อควบคุมและดานความปลอดภัย การตรวจสอบอุปกรณที่ตองใช และ
การซักซอมแผนรับมือในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินอยางสม่ำเสมอ
3. มีการซักซอมกรณีเกิดเหตุเพลิงไหมทุกป
4. มีประกาศมาตรการตางๆ ในการเตร�ยมความพรอมของสถานที่ทำงาน เพ�่อปองกันการแพรระบาดของ
COVID-19 ที่อาจสงผลกระทบตอสุขภาพและช�ว�ตของพนักงานได
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ความคาดหวัง/ความตองการ

แนวปฏิบัติในการดำเนินการ

ผลการดำเนินการ ป 2563

ผูถือหุน
1.มีผลการดำเนินงานที่ดีอยางตอเนื่อง
มีผลตอบแทนที่สูงข�้นมีการจายเง�น
ปนผลในระดับที่เหมาะสม

กำหนดเปาหมายในการดำเนินธุรกิจโดยมุงเนนการเติบโตของรายไดและผลกำไร
ควบคูไปกับการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามกรอบการพัฒนา
อยางยั�งยืน รวมทั�งมีมาตรฐานรับรองคุณภาพความตอเนื่องทางธุรกิจ
(BCMS) ISO 22301

1. จัดประชุมสามัญผูถือหุน 1ครั�ง/ป โดยป 2563 มีการเพ��มมาตรการปองกันการแพร
ระบาดของ COVID-19 ในระหวางการประชุมดวย

2.การเคารพในสิทธิผูถือหุน

มีการเปดเผยขอมูลขาวสารของบร�ษัทใหกับผูถือหุนอยางตอเนื่อง เปดเผยขอมูลของ
บร�ษัทดวยความโปรงใส ตรวจสอบไดเปดรับฟ�งขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
หร�อรองเร�ยนผานชองทางตางๆ

1. มีกิจกรรมกับผูถือหุน เชน Opportunity Day จำนวน 3 ครั�งใน ป 2563
ผานระบบออนไลนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพ�่อปองกันการแพรระบาด
ของ COVID-19
2. จัดประชุมนักว�เคราะห นักลงทุน ผูจัดการกองทุน จำนวน 1 ครั�งในป 2563 ผานระบบ
Zoom เพ�่อปองกันการแพรระบาดของ COVID-19
3. ชองทางรับขอมูลขาวสารเพ�่อทราบความเคลื่อนไหว เชน รายงานประจำป รายงาน
ความยั�งยืน เว�บไซด หร�อโซเช�ยลมีเดียของบร�ษัท (Facebook, YouTube,
Instagram) และ Ethics Hotline

1.ดำเนินธุรกิจตามกฎหมายและ
กฎระเบียบที่ถูกตอง

ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับตางๆ อยางถูกตอง ดำเนินธุรกิจตามนโยบาย
การกำกับดูแลกิจการที่ดี และยึดมั�นตามหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณในการดำเนิน
ธุรกิจ รวมทั�งการตอตานการทุจร�ตคอรรัปชั�น โดยมีนโยบายตอตานการทุจร�ตของบร�ษัท
(ฉบับปรับปรุง ป 2560)

1. มีการประชุมพบปะหนวยงานภาครัฐ เพ�่อช�้แจงในประเด็นที่เกี่ยวของ จำนวน 80 ครั�ง
2. ป 2563 สงภาพถายพนักงานรวมแสดงพลังในกิจกรรมของ Thai CAC ที่จัดในชวง
การปองกันการแพรระบาด Coronavirus COVID-19 เพ�่อย้ำเจตนารมณในการ
เปนสมาช�กแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจร�ตคอรรับชัน

2. ใหความรวมมือในการใหขอมูล มีการ
เปดเผยขอมูลอยางโปรงใสตรวจสอบ
ไดและการสนับสนุนโครงการหร�อ
กิจกรรมตางๆ ของภาครัฐ

สนับสนุนในกิจการงานที่ไดรับมอบหมายหร�อโครงการของภาครัฐ อันจะกอใหเกิดประโยชน
ตอสาธารณะและประเทศ รวมทั�งการแบงปนความรูและประสบการณใหหนวยงานภาครัฐ
ทางดานเทคโนโลยีดาวเทียมหร�อดานอื่นๆที่เกี่ยวของพรอมใหความรวมมือในการสนับสนุน
ดานขอมูลหร�อความรูความชำนาญตามที่รองขอหร�อใหความชวยเหลือแกภาครัฐ เชน
ภัยพ�บัติ

1. มีชองทางรับขอมูลขาวสารเพ�่อทราบความเคลื่อนไหวของบร�ษัท เชน รายงานประจำป
รายงานความยั�งยืน เว�บไซด โซเช�ยลมีเดีย (Facebook, YouTube, Instagram)
และสื่อประชาสัมพันธของบร�ษัทที่เปดเผยสูสาธารณะ
2. จัดกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวเนื่อง เชน การอบรมบุคคลากรภาครัฐ จำนวน 11 ครั�ง
การเยี่ยมชมกิจการ จำนวน 5 ครั�ง การจัดว�ทยากรบรรยายในโอกาสตางๆ 8 ครั�ง
3. รวมจัดนิทรรศการในงานเสวนา เร�่อง “เทคโยโลยีอวกาศสูการพัฒนาชาติอยางยั�งยืน”

3.บร�ษัทดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล

ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
ตามกรอบการพัฒนาอยางยั�งยืน

1. ไดรับการจัดอันดับจากตลาดหลักทรัพย แหงประเทศไทย ในการคงมาตรฐานบร�ษัท
จดทะเบียนที่มีการกำกับดูแลกจ�การอยูในเกณฑ “ดีเลิศ" ระดับ 5ดาว ตอเนื่อง
เปนปที่ 8 (2556 – 2563)

หนวยงานกำกับดูแล
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ลูกคา
1. มีผลิตภัณฑและบร�การตอบโจทย
ความตองการ สรางมูลคาและคุมคา
ในการลงทุน

นำเสนอผลิตภัณฑและบร�การที่ตอบสนองความตองการของลูกคา
อยางมีคุณภาพเช�่อถือได ในระดับราคาที่เหมาะสม

1. กิจกรรมสรางความสัมพันธและการใหความรูขอมูลขาวสารทันสมัยกับลูกคาอยางสม่ำเสมอ
2. พัฒนาบร�การและผลิตภัณฑ ถามีเทคโนโลยีใหมเขามา โดยจะแนะนำใหกับลูกคารายเดิม
เพ�่อเพ��มข�ดความสามารถในการใหบร�การและใหไดรับความคุมคาในการใชบร�การมากที่สุด
เชน มีการพัฒนากลองรับสัญญาณดิจ�ทัลไลฟ เพ�่อตอบสนองความดองการ
ของลูกคาชองการศึกษา DLTV

2. มีข�ดความสามารถและความรวดเร�ว
ในการแกไขปญหา เพ�่อใหบร�การมี
ความตอเนื่องและมีบร�การหลัง
การขายที่ดี

พัฒนากระบวนการทำงานภายในองคกร เพ�่อใหพนักงานเมีการพัฒนา
ศักยภาพ สามารถใหบร�การลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ
มีนโยบายควบคุมคุณภาพและระบบการจัดการคุณภาพ ISO9001:2008 ที่มุง
สรางความพ�งพอใจสูงสุดใหกับลูกคา มีการจัดทำมาตรฐานรับรองคุณภาพ
ความตอเนื่องทางธุรกิจ (BCMS) ISO 22301 โดยมีนโยบายบร�หารความเสี่ยง
ระดับองคกร และนโยบายความตอเนื่องทางธุรกิจเปนหลักประกันในการดำเนินงาน

1.มีมาตรการในการโอนยายเคร�อขายดาวเทียมของลูกคาจากการที่ดาวเทียมไทยคม 5
หมดอายุการใชงาน
2. ใหแนวทางในการปฏิบัติเบื้องตนกับลูกคา เมื่อเกิดปญหาสัญญาณรบกวนข�้นในระบบ
เพ�่อใหลูกคาสามารถใชบร�การไดอยางตอเนื่อง

3. ใหบร�การลูกคาดวยคุณภาพระดับสูง
ที่สรางความพ�งพอใจสูงสุดใหลูกคา

การสำรวจความพ�งพอใจของลูกคา เปนประจำทุกป และนำผลที่ไดรับมา
ปรับปรุงการใหบร�การ หร�อตอบสนองความตองการของลูกคา

1. มีการสำรวจความคิดเห็นและความพ�งพอใจของลูกคาทุกป โดยในป 2563 ผลการ
สำรวจความพ�งพอใจ คือ 84.89%

4. มีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
และมีมาตรการการรักษาความลับ
ของขอมูลลูกคา

มีนโยบายที่สงเสร�มจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจที่แสดงความรับผิดชอบตอ
ลูกคาในผลิตภัณฑและการใหบร�การ เชน เร�่องการรักษาความลับของลูกคา
นโยบายการตอตานการทุจร�ตที่พนักงานตองยึดถือปฏิบัติอยางเครงครัด และ
มีนโยบายดานความปลอดภัยระบบสารสนเทศ และมีการนำ ISO 27001
มาเปนแนวทางในการดูแลความปลอดภัยทางไซเบอรของบร�ษัท

1. ชองทางรับขอมูลขาวสารเพ�่อทราบความเคลื่อนไหว เชน รายงานประจำปรายงาน
ความยั�งยืน เว�บไซด โซเช�ยลมีเดีย (Facebook, YouTube, Instagram) อีเมล
2. มีชองทางการรองเร�ยนหร�อแจงเบาะแสการทุจร�ต ทาง Ethics Hotline
3. มีการอบรมดานความปลอดภัยไซเบอรใหพนักงานพรอมการทำแบบทดสอบ
จำนวน 2 ครั�ง และมีการรณรงคภายในผานอินทราเน็ตอยางสม่ำเสมอ

1.การปฏิบัติตามเง�่อนไข และขอตกลง

ปฏิบัติตามเง�่อนไขของสัญญาเง�นกู อยางเครงครัด

1. เปดโอกาสตอบขอซักถามหร�อช�้แจงขอมูล แตละไตรมาส โดยในป 2563 จัดประชุม
นักว�เคราะห นักลงทุน ผูจัดการกองทุน จำนวน 1 ครั�ง ผานระบบ Zoom ตามมาตรการ
ปองกันการแพรระบาดของ COVID-19

2. มีการบร�หารจัดการความเสี่ยง หร�อ
ภาวะว�กฤต และรักษาความตอเนื่อง
ทางธุรกิจ

มีมาตรฐานรับรองคุณภาพความตอเนื่องทางธุรกิจ (BCMS) ISO 22301 และ
พรอมเปดเผยขอมูลภายใตสัญญาเง�นกูหร�อตามที่รองขอ เพ�่อความโปรงใสและ
ตรวจสอบไดและปฏิบัติการตามกรอบนโยบายบร�หารความเสี่ยงระดับองคกร
และนโยบายความตอเนื่องทางธุรกิจ

1. มีชองทางรับขอมูลขาวสารเพ�่อทราบความเคลื่อนไหวของบร�ษัท เชน รายงานประจำป
รายงานความยั�งยืน เว�บไซด โซเช�ยลมีเดีย (Facebook, YouTube, Instagram) และ
สื่อประชาสัมพันธตางๆ
2. กำหนดมาตรการปองกันการแพรระบาดของ COVID-19 โดยมีผลบังคับใชกับพนักงานและบุคคล
ภายนอกที่เขามาติดตอในสำนักงาน เพ�่อความปลอดภัยตอสุขภาพและช�ว�ต

ผูใหกู /เจาหนี้
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คูคาคูธุรกิจ
1. มีจร�ยธรรมและความโปรงใส
ในการดำเนินธุรกิจรวมกัน ใหความ
เสมอภาคเปนธรรมและเทาเทียม
มีความโปรงใสในการดำเนินธุรกิจ
มีระบบการจัดซ�้อจัดจางที่โปรงใส
ตรวจสอบได

สื่อสารแนวทางการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลใหกับคูคา/คูธุรกิจรับทราบ
อยางทั�วถึงและสม่ำเสมอ ปฏิบัติตามนโยบายการพัฒนาอยางยั�งยืน ดานการปฏิบัติ
เกี่ยวกันคูธุรกิจ ซ�่งมีการกำหนดแนวทางปฏิบัติไวอยางเปนธรรม ทั�งในสวนของ
การคัดเลือกคูคา/คูธุรกิจใหเปนไปตามแนวทางปฏิบัติของคูคา/คูธุรกิจ และคงไว
ซ�่งความสัมพันธอันยั�งยืนโดยคำนึงถึงการสรางประโยชนและการเติบโตรวมกันของ
ธุรกิจ ยึดถือนโยบายการเคารพกฎหมายและยึดมั�นในหลักสิทธิมนุษยชน

1. ใชคูมือ Supplier Charter กับคูคารายเกาและรายใหม เพ�่อใหเปนไปตามแนวทาง
เพ�่อการปฏิบัติอยางเทาเทียม
2. มีการปรับปรุงนโยบายจัดซ�้อป 2563 ใหครอบคลุมมากยิ�งข�้น
2. การรับฟ�งขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากคูคา/คูธุรกิจโดยตรง
3. มีชองทางการรองเร�ยนหร�อแจงเบาะแสการกระทำผิด หร�อทุจร�ตทาง Ethics Hotline
4. จัดประเมินคูคาดาน ESG จำนวน 15 ราย ในชวงตนป 2563 โดยผลจากการประเมินพบวาคูคา
สวนใหญผานเกณฑที่ประเมิน

2. การปฏิบัติตามเง�่อนไขของสัญญา
ยึดมั�นในสัญญาและถือปฏิบัติตามเง�่อนไขที่มีตอเจาหนี้เปนสำคัญ เพ�่อรักษา
หร�อขอตกลงอยางเครงครัด
ความนาเช�่อถือของบร�ษัทและเปนไปตามคูมือจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายทรัพยสิน
ตรงเวลาในการชำระคาสินคา/บร�การ ทางปญญาและนโยบายที่เปนธรรมตอคูคาและ/หร�อเจาหนี้

1. ชำระเง�นตรงเวลาตามที่กำหนด
2. จัดหาชองทางการสื่อสารเพ�่อทราบความเคลื่อนไหวผานรายงานประจำป รายงานความยั�งยืน
เว�บไซต หร�อโซเช�ยลมีเดีย (Facebook, YouTube, Instagram) และสื่อประชาสัมพันธตางๆ

3. เปดโอกาสใหเขารวมในการทำธุรกิจ
ใหมๆ หร�อการพัฒนาบร�การและ
ผลิตภัณฑ

ใหการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู ตลอดจนสื่อสาร เพ�่อใหเห็นแนวโนมและ
ทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบร�ษัท ใหความรวมมือในการพัฒนาหร�อปรับปรุง
คุณภาพสินคาและบร�การ ใหความรวมมือในการทำธุรกิจใหมๆ โดยใชจุดแข�ง
และความเช�่ยวชาญของแตละบร�ษัท

1. เขารวมในงานหร�อกิจกรรมตางๆ ที่เปดโอกาสไดพบปะกับคูธุรกิจ เพ�่อโอกาสทางธุรกิจ
หร�อความรวมมือในอนาคต เชน งานเจรจาธุรกิจ การประชุมสัมมนาผูแทน ผูประกอบการ
อุตสาหกรรมดาวเทียมในระดับนานาชาติ
2. การทำงานรวมกันในธุรกิจใหมของบร�ษัท เชน โครงการ NAVA, โครงการ Drone

เนนเร�่องการตอยอด สรางความยั�งยืนใหชุมชนโดยใชจุดแข�งในธุรกิจของบร�ษัท
การดำเนินกิจกรรมสงเสร�มการใหโอกาสทางการศึกษาอยางตอเนื่องผานโครงการ
ไทยคิด ไทยคม
การสนับสนุนใหทุนในโครงการสรางอาช�พแกเยาวชนในชุมชนที่อยูหางไกลผาน
พันธมิตร คือกศน.
สงเสร�มและสรางจ�ตสำนึกการมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมและชุมชนของพนักงาน
ผานโครงการตางๆของบร�ษัท
มีมาตรการอนุรักษ�พลังงานไฟฟาและการประหยัดการใชน้ำ การบร�หารจัดการ
กาซเร�อนกระจก และการปลูกจ�ตสำนึกใหพนักงานและชุมชน เพ�่อรักษาสิ�งแวดลอม
ที่ดี โดยยึดตามกรอบของนโยบายดานการอนุรักษ�พลังงาน และนโยบายสิ�งแวดลอม
ของบร�ษัท

1. โครงการไทยคิด ไทยคม มอบจานดาวเทียม จำนวน 158 ชุดแกโรงเร�ยน
2. มอบจานพรอมติดตั�งที่โรงเร�ยนในจังหวัดตางๆ ในกิจกรรม Run for School 2020
จำนวน 34 ชุด
3. กิจกรรมพนักงานอาสาจำนวน 6 กิจกรรม

ชุมชน
1. ใหความชวยเหลือชุมชนเพ�่อสงเสร�ม
คุณภาพช�ว�ตที่ดีข�้นอยางตอเนื่อง

2. เปนธุรกิจที่ใสใจตอสิ�งแวดลอม

3. มีการแบงปนขอมูลความรูดาน
เทคโนโลยีดาวเทียมและดานอื่นๆ
ใหเยาวชน

เพ�่อสรางองคความรูดานเทคโนโลยีดาวเทียมใหแพรหลายมากยิ�งข�้น ผานการ
แบงปนความรูและประสบการณ จากพนักงานในองคกร เพ�่อสรางแรงบันดาลใจ
ใหคนหันมาสนใจดานเทคโนโลยี เพ�่อการพัฒนาประเทศในอนาคต

1. มีโครงการ iSAVE เพ�่อการประหยัดพลังงานในสำนักงาน สามารถชวยลดการใชไฟฟา และน้ำได
เมื่อเทียบกับป 2562 (โปรดดูผลการดำเนินงานดานสิ�งแวดลอมของบร�ษัท)
2. Thaicom Loves Earth เพ�่อรณรงคลดโลกรอน มีการจัดทำรายงานการปลอยและ
ดูดกลับกาซเร�อนกระจกขององคกรตอเนื่องเปนปที่สาม โดยมีการตั�งเปาการลดปร�มาณ
การปลอยกาซเร�อนกระจก (โปรดดูผลการดำเนินงานดานสิ�งแวดลอมของบร�ษัท)
1. เปดโอกาสใหหนวยงานเยี่ยมชมกิจการบร�ษัท ซ�่งในป 2563 มีผูเขาเยี่ยมชมจำนวน 10
หนวยงาน/มหาว�ทยาลัย เนื่องจากสถานการณ COVID-19
2. สงพนักงานบรรยายใหความรูในโอกาสตางๆ นอกสถานที่
รายงานการพัฒนาธุรกิจอยางยั�งยืนประจำป 2563
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โครงการของไทยคม
เพ�่อสรางสังคมที่ยั�งยืน
มูลคาการลงทุนทางสังคม ป 2563 รวม 1,415,000 บาท
สงเสร�มโอกาสทางการศึกษา: โครงการไทยคิด ไทยคม 1,235,000 บาท
การพัฒนาชุมชนใหยั�งยืน: โครงการกองทุนทางสังคมเพ�่อการพัฒนาอยางยั�งยืน
โครงการ Thaicom We Share 180,000 บาท
การแบงปนความรูและประสบการณ = 500 คน (เยี่ยมชมสถานี/ฝกอบรม)

1. โครงการไทยคิด ไทยคม

เปนโครงการดานการศึกษาทีบ่ ร�ษทั ดำเนินโครงการติดตอมาอยางตอเนือ่ งยาวนาน เพราะบร�ษทั เล็งเห็นถึงประโยชน
ที่เกิดข�้น จ�งพยายามตอยอดและผสานความรวมมือกับหนวยงานตางๆ เพ�่อขยายผลเพ��มจำนวนผูรับประโยชน
จากโครงการฯ ใหมากที่สุด ดวยความเช�่อวามนุษยทุกคนควรไดรับสิทธิ์อยางเทาเทียมกัน โดยเฉพาะสิทธิในเร�่อง
ของ "การศึกษา" และ "การเขาถึงขอมูล" การศึกษายังเปนพ�้นฐานของการพัฒนาคนเพ�่อสรางสังคมที่ยั�งยืน
สวนหนึ่งดวย บร�ษัทจ�งมีเปาหมายที่จะมุงพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา รวมทั�งการสนับสนุนแนวทาง
"การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)” เพ�่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมผานโครงการเร�ยนรู
เพ�อ่ สรางอาช�พ อาทิ โครงการกองทุนการศึกษาเพ�อ่ การพัฒนาอยางยัง� ยืนของไทยคม โดยมีรายละเอียดการดำเนิน
งานในโครงการไทยคิด ไทยคม ป 2563 ดังนี้

หนวยงานผูรับผลประโยชน โครงการไทยคิด ไทยคม
1. โรงเร�ยนและสถานศึกษาทุกสังกัดในพ�้นที่ตางๆ ทั�วประเทศ จำนวน 76 แหง
2. โรงเร�ยนในโครงการกองทุนการศึกษาวุฒิสภา 3 แหง
3. ศูนยการเร�ยนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟาหลวง” ในพ�้นที่จังหวัดตาก จำนวน 40 แหง และอำเภออมกอย
จังหวัดเช�ยงใหม จำนวน 5 แหง
4. ชุดจานรับสัญญาณดาวเทียม “ไทยคิด ไทยคม” มีผูรับผลประโยชนคิดเปนอัตราเฉลี่ย 100 คน
ตอ 1 ชุด สามารถสรุปไดวาในระหวางป 2554-2562 บร�ษัทฯ สงมอบจานดาวเทียมพรอมติดตั�ง
จำนวน 7,861 ชุด มีผูรับผลประโยชน 786,100 คน (โดยประมาณ) สำหรับ ป 2563 บร�ษัทฯ สงมอบ
จานดาวเทียมจำนวน 158 ชุด มีผูรับผลประโยชนเพ��มข�้น จำนวน 15,800 คน รวมเปนจำนวนผูที่ไดรับ
ผลประโยชนแลวทั�งสิ�น 801,900 คน (โดยประมาณ)
5. สนับสนุนการจัดการเร�ยนการสอนดวยระบบออนไลน สำหรับนักเร�ยนที่บกพรองทางการไดยินของ
โรงเร�ยนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ เพ�่อเปนตนแบบการขยายโอกาสไปยังนักเร�ยนที่บกพรอง
ทางการไดยินใหไดรับโอกาสทางการศึกษาในที่ตางๆ ทั�วประเทศ แมวาจะเปนชวงสถานการณ COVID-19
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2. โครงการกองทุนทางสังคมเพ�่อการพัฒนาอยางยั�งยืน

จากแนวคิดในการพัฒนาชุมชนและสังคมใหเกิดความเขมแข�ง และยั�งยืนอยางตอเนื่อง ตั�งแตการสรางโครงสราง
พ�น้ ฐานการเร�ยนรูด ว ยศักยภาพของการสือ่ สารไปสูก ระบวนการสรางความรูจ ากการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
จนเกิดเปนองคความรู การประยุกตใชงานและนำไปสูการประกอบอาช�พ เพ�่อใหสามารถนำความรูที่ได ไปพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมจนเกิดคุณภาพช�ว�ตที่ดีข�้น ไทยคมจ�งประสานความรวมมือกับ "สำนักงานสงเสร�มการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย" (กศน.) ในการตอยอดการเร�ยนรูจากโครงการ “ไทยคิด ไทยคม” ไปยัง
พ�น้ ทีห่ า งไกลในพ�น้ ทีส่ งู ตามแนวชายแดนของจังหวัดเช�ยงใหม นาน ตาก แมฮอ งสอน และศูนยการเร�ยนชุมชนมอร
แกน จ.พังงา โดยร�เร�ม่ ดำเนินโครงการ “กองทุนทางสังคมเพ�อ่ การพัฒนาอยางยัง� ยืน” ในป 2559 มีเปาหมายเพ�อ่
สนับสนุนใหเกิดการนำความรูจากการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมมาพัฒนาคุณภาพช�ว�ต ตลอดจนเสร�มสราง
ทักษะการประกอบอาช�พของชุมชน โดยมีการมอบทุนเพ�อ่ สรางอาช�พใหนกั เร�ยน กศน. ในรูปแบบ “กองทุนพัฒนา
สรางอาช�พตามศักยภาพชุมชน” เพ�อ่ สนับสนุนการสรางองคความรู การบร�หารจัดการเง�นกองทุนอยางเปนระบบ
และนำแนวคิดของ “Constructionism” ผสมผสานกับ “กลไกปรัชญาการศึกษา ตลอดช�วต� ” ของ กศน. เปนตัว
ขับเคลือ่ น โดยมุง หวังให “การเร�ยนรูส กู ารสรางอาช�พ” จะทำใหชมุ ชนตามพ�น้ ทีช่ ายขอบของไทยมีรายไดพอเพ�ยง
และมีความเปนอยูที่ดีข�้น จนเกิดความเขมแข�งและสามารถสรางความยั�งยืนใหกับชุมชนของตนเองในที่สุด
กลุมเปาหมายของการดำเนินโครงการกองทุนทางสังคมเพ�่อการพัฒนาอยางยั�งยืน มีดังตอไปนี้ คือ
1. พ�้นที่การใหบร�การดาวเทียมที่ครอบคลุมกลุมเปาหมายในพ�้นที่หางไกล เพราะไทยคมมีเจตนารมยในการ
สรางโอกาสการรับขอมูลขาวสารและการศึกษาอยางเทาเทียมและทั�วถึง
2. เมื่อประชาชนไดรับโอกาสดานขาวสารและการศึกษาแลว ในพ�้นที่หางไกลยังตองการโอกาสในการพัฒนา
คุณภาพช�ว�ตโดยเฉพาะทักษะดานอาช�พตามความเหมาะสมเช�งพ�้นที่
3. กศน.เปนหนวยงานที่มีบุคลากรสำหรับสงเสร�มการเร�ยนรูชุมชนกระจายอยูในพ�้นที่หางไกล และเปนจุดที่
ประชาชนมารวมตัวกันเพ�่อเร�ยนรู รับขอมูลขาวสารผานสื่อโทรทัศนผานดาวเทียม อีกทั�งยังมีโครงการ
สรางปาสรางรายไดสำหรับชุมชนบนพ�้นที่สูงในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจาฯ
ป 2562 ไทยคมมอบทุนการศึกษาใหนักเร�ยน กศน. จำนวน 100 ทุน/5,000 บาท รวมเปนเง�น 500,000 บาท
โดยนักเร�ยน กศน.เสนอโครงการเพ�่อขอรับทุน จำนวนทั�งสิ�น 48 โครงการ เพ�่อการเร�ยนรูสูการสรางอาช�พตาม
ความสนใจและความเหมาะสมของแตละพ�้นที่ โดยตองมีสวนรวมจากชุมชุมเพ�่อสรางความยั�งยืน ทั�งนี้รวมเปน
โครงการภายใต “กองทุนทางสังคมเพ�่อการพัฒนาอยางยั�งยืน” ทั�งสิ�น 84 โครงการ และมีนักเร�ยน กศน. ที่เขา
รวมโครงการรวมแลวทัง� สิน� 409 คน ซ�ง่ บร�ษทั ฯ ไดตดิ ตามประเมินผลการดำเนินงานรวมกับ กศน. เพ�อ่ ขยายการ
สนับสนุนหร�อแกปญหาการดำเนินงานของโครงการอยางตอเนื่อง อยางไรก็ดี ในป 2563 บร�ษัทฯ งดการมอบทุน
ในโครงการดังกลาวชั�วคราวเนื่องสถานการณ COVID-19

สำหรับการวัดผลสำเร�จของโครงการกองทุนทางสังคมเพ�่อการพัฒนาอยางยั�งยืนนั�น ไทยคมรวมกับ กศน.
ดำเนินการวัดผลสำเร�จของแตละโครงการของนักเร�ยน กศน. เมือ่ ชวงปลายป 2562 ตอเนือ่ งป 2563 โดยกำหนด
ไว 2 เปาหมาย คือ
1. เปาหมายเช�งปร�มาณดานสังคม ซ�่งนำผลผลิตจากโครงการกองทุนทางสังคมเพ�่อการพัฒนาอยางยั�งยืน
คิดเปนมูลคาเพ��มข�้นจากเง�นทุนตั�งตน โดยคิดจากมูลคาผลิตภัณฑ มูลคาการขยายโครงการและเง�นราย
ไดจากโครงการจากเง�นที่ไดรับไป
2. จำนวนโครงการของนักศึกษา กศน. ที่เขาหลักเกณฑของความยั�งยืนในโครงการ โดยใชตัวช�้วัดที่พัฒนา
ข�้นจากความรวมมือระหวางบร�ษัทฯ กับ กศน.
โดยทั�งสองเปาหมายมีวัตถุประสงคเพ�่อการติดตามความคืบหนา และเพ�่อการตอยอดใหการสนับสนุนอยาง
ตอเนื่อง โดยไทยคมตั�งเปาหมายไว 5 ป ที่โครงการสามารถอยูไดอยางยั�งยืน
จากการติดตามประเมินผลเง�นทุนในโครงการกองทุนทางสังคมเพ�่อการพัฒนาอยางยั�งยืน ที่บร�ษัทมอบทุนใหแก
นักเร�ยนของ กศน.เมือ่ ปลายป 2562 นัน� เมือ่ พ�จารณาตามตัวช�ว้ ดั ความยัง� ยืนทีบ่ ร�ษทั จัดทำรวมกับ กศน.สวนกลาง
พบวามีโครงการผานเกณฑความยัง� ยืนของบร�ษทั ฯ คิดเปนรอยละ 89 และมีการงอกเงยของเง�นทุนเพ�ม� ข�น้ จำนวน
117,850 บาท หร�อคิดเปนรอยละ 23.57 นอกจากนั�น มูลคาโครงการจะอยูในรูปของกระบวนการในโครงการ เชน
เปนสินทรัพย เง�นหมุนเว�ยน และการรอผลผลิต เปนตน
ผลการดำเนินงานตามเปาหมายความยั�งยืน ป 2563
เปาหมาย
1) เช�งปร�มาณดานสังคม
มูลคาที่เพ��มข�้นจาก
เง�นทุนที่ไดรับ

2) จำนวนโครงการของ
นักศึกษาที่เขาหลักเกณฑ
ของความยั�งยืนในโครงการ

ปที่รับทุน 2566
10%

2565 2564

2563 ปฐาน 2562

7%

3%

5%

2560
2561
2562
2563

4.82%
2.60%
n/a

315,000
300,000
500,000

100%
100%
n/a

จำนวนโครงการ
16 โครงการ
17 โครงการ
48 โครงการ

23.57%
75%

2560
2561
2562

เง�นทุน

70% 65%

60%
89%
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รายงานผลการดำเนินงานกองทุนทางสังคม เพ�่อการพัฒนาอยางยั�งยืน
ที่

รายละเอียดการประเมิน
(ตัวช�้วัด)

2559-2562

การดำเนินงาน
2561

2560

ขั�นตอนการดำเนินงาน
2562

มี

ไมมี

มี

ไมมี

มี

ไมมี

มี

2563
ไมมี

มี

ไมมี

48
100%

-

กอนเสนอโครงการจะตองมีการจัดทำขอกำหนด
ว�ธีการ ขั�นตอน กระบวนการการจัดการเร�ยนรูกอนแลว

1

การดำเนินโครงการโดยใชว�ธีการ ขั�นตอน
กระบวนการการจัดการเร�ยนรูของ กศน.

36
100%

-

3
100%

-

16
100%

-

17
100%

2

การจัดทำบัญช�ครัวเร�อน โดยมีการควบคุม
และตรวจสอบจาก ครู กศน. ผูรับผิดชอบ
โครงการ (ของผูรับทุนนั�นๆ)

27
75%

9
25%

3
100%

-

11
68.75%

5
31.25%

13
76.47%

4
23.52%

48
100%

-

ป 59-62 บางโครงการเปลี่ยนครูกศน. และชุมชนไม
ดำเนินการตอ

3

การรายงานความกาวหนาของการดำเนิน
โครงการ โดยผานผูอำนวยการ
กศน.อำเภอ เปนผูตรวจสอบในเบื้องตน

36
100%

-

3
100%

-

16
100%

-

17
100%

-

48
100%

-

ติดตามความกาวหนาของครู ศศช.ในพ�้นที่
อยางใกลช�ด

4

การบร�หารเง�นทุนที่ไดรับจากการอนุมัติ
โครงการ โดยการจัดสรรเง�นทุนเพ�่อเปน
ทุนเร�่มตนและทุนหมุนเว�ยน

31
86%

5
14%

3
100%

-

12
75%

2
12.5%

16
94.11%

1
5.88%

48
100%

-

ป 59-62 บางโครงการ ยกเลิกเนื่องจากผูรับทุน
ยายถิ�นฐานและครูกำลังติดตาม

5

การจัดทำแผนตอยอดของเง�นทุน หร�อ
ผลผลิตที่คิดมูลคาได จากการดำเนิน
โครงการ และเพ�่อเปนการขยายโครงการ
อยางตอเนื่อง

33
92%

3
8%

3
100%

-

14
87.5%

2
12.5%

16
94.11%

1
5.88%

48
100%

-

โครงการป 59 ยังไมกำหนดใหเกิดแผนการตอยอด
โครงการ แตครู กศน. ก็ติดตามการดำเนินงาน
อยางตอเนื่อง

6

การสรางรายไดจากการดำเนินโครงการ
โดยเปนรายไดในรูปตัวเง�น หร�อมูลคาของ
ผลผลิตที่เกิดข�้น

35
97%

1
3%

3
100%

15
93.75%

1
6.25%

17
100%

-

21
44%

27
56%

ผลผลิตสวนใหญอยูในรูปของการหมุนเว�ยนในโครงการ

ขอเสนอแนะ
1. สงตัวช�้วัดทั�ง 6 ขอ ให กศน. ประเมินผลการดำเนินโครงการเปนรายโครงการ พรอมติดตามทุนที่ไมมีการดำเนินการ เพ�่อโอนเง�นทุนไปยังนักศึกษา กศน. ที่มีความพรอมรายอื่นตอไป
2. สรุปผลตามตัวช�้วัดความยั�งยืนของโครงการฯ ระหวางป 2559-2563 อยูที่ระดับรอยละ 89

สรุปผลตามตัวช�้วัดความยั�งยืน 6 ขอของโครงการฯ ระหวางป 2559-2563 อยูที่ระดับ 89 %
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ปญหาและอุปสรรคหลังการรับทุนในโครงการฯ
ป 2563 ภายหลังจากการสรุปผลการดำเนินงานของโครงการกองทุนทางสังคมเพ�่อการพัฒนาอยางยั�งยืน ตาม
ตัวช�้วัดและหลักเกณฑการประเมินเพ�่อสรางความยั�งยืนของบร�ษัท บร�ษัทฯ ไดรับทราบถึงปญหาและอุปสรรคที่
จากนักเร�ยนผูไดรับทุนฯ และกศน. ซ�่งเหลานี้เปร�ยบเสมือนเปน lesson learning ใหผูรับทุนฯ ที่ไดมีโอกาส
เร�ยนรูจากสถานการณในช�ว�ตจร�งที่มีทั�งปญหาและอุปสรรคตอการสรางอาช�พใหกับตนเอง รวมทั�งบร�ษัทในการ
เขาใจถึงบร�บทของชุมชนในพ�้นที่หางไกล
สำหรับตัวอยางของปญหาและอุปสรรค มีดังตอไปนี้
1. สภาพดิน ฟา อากาศ ไมเอื้ออำนวยตอการดำเนินโครงการ เชน อากาศหนาวเกินไปทำใหผลผลิตไมพอ
จำหนาย
2. ตนทุนสูง เชน ราคาวัสดุอุปกรณที่จะใช อาหารสัตวสำเร�จรูป ตนกลา
3. ผูรับทุนอยูพ�้นที่หางไกล เปนอุปสรรคในการขนสงสินคา
4. ชุมชนมีรายนอยหร�อไมมีรายไดประจำ แตมีความตองการสินคา การขายสินคาจ�งตองแบบผอนชำระ
ทำใหเง�นทุนหมุนเว�ยนไมสม่ำเสมอ
5. ไมมีไฟฟาใช มีผลตอการเก็บรักษาผลผลิต
6. ผลผลิตทางการเกษตรที่ไมแปรรูปขายไดในราคาที่ต่ำ และไมมีตลาดรองรับที่แนนอน
7. พ�้นที่จำกัดในการเลี้ยงสัตว ทำใหสัตวอยูอยางแออัด โตไมเต็มที

นอกจากนี้ บร�ษัทฯ ยังมีแนวทางเพ��มเติมที่จะประสานงานกับ กศน. เพ�่อเตร�ยมความพรอมของโครงการของ
นักเร�ยน กศน. กอนเสนอเขารับทุนในครั�งตอไป ดังนี้
1. การจัดทำโครงการเพ�่อเสนอของบประมาณสนับสนุน ครูผูรับผิดชอบและผูเร�ยน กศน. ที่เสนอโครงการ
ควรมีการศึกษาว�เคราะหบร�บทของพ�้นที่วาเหมาะสำหรับดำเนินการในเร�่องอะไร รวมถึงการเตร�ยมสถานที่
ใหพรอมในการจัดกิจกรรมตามโครงการ ซ�่งที่ผานมาบร�ษัทฯมอบทุนตามโครงการที่นักเร�ยนมีความสนใจ
ซ�่งอาจทำใหเกิดปญหาตางๆ ดังที่กลาวมาขางตน
2. การจัดหาผูรูจากหนวยงานเคร�อขาย เพ�่อชวยแนะนำว�ธีการดำเนินงานหาขอมูลที่เกี่ยวของ เชน การ
เลี้ยงสัตวตองปร�กษาหนวยงานปศุสัตวพ�้นที่ หร�อการเกษตรตองปร�กษาหนวยงานดานการเกษตร เชน
พ�ชประเภทใดที่เหมาะสมกับการปลูกในพ�้นที่ของนักเร�ยนผูรับทุน เปนตน
3. การรายงานผลการดำเนินงานของครูในพ�้นที่ ควรมีการรายงานตอผูบร�หารกศน.ประจำอำเภออยาง
ตอเนื่อง เพ�่อรายงานคสามคืบหนาและจะไดรวมกันแกไขปญหาหร�อใหคำปร�กษาไดอยางทันทวงที เปน
การสนับสนุนหร�อการดำเนินงานในพ�้นที่เปนไปตามวัตถุประสงคของกองทุน คือการพัฒนาอยางยั�งยืน
ของชุมชนที่อยูหางไกล และยังเปนการสนับสนุนบร�บทการเร�ยนรูดานอาช�พของ กศน. ดวย

แนวทางการแกไขปญหาเบื้องตน
ไทยคมและกศน. รวมมือกันจัดหาความรูเพ��มเติมในการประกอบอาช�พในทุกอาช�พที่ดำเนินการในโครงการฯ ทั�ง
การใหความรูโดยครูกศน. ที่ดูแลเปนที่ปร�กษา การใหสื่อเสร�มทักษะ การติดตามขอมูลขาวสารดินฟาอากาศและ
การรับชมว�ธกี ารประกอบอาช�พนัน� จากสือ่ ตางๆ โดยเฉพาะโทรทัศนผา นดาวเทียมทีไ่ ทยคมสนับสนุนติดตัง� ภายใน
ศูนยการเร�ยนของ กศน. รวมถึงการใหครูเปนพ�่เลี้ยงดูแลตั�งแตกระบวนการวางแผนกอนลงทุน การจัดซ�้อจัดหา
เพ�อ่ ลดตนทุน การจัดการกระบวนการอาช�พเพ�อ่ ลดขอจำกัดดานตางๆ การหาแนวทางเพ�ม� ผลผลิตแปรรูปผลผลิต
การเพ�ม� มูลคาผลผลิต การประเมินติดตามรวมกันโดยครูและไทยคมอยางสม่ำเสมอ เพ�อ่ หาแนวทางพัฒนาอาช�พ
ใหยั�งยืนตอไป
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สรุปผลการดำเนินงานโครงการเพ�่อสังคม ป 2563

โครงการ

เปาหมายและแผนการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน ป 2563

1. ไทยคิด ไทยคม

• มอบและติดตั�งจานดาวเทียมเพ�่อการศึกษาแกโรงเร�ยนและสถานศึกษาทุก
• สงเสร�มการเร�ยนรูและลดชองวางใน การเขาถึงแหลงขอมูลของเยาวชนในพ�้นที่หางไกล
สังกัดในพ�้นที่ตางๆ ทั�วประเทศ 76 แหง, โรงเร�ยนกองทุนการศึกษา 3 แหง,
• เพ�ม� ชองทางการเร�ยนการสอนสำหรับ สถาบันการศึกษาในพ�้นที่ที่ขาดแคลนครูผูสอน
ศูนยการเร�ยนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟาหลวง” 45 แหง รวมชุดจาน 158 ชุด
• มอบ “ชุดอุปกรณรับสัญญาณดาวเทียม” และดำเนินการติดตั�งใหแก โรงเร�ยนที่อยูในพ�้นที่หางไกลหร�อ
• สอนการติดตั�งจานดาวเทียมแกครูดอย ที่ กศน.จังหวัดตาก
ขาดแคลนครูผูสอน
• สนับสนุนการจัดการเร�ยนการสอนดวยระบบออนไลนสำหรับนักเร�ยนที่
• สอนการติดตั�งว�ธีการใชงานและการดูแลรักษาอุปกรณรับสัญญาณ ดาวเทียมใหแกครู กศน. เพ�่อ
บกพรองทางการไดยินโรงเร�ยนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ เพ�่อเปนตน
เพ��มประสิทธิภาพการใชงาน และขยายโอกาสสูการสรางอาช�พเสร�ม
แบบขยายโอกาสไปยังนักเร�ยนที่บกพรองทางการไดยินใหไดรับโอกาสทางการ
• สนับสนุนการจัดการเร�ยนการสอนในสถานศึกษาในภาวะว�กฤติ
ศึกษาในที่ตางๆ ทั�วประเทศ. แมวาจะเปนชวงสถานการณ COVID-19

2. กองทุนทางสังคมเพ�่อ
การพัฒนาอยางยั�งยืน

• สงเสร�มแนวคิดการตั�งกองทุนปจจัย การผลิต และกองทุนหมุนเว�ยน การสรางคุณคารวมกันระหวาง
องคกร และสังคม ตลอดจนความสนใจในแนวคิดธุรกิจเพ�่อสังคมที่ยั�งยืน
• กองทุนพัฒนาสรางอาช�พตามศักยภาพชุมชน” สนับสนุนงบประมาณหร�อทุนการศึกษา เพ�่อ
“การเร�ยนรูสูการสรางอาช�พ” รวมกับ กศน.
• ติดตั�งชุดจานดาวเทียมใหกับ กศน. หร�อ ศศช. เพ�่อการเร�ยนการสอน และเพ�่อใหนำความรูดานว�ชาช�พ
ไปประยุกตใชใหเหมาะกับสภาพพ�้นที่
• สนับสนุนการแสวงหาความรูเพ��มเติม เชน ว�ทยากรผูเช�่ยวชาญ หร�อชวยประสานงานกับภาครัฐ
• จัดประชุมเสวนาผลสำเร�จ ถอดบทเร�ยนและประสบการณจากการดำเนินโครงการใหกับกลุมและผูรับทุน

• งดมอบทุนการศึกษา “กองทุนพัฒนาสรางอาช�พตามศักยภาพชุมชน” สำหรับ
การตอยอดหร�อกลุมนักศึกษาใหม เนื่องจากการแพรระบาด COVID-19
คาดวาป 2564 จะสามารถดำเนินการได
• ยังคงติดตามความคืบหนาของโครงการรวมกับ กศน. เพ�่อประเมินผลความ
สำเร�จของโครงการในสองเปาหมาย คือเปาหมายเช�งปร�มาณ ดานสังคมและ
จำนวนโครงการของนักศึกษาที่เขาหลักเกณฑตามตัวช�้วัดความยั�งยืนของ
บร�ษัท พบวาตลอดป 2563 โครงการที่เขาเกณฑความยั�งยืน 89% เกิดการ
งอกเงยของเง�นจากทุนที่มอบ 23.57%

3. Space & Satellite Pavilion

• เพ�่อแบงปนความรูและประสบการณ เร�่องอวกาศและดาวเทียม ในฐานะที่ เปนผูใหบร�การดาวเทียม
ของไทย เพ�่อสรางแรงบันดาลใจดานเทคโนโลยีอวกาศใหกับคนไทย โดยการเยี่ยมชมเปนหมูคณะ

• ป 2563 เนื่องจากสถานการณ COVID-19 จ�งตองงดการเขาเยี่ยมชมบร�ษัท
สำหรับบุคคลภายนอก โดยอนุญาตเฉพะบางกลุมเทานั�น มีจำนวนผูเขา
เยี่ยมชม จำนวนทั�งสิ�น 10 หนวยงาน /มหาว�ทยาลัย หร�อประมาณ 500 คน

4. THAICOM Run for
School 2020

• เปนกิจกรรมสงเสร�มสุขภาพ พรอมกับการมอบโอกาสทางการศึกษาที่ตอยอดมาจากงานว�่ง THAICOM • ไทยคมจัดกิจกรรม Thaicom Run For School 2020 เปนปที่ 5 โดยมี
นักว�่ง = 400 คน จาก 50 ทีม สงมอบชุดจานรับสัญญาณดาวเทียม 34 ชุด
10K ของบร�ษัท และโครงการไทยคิด ไทยคม โดยการรับสมัครทีมนักว�่งจากทั�วประเทศ เพ�่อว�่งสะสม
มอบให 34 โรงเร�ยนในพ�้นที่หางไกลทั�วประเทศตามที่แตละทีมตองการ
ระยะทางใหครบ 1,000 กม./ ทีม/8 คน บร�ษัทก็จะสงมอบชุดจานรับสัญญาณดาวเทียมพรอมการ
ติดตั�งใหฟร� สำหรับโรงเร�ยนในพ�้นที่หางไกล
• สโลแกน “เพ�ยงคุณออกมาว�่ง เราติดจานใหฟร�”
• สามารถขยายความรวมมือกับงาน ว�่งรายการตางๆ เพ�่อใหมีนักว�่งหลากหลายกลุมมากยิ�งข�้น เพ�่อใหมี
โอกาสมอบจานดาวเทียมใหนองๆ เพ�่อโอกาสทางการศึกษา
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3. พนักงานอาสา
โครงการ “Thaicom We Share” เปนโครงการที่สนับสนุนใหพนักงานไทยคม และบร�ษัทในเคร�อเขามามีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนสังคม
โดยใหพนักงานรวมกันคิดนำเสนอว�ธีการดำเนินงาน รวมทั�งแนวทางแกปญหา แลวนำไปสูการลงมือทำ เพ�่อชวยกันแกปญหาสังคม โดยมีการ
ติดตามผลและเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมที่มีความตอเนื่อง ทำใหพนักงานสามารถพัฒนาตนเองในดานที่ไมใชหนาที่ความรับผิดชอบในบร�ษัท
เปนการสรางจ�ตสำนึกปลูกจ�ตอาสา เพ�่อใหเปนนักพัฒนาตอไปในอนาคต บร�ษัทเช�่อวาหากพนักงานมีจ�ตสำนักและจ�ตอาสาในการพัฒนาแลว
ยอมจะสามารถขยายผลกลายเปนนักพัฒนา ทั�งในบทบาทภาระหนาที่การงานของตนเองและบทบาทในฐานะสมาช�กของสังคมตอไป
ป 2563 โครงการ Thaicom We Share เพ�่อสงเสร�มจ�ตอาสาใหพนักงาน มีการดำเนินกิจกรรมไปจำนวน 6 ครั�ง ซ�่งเนนการมีสวนรวมสราง
โอกาสใหกับผูดอยโอกาส โดยการสงความชวยเหลือไปตามชองทางตางๆ ตามมาตรการ Social Distancing ของสถานการณ COVID-19
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ไทยคมกับการรับมือ COVID-19
I. การตอบสนองอยางทันทวงทีตอสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19
(Emergency Response)
ในชวงตนของการแพรระบาดของ COVID-19 บร�ษัทไดมีการประเมินผลกระทบและกำหนดมาตรการสำคัญใหมี
ผลบังคับใชกับพนักงาน เพ�่อตอบสนองตอเหตุการณที่เกิดข�้นอยางทันทวงที โดยมีการดำเนินการโดยสรุปดัง
ตอไปนี้
1. แตงตั�งคณะกรรมการ “Crissis Management Team” เฉพาะกิจทันที สำหรับการบร�หารจัดการและการ
รับมือกับการแพรระบาดของ COVID-19 ตามแผนการดำเนินงานในภาวะฉุกเฉินและเพ�อ่ ความตอเนือ่ งของธุรกิจ
บร�ษทั มีความตระหนักถึงผลกระทบทีจ่ ะเกิดข�น้ จากการแพรระบาดของ COVID-19 จ�งแตงตัง� คณะกรรมการ Crisis
Management Team เฉพาะกิจทันที โดยมีประธานเจาหนาทีบ่ ร�หารเปน Chairperson และมีคณะกรรมการเปน
ผูบ ร�หารระดับสูงและระดับกลางทีด่ แู ลหนวยงานหลักทีส่ ำคัญ เพ�อ่ อำนวยการและกำหนดมาตรการตางๆ ทีส่ ำคัญ
และจำเปนตามสถานการณทเ่ี กิดข�น้ ทันที โดยอางอิงตามแผนการบร�หารจัดการความเสีย่ งในภาวะว�กฤต และการ
บร�หารจัดการเพ�่อความตอเนื่องในการดำเนินธุรกิจ (Business Continuity Management Plan) ของบร�ษัท
ซ�ง่ คณะกรรมการ Crisis Management Team มีหนาทีใ่ นการพ�จารณาความเสีย่ งและผลกระทบทีจ่ ะเกิดข�น้ ตอ
บร�ษทั พนักงาน และผูม สี ว นไดเสียในหวงโซธรุ กิจของบร�ษทั ทีอ่ าจจะไดรบั ผลกระทบ เชน ลูกคา คูค า คูธ รกิจ ทัง� ใน
ระยะสั�นและระยะยาว
2. มีการออกประกาศมาตรการตางๆ ที่มีผลบังคับใชภายในบร�ษัท โดยมีการปรับความเขมขนตามสถานการณ
ที่เปลี่ยนแปลง และอางอิงตามมาตรการของภาครัฐ
บร�ษทั มีการออกประกาศเปน “มาตรการตางๆ” ทีม่ ผี ลบังคับใชภายในบร�ษทั โดยเร�ม่ ตัง� แตชว งปลายเดือนมกราคม
2563 เปนตนมานับตั�งแตมีประกาศเร�่องการแพรระบาด มาตรการดังกลาวครอบคลุมทั�งพนักงาน ผูรับจางชวง
(เชน แมบา น /รปภ./คนสวน) ลูกคาและคูค า รวมถึงผูท ม่ี าติดตอจากหนวยงานภายนอก โดยบร�ษทั มีการติดตาม
แนวโนมของสถานการณการแพรระบาดทั�งในประเทศและตางประเทศ ซ�่งเปนพ�้นที่กลุมเสี่ยงในขณะนั�น ในชวงที่
มาตรการของภาครัฐยังไมมคี วามชัดเจน เชนการเฝาระวังการเดินทางไปทำงานในพ�น้ ทีเ่ สีย่ ง การรณรงคใหทกุ คน
สวมใสหนากากอนามัยตลอดเวลาในที่ทำงาน การทำความสะอาดพ�้นที่ทำงานเพ��มเติมใหบอยครั�งข�้นจากปกติ
การกำหนดการคัดกรองการเขาออกภายในสำนักงาน การจัดระเบียบเสนทางเขา-ออกในบร�ษทั การบันทึกการเขา
-ออกของพนักงานและผูม าติดตอทุกคน มาตรการทีม่ ผี ลบังคับใหพนักงานทีเ่ ดินทางกลับมาจากประเทศกลุม เสีย่ ง
หร�อตางประเทศตอง Quarantines ตนเอง 19 วัน ในชวงทีป่ ระเทศไทยยังไมประกาศ Lock-down จากนัน� มีการ
ประกาศเพ�ม� มาตรการใหพนักงานงดการเดินทางไปเจรจาธุรกิจทีต่ า งประเทศโดยเด็ดขาด มีมาตรการการตรวจวัด
อุณหภูมิทุกคนที่เขามาในสำนักงานทุกแหงจนถึงปจจุบันนี้ก็ยังคงดำเนินการอยู มีเจลลางมือตั�งไวในจุดตางๆ ทั�ว
สำนักงาน มีการออกมาตรการเร�่อง Social Distancing เชนจัดเกาอี้นั�งใหมีระยะหางกัน

หนึ่งเมตรสำหรับโรงอาหารของบร�ษัท จำกัดจำนวนผูเขาประชุมในแตละหองประชุมใหมีระยะหางที่เหมาะสมและมี
ฉากกัน� ระหวางทีน่ ง�ั ประชุม งดจัดกิจกรรมทีเ่ ปนการรวมกลุม ของคนหมูม าก นอกจากนีม้ กี ารสนับสนุนใหจดั ประชุม
ผานทาง VDO Conference เปนตน
สำหรับมาตรการตาง ๆ ที่บร�ษัทประกาศใหพนักงานทุกทานปฏิบัติตามนั�น จะมีการปรับเปลี่ยนหร�อเพ��มความ
เขมขนของมาตรการตามสถานการณของการแพรระบาดและการติดเช�้อของประเทศไทย โดยการเฝาระวังและ
ติดตามสถานการณกนั เปนวันตอวันในชวงตนของการแพรระบาด อยางไรก็ตาม เมือ่ ภาครัฐมีประกาศใชมาตรการ
ใดๆ ออกมา บร�ษัทก็จะปฏิบัติตามอยางเครงครัด โดยจะออกประกาศเปนมาตรการภายใน เพ�่อใหมีผลบังคับใช
กับพนักงานทุกคนทันที
ในเดือนธันวาคม 2563 หลังจากทีม่ ขี า วการแพรระบาดและการติดเช�อ้ ไวรัส COVID-19 ของประเทศไทยระลอกใหม
บร�ษทั ก็มไิ ดนง�ิ นอนใจ โดยออกประกาศใหพนักงานหร�อครอบครัวทีเ่ ดินทางหร�อพักอาศัยในจังหวัดสมุทรสาครใน
ชวงการแพรระบาดดังกลาว ตองรายงานตอหัวหนางาน และ Self-Quarantine (Work from Home) ตนเอง
เปนระยะเวลา 14 วัน โดยนับจากวันที่ 20 ธันวาคม 2563 เปนตนไป ทำการตรวจวัดอุณหภูมอิ ยางเครงครัด หากมี
อาการผิดปกติใหพบแพทยและรายงานผูบังคับบัญชาระดับสูงทันที หลังจากนั�น บร�ษัทฯ ไดออกประกาศเพ��ม
มาตรการ (ฉบับพ�เศษ) เมื่อพบวามีการแพรระบาดเพ��มมากข�้นและขยายเปนวงกวางทั�วประเทศ โดยใหจัดแบง
พนักงานในแตละฝายงานเปนสองกลุมเพ�่อสลับหมุนเว�ยนในการเขาปฏิบัติงานที่สำนักงานและใหทำงานจากสถาน
ที่พักอาศัย (Work from Home) ตามความเหมาะสม เพ�่อลดความเสี่ยงในการติดเช�้อและรักษาระยะหางตาม
มาตรการ Social Distancing เปนตน
3. มาตรการสวนปฏิบัติการ เพ�่อการใหบร�การอยางตอเนื่องและพนักงานมีความปลอดภัยในเร�่องของช�ว�ต
และสุขภาพสูงสุด
สำหรับการดำเนินงานและบร�หารจัดการภายในสถานีดาวเทียมไทยคม ในชวง Lock-down บร�ษัทเพ��มมาตรการ
สำรองฉุกเฉิน และมีขอกำหนดที่เครงครัด ไดแก จำกัดจำนวนคนในการเขามาทำงาน โดยเฉพาะผูที่ตองเขาไปใน
สวนปฏิบัติการควบคุมดาวเทียมและการออกอากาศโทรทัศนที่เปนหัวใจของธุรกิจ มีการสั�งการใหพนักงานสวน
ใหญทำงานจากทีพ
่ กั อาศัย (Work from Home) เปนหลัก สวนปฏิบตั กิ าร “Operations Team” มีการแบงทีม
ในการเขาทำงานในกิจกรรมเทาที่จำเปน สำหรับผูที่เขามาทำงานตองสวมหนากากอนามัยตลอดเวลา และตองทำ
ความสะอาดมือตลอดเชนเดียวกัน และตองปฏิบัติตามประกาศอื่นๆ ของบร�ษัทอยางเครงครัด นอกจากนี้ บร�ษัท
ไมอนุญาตใหบคุ คลภายนอกเขามาในสถานทีท่ ำงาน ยกเวนกรณีจำเปน เชนการซอมบำรุงอุปกรณ โดยมีการแบง
แยกทีมงานชัดเจน ตองเปนผูที่สามารถทำงานทดแทนกันหร�อทำงานสลับกันได โดยไมตองติดตอ สัมผัส หร�อ
ใกลช�ดกัน และตองมีการกรอกเอกสารเพ�่อใหบุคคลภายนอกเขามาภายในสำนักงาน นอกจากนี้ยังไดมีการนำ
ระบบเทคโนโลยีออนไลนมาใชในการสื่อสารระหวางกันใหมากยิ�งข�้นกวาเดิมจากที่มีการใชงานอยูแลว เชน การ
ประชุมแบบ VDO Conference การปฏิบตั งิ าน การอนุมตั ิ หร�อการสัง� การตางๆ ซ�ง่ ผลจากการปรับเปลีย่ นว�ธกี าร
ปฏิบัติงานดังที่กลาวมานี้ ทำใหบร�ษัทยังคงสามารถดำเนินธุรกิจไดอยางตอเนื่องตามปกติ และพนักงานมีความ
ปลอดภัยและยังคงมีสุขภาพอนามัยที่ดีโดยไมไดรับผลกระทบแตอยางใด
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4. มีการเพ��มมาตรการและปรับปรุงพ�้นที่ภายในอาคารสถาน
ที่ใหรองรับการควบคุมและปองกันการแพรระบาดได
มีการดำเนินการดังตอไปนี้
• ติดตั�งระบบ Access Control ที่ประตูทางเขาหลัก เพ�่อเขามา
ในบร�เวณโถงดานในอาคา (ปกติจะเปนระบบประตูปด/เปด
อัตโนมัติ) เพ�่อใหสามารถตรวจสอบการเขา-ออกยอนหลัง
ของพนักงานหร�อบุคคลภายนอกได ในกรณีที่หากพบปญหา
ผูที่ติดเช�้อ COVID-19
• ติดตั�งกลอง CCTV ที่ประตูทางเขาหลักในอาคาร เพ�่อบันทึก
ภาพผูที่เขามาภายในอาคาร ตอมาชวงตนเดือนกรกฎาคมมี
การนำระบบ Thermo Scan WiFi Camera มาใชตรวจจับ
วัดอุณหภูมิของทุกคนที่เขามาภายในอาคาร เพ�่อความแมนยำ
และอำนวยความสะดวกใหกับพนักงาน
• จัดพ�้นที่แบบ “เวนระยะหาง” ในหองประชุมและพ�้นที่นั�งพัก
คอย และบร�เวณแคนทีน
• จัดทำแผงอะคร�ลิคตรงเคาทเตอรประชาสัมพันธในอาคาร
• จัดทำแผงอะคร�ลิคติดตั�งในหองประชุมที่มีขนาดเล็กทุกหอง
เพ�่อคั�นกลางระหวางผูเขาประชุม
• กำหนดมาตรการใน “การใชหองประชุม” ไดแก การจัดที่นั�ง
เวนระยะหาง การจำกัดจำนวนผูเขาประชุมในแตละหอง และ
การลงช�่อเขาใชในแบบฟอรมที่วางไวในหองประชุมทุกครั�ง
• การลางแอรดวยน้ำยาฆาเช�้อทุกสำนักงานของบร�ษัท
• ในพ�้นที่สำคัญๆ ที่เปนหองปฏิบัติการของบร�ษัท เชน หอง
ควบคุมดาวเทียม หองสงสัญญาณออกอากาศโทรทัศน
หอง Server ของระบบดาวเทียมบรอดแบนด จะมีการกำหนด
ใหเฉพาะพนักงานที่เกี่ยวของโดยตรงเขาไปปฏิบัติงานภายใน
พ�้นที่ดังกลาวเทานั�น
• มีการจัดเตร�ยมตู Container ติดแอร ตั�งสำรองอยูภายนอก
อาคารสถานีดาวเทียม ซ�่งเตร�ยมไวในกรณีที่พบวามีการ
ติดเช�้อภายในหองปฏิบัติการ เพ�่อใหทีมงานสามารถใชเปน
หองปฏิบัติการสำรองชั�วคราว ทั�งนี้เพ�่อความปลอดภัยสูงสุด
ของพนักงานขณะปฏิบัติหนาที่ และเปนการควบคุมการแพร
ระบาดของเช�้อไมใหเพ��มข�้น เพ�่อใหสามารถดำเนินธุรกิจได
อยางตอเนื่องจนกวาการทำความสะอาดและเคลียรพ�้นที่ภาย
ในหองปฏิบัติการแลวเสร�จ

สรุปแนวทางการจัดการสูว�กฤตแบงตามมาตรการตางๆ ที่บร�ษัทไดดำเนินการในชวงที่ผานมา มีดังตอไปนี้
มาตรการ
1. มาตรการปองกันการ
แพรระบาด

1st Wave
25 มีนาคม – 19 เมษายน 2563

2nd Wave
ธันวาคม 2563 - ปจจุบัน

1. ระงับการเดินทางไปตางประเทศ ทั�งไปทำงานและสวนตัว
2. พนักงานกลับจากประเทศกลุมเสี่ยง ตองทำ Self-Quarantine 19 วัน
3. หากสัมผัสผูที่มีความเสี่ยง ตองทำ Self-Quarantine 14 วัน
4. คัดกรองผูมาติดตอ โดยตรวจสอบประวัติการเดินทาง
มีการวัดอุณหภูมิ และหามเขาพ�้นที่ทำงานดานใน
5. ตรวจวัดอุณหภูมิพนักงานกอนเขาอาคาร
6. พนักงานตองลงบันทึกการใชหองประชุมทุกครั�ง เพ�่อใหตรวจสอบได
7. สลับวันทำงาน Work Rotation (25 มีนาคม – 19 เมษายน 2563)
8. Social Distancing จัดพ�้นที่การประชุมใหหางกัน และสนับสนุนการ
ประชุมแบบ Online
9. ยกเลิกวันหยุดสงกรานต

1. ระงับการเดินทางขามจังหวัด และการเดินทางไป
ตางประเทศ
2. กิจกรรม อบรมสัมมนาที่ตองอยูในหองประชุม
ใหเปลี่ยนไปเปนรูปแบบ Online หร�อรูปแบบ
อื่นๆ ตามความเหมาะสม
3. เพ��มความเขมงวดในการเขาออกสำนักงาน โดย
ตองผานการคัดกรองทุกคน
4. สลับวันทำงานตามการพ�จารณาของหัวหนางาน
5. Social Distancing จัดพ�้นที่การประชุมให
หางกัน และสนับสนุนการประชุมแบบ Online

2. มาตรการดานความสะอาด 1. ทำความสะอาดพ�้นที่ที่มีการสัมผัสรวมกันทุก 15 นาที
2. ลางทำความสะอาดพ�้น และฉีดพนยาเปนประจำทุกวัน
3. หากมีบุคคลสุมเสี่ยง จะทำความสะอาดพ�้นที่ที่เกี่ยวของโดยทันที
4. ลางแอรดวยน้ำยาฆาเช�้อ
3. มาตรการดานเคร�่องมือ
และอุปกรณ

1. ติดตั�งเคร�่องฟอกอากาศ
2. ติดตั�งกลองวงจรปดเพ��มเติม
3. จัดซ�้อเคร�่องตรวจวัดอุณหภูมิ
4. จัดหาหนากากอนามัยใหพนักงานทุกคน
5. จัดหาชุดปองกันเช�้อ (PPE) เพ�่อเตร�ยมความพรอมกรณีว�กฤต

1. จัดหาหนากากอนามัยเพ��มเติมใหกับ
พนักงานฝายควบคุมดาวเทียม

4. มาตรการใหความชวยเหลือ 1. ทำประกัน COVID-19 ใหพนักงาน มีผล 18 มีนาคม 2563 –
17 มีนาคม 2564
2. จัดหาประกัน COVID-19 ใหครอบครัวพนักงานในราคาพ�เศษ
3. ประสานงานโรงพยาบาลประกันสุขภาพและประกันสังคมในการ
ตรวจสุขภาพ
5.มาตรการดานอื่นๆ

1. สื่อสารกับพนักงานอยางตอเนื่องเปนประจำ เพ�่อสรางความเขาใจ
และลดความตื่นตระหนก
2. ใหความรูกับพนักงานในการดูแลตนเอง
3. ประยุกตใชเทคโนโลยี เพ�่อลดการสัมผัส เชน ชำระเง�นผาน QR CODE
4. จัดเตร�ยม BCP เพ�่อรองรับสภาวะฉุกเฉิน

1. สื่อสารกับพนักงานอยางตอเนื่องเปนประจำ
เพ�่อสรางความเขาใจและลดความตื่นตระหนก
2. ใหความรูกับพนักงานในการดูแล ตนเอง
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II.กระบวนการบร�หารจัดการภาวะว�กฤตของบร�ษัท (Crisis Management)
เนื่องจากลักษณะการดำเนินธุรกิจของบร�ษัท เปนผูใหบร�การดานดาวเทียมสื่อสารและโครงขายโทรคมนาคม ซ�่ง
สวนปฏิบตั กิ ารจำเปนตองใหบร�การลูกคาใหมสี ญ
ั ญาณจากดาวเทียมอยางตอเนือ่ งตลอด 24 ชัว� โมง/ 7 วัน ดังนัน�
การดำเนินธุรกิจทีม่ คี วามตอเนือ่ งตามสภาวะปกติ จ�งเปนหัวใจหลักสำคัญของกระบวนการบร�หารจัดการระบบปฏิบตั ิ
การภายใน บร�ษัทมีระบบ ISO รองรับคุณภาพการใหบร�การ มีคณะกรรมการตรวจสอบภายในเพ�่อประเมินเร�่อง
ความเสี่ยงและการปฏิบัติงานตาม ISO ที่เกี่ยวของ มีการตรวจสอบดูแลอุปกรณที่เกี่ยวของอยางสม่ำเสมอ ให
พรอมใชงานไดตลอดเวลา รวมทั�งการบำรุงรักษาอุปกรณ และการจัดเตร�ยมน้ำมันสำรองสำหรับเคร�่องปนไฟฟา
และอุปกรณอื่นๆ เพ�่อใหการบร�การมีความตอเนื่อง นอกจากนี้ บร�ษัทมีแผนการดำเนินงานในภาวะว�กฤตและแผน
การบร�หารจัดการเพ�่อความตอเนื่องในการดำเนินธุรกิจ (BCMP) โดยมีการเตร�ยมความพรอมความรับผิดชอบ
ของทีมงานที่ตองบร�หารจัดการงานในแตละสวนงานที่ตนเองดูแล มีการซักซอมและตรวจสอบขั�นตอนดำเนินการ
และกระบวนการ เพ�่อปรับปรุงหร�อเพ��มเติมใหทันสมัยเปนประจำทุกป ซ�่งที่ผานมา เมื่อบร�ษัทตองเผช�ญปญหาที่จะ
สงผลกระทบตอการใหบร�การลูกคา เชน ปญหาไฟฟาดับในพ�น้ ที่ ปญหาน้ำทวมกรุงเทพฯ และปร�มณฑลครัง� ใหญ
แตบร�ษัทยังคงสามารถใหบร�การลูกคาตลอด 24 ชั�วโมง/7 วัน โดยไมประสบปญหาติดขัดแตอยางใด
สำหรับป 2563 ที่ทุกคนตองเผช�ญกับการปญหาจากการแพรระบาดของ Coronavirus COVID-19 ที่อาจจะสง
ผลตอสุขภาพและช�ว�ตของพนักงานและครอบครัว และผูมีสวนไดเสียทุกกลุม บร�ษัทจ�งมีการออกมาตรการและ
การดำเนินการตางๆ เปนระยะโดยปรับเปลี่ยนใหยืดหยุนไปตามสภาวการณความรุนแรงของการแพรระบาด โดย
จะเปน Direction เดียวกันที่มาจากคณะกรรมการเฉพาะกิจ “Crisis Management Team/ BCP” ในการ
บร�หารจัดการกับภาวะว�กฤตดังกลาว โดยมีรายละเอียดของการดำเนินการ ดังตอไปนี้
1. แตงตั�งคณะกรรมการเฉพาะกิจ Crisis Management Team / BCP
2. การบร�หารจัดการสวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหรองรับการใชงานแบบ “Work From Home (WFH)”
ลวงหนา
• ฝายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology System (ITS)) เปนผูจัดเตร�ยมระบบและ
Tools ตางๆ เพ�่อใหพนักงานสามารถทำงานจากที่บานไดโดยเสมือนทำงานที่ Office ใหมากที่สุด เชน
การจัดประชุมผาน VDO Conference ในภาวะปกติ บร�ษัทมีการใชงานแบบ “Conference Call” (ประชุม
เฉพาะเสียงไมเห็นหนาผูเขาประชุม) เพ�่อประชุมกับสำนักงานสาขาหร�อบร�ษัทคูคาในตางประเทศเปนประจำ
อยูแ ลว หร�อการจัดประชุมผาน WebEX Application/ Microsoft Team พอมาถึงชวง COVID-19 จ�งมี
การนำ “Zoom Application” ที่ใชกันอยางแพรหลายในตางประเทศมาใหพนักงานฝกการใชงานกอน
บังคับใชมาตรการ WFH เต็มรูปแบบ เพราะอาจจะตองมีการจัดประชุมกลุม ยอยมากข�น้ กวาเดิม โดยบร�ษทั
ไดซ�้อ Zoom Net Meeting License และ MS Team มาใหพนักงานใชงานอยางถูกตองตามกฎหมาย
เพ�่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใชงาน
• ฝาย ITS มีการขยายสัญญาณ Bandwidth ทั�งสวนของ International and domestic link เพ�่อ
รองรับโหลดการใชงานของพนักงานทีต่ อ งใชผา น VPN มากข�น้ โดยทำการทดสอบ และ monitor utilization,
service ability และ monitor เร�่องของ Data Security โดยเฉพาะการจัดเดร�ยมการเช�่อมตอ Access
via VPN และการเปด VOIP อยางสม่ำเสมอ
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• บร�ษัทอนุญาตใหพนักงานฝาย ITS สามารถทำการ Divert Call จากหมายเลขโทรศัพทที่ทำงานไปยัง
เบอรมือถือของตนเอง เพ�่อทำการตรวจสอบ “Internet of Things – IOT Assessment” เพ�่อความ
ปลอดภัยสูงสุดของขอมูลบร�ษัท ทั�งนี้ฝาย ITS ก็ตองทำงานจากที่บานเชนเดียวกัน
• จัดอบรมพนักงานและ Set up ระบบในคอมพ�วเตอรของพนักงาน ตั�งแตชวงกอนเร�่มมาตรการ WFH
เพ�่อการเขาใช Tools ตางๆ โดยเฉพาะการใช Zoom และ User Manual สำหรับระบบตางๆ เชน VPN,
VDO Conference
• การเขาเช�่อมตอกับระบบ “Connect to the Office from Anywhere” ของบร�ษัท ไดแก
• การเช�่อมตอ VPN จากที่บานไปยัง Office
• การใชงาน Share Drive จากที่บาน
• การใช Applications อื่นๆ เชน WebEX และระบบอินทราเน็ต (Intranet Services) ซ�่งบร�ษัทมีการ
ใชงานภายในผานระบบออนไลนบนอินทราเน็ตมากมาย ทีผ่ า นมาบร�ษทั พยายามพัฒนาระบบการจัดการ
เอกสารภายในใหเปนการใชงานเช�่อมตอแบบออนไลนใหมากที่สุด เชน การอนุมัติตางๆ ระบบจัดซ�้อ
ระบบการเง�น (การยืมเง�นทดรอง, การทำสัญญากับลูกคา) เอกสารบันทึกภายในเพ�่อขออนุมัติ ระบบ
การลาของพนักงาน ระบบการจองรถตู/ จองหองประชุม/Smart Office เปนตน จากการทีร่ ะบบเอกสาร
ของบร�ษทั สวนใหญอยูบ นแพลตฟอรมอินทราเน็ต โดยมีการเช�อ่ มตอกันแบบออนไลน ตัง� แตตน ทางคือ
User จนถึงปลายทางคือ Authority/ Approval จ�งมีสวนสำคัญที่ทำใหบร�ษัทสามารถสั�งการให
พนักงานทำงานจากทีบ่ า นไดโดยงาย และในทันทีทเ่ี กิดเหตุฉกุ เฉินข�น้ เนือ่ งจากบร�ษทั ผานประสบการณ
ทีต่ อ งเผช�ญกับภาวะฉุกเฉินทีจ่ ะสงผลกระทบตอบร�ษทั มาหลายตอหลายครัง� ในอดีตเหลานี้ จ�งทำใหบร�ษัท
มีความตืน่ ตัวและตระหนักถึงความสำคัญและความจำเปนทีพ
่ นักงานจะตองสามารถปฏิบตั งิ านจากทีไ่ หน
ก็ได เพ�่อความตอเนื่องในการดำเนินธุรกิจ โดยมีการปรับปรุงและพัฒนาว�ธีการทำงานใหพรอมรับกับ
เหตุการณที่อาจเกิดข�้นโดยไมคาดคิดอยูเสมอ สิ�งสำคัญที่สุด คือการดูแลหลังบานชองทางการเขา
เช�่อมตอระบบ VPN จากที่บานมายังที่ทำงานใหมีความเสถียรและตองมีระบบการรักษาความปลอดภัย
สูงสุดของใหกับขอมูลของบร�ษัทดวย
• ป 2561 บร�ษัทไดออกแบบ “TCWeLink Application” เพ�่อรองรับการใชงานบนมือถือ เพ�่อเปนอีก
หนึ่งชองทางใหพนักงานเขาถึงขอมูลตางๆ บนระบบอินทราเน็ตของไทยคมไดงายและรวดเร�ว และเปน
ชองทางรับขาวสารตางๆ ของบร�ษัท รวมทั�งระบบ “Call Tree” ชวงที่เกิดเหตุฉุกเฉิน ซ�่งบร�ษัทมีการ
พัฒนาขอมูลที่สามารถดูไดบน TCWeLink App นี้อยางตอเนื่อง โดยมีการเพ��มขอมูลในชวงที่ WFH
ดวย เพ�่อใหพนักงาน connect กับบร�ษัทผานทางมือถือไดอีกหนึ่งชองทาง
3. บร�ษัทมีการประกาศแนวปฏิบัติในการ WFH และแนวปฏิบัติ E-Meeting ตามที่กระทรวงดิจ�ทัลประกาศ รวม
ถึงนโยบายติดตามผูที่มีความจำเปนที่จะเขามาในบร�ษัท รวมไปถึงพนักงานของบร�ษัทที่จะออกไปประกอบ
กิจกรรมตางๆ เชน การประชุมหร�อทำงานนอกสถานที่ โดยสามารถขออนุมัติดำเนินการและเก็บขอมูลเพ�่อ
สอบทานผานระบบ “Visitor Online” หร�อผานระบบ “Memo Online” ของบร�ษัท
4. สำนักทรัพยากรบุคคลออกประกาศ “WHF” เต็มรูปแบบ (หลังจากมีการเร�่มทดลอง WFH กับบางหนวยงาน
ในเดือนมีนาคม) ตั�งแตเดือนเมษายนจนถึงเดือนกรกฎาคม 2563 ทั�ง Guidelines and Policy รวมถึงชอง
ทางในการสื่อสารตางๆ กับบร�ษัทและระหวางหนวยงาน โดยแจงหลักการของการทำ E-meeting ตามขอ
กำหนดของกฎหมายผานชองทางการสื่อสารดังกลาวดวย

5. มีการบร�หารจัดการระบบ Facilities อื่นๆ เชน จัดการสถานที่ตามนโยบาย Social Distancing การทำ
ความสะอาดพ�น้ ทีส่ ำนักงาน การจัดเตร�ยมอุปกรณสำหรับการตรวจวัดอุณหภูมิ การจัดเตร�ยมอุปกรณสำรอง
ใหเพ�ยงพอในชวง Lock-down
6. การปองกันดานสุขภาวะอนามัย เชน การใสหนากากอนามัย การลางมือ และขอแนะนำตางๆ ที่เปนประโยชน
การประกันสุขภาพเพ��มเติมใหพนักงานทุกคนสำหรับ COVID-19
7. มีการบร�หารจัดการเพ�่อความตอเนื่องในการดำเนินธุรกิจตามแผนงานที่วางไว
8. การสื่อสารภายใน ขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับพนักงานในองคกร “สำนักทรัพยากรบุคคล” จะเปนผูดำเนิน
การ โดยผานการคัดกรองเนือ้ หาจากคณะกรรมการ Crisis Management Team เชน การประกาศมาตรการ
ตางๆ ทีเ่ กีย่ วกับ COVID-19 สิทธิประโยชนของพนักงาน ว�ธปี อ งกันตนเองและครอบครัวใหปลอดภัยจากการ
ติดเช�อ้ แนวทางการทำงานแบบ WFH การประหยัดไฟฟาทีบ่ า นในชวง WFH เพ�อ่ ใหพนักงานรูส กึ ถึงความหวงใย
ใสใจ และสรางconnectivity ระหวางกันในชวงการทำงาน WFH และยังมีการสื่อสารถึงว�ธีการปฏิบัติตนใน
การเขามาทำงานในชวงผอนคลายมาตรการ เปนตน
9. การสือ่ สารภายนอกทัง� ในและตางประเทศ “ฝายสือ่ สารองคกร” จะเปนผูด ำเนินการสวนใหญจะเปนการสือ่ สาร
ในเร�อ่ งของธุรกิจเปนสำคัญ เนือ่ งจากตองการประชาสัมพันธใหผมู สี ว นไดเสียทราบวา บร�ษทั มีการดำเนินธุรกิจ
อยางตอเนื่องแมในชวง COVID-19
10.มีการติดตามประเมินสถานการณ โดยคณะกรรมการ Crisis Management Team จะมีการประชุมผาน VDO
Conference ในชวงแรกทุกสัปดาห เพ�่อประเมินสถานการณและออกเปนประกาศโดย HR ซ�่งมีการประกาศ
มาตรการอยางตอเนื่องมาตลอดแมในชวงระบาดรอบที่สองในเดือนธันวาคม

III.การบรรเทาผลกระทบและดูแลผูมีสวนไดเสียอยางรอบดาน (Impact Mitigation)
1. พนักงาน
• บร�ษัทมีการสื่อสารให “ความรูเกี่ยวกับ Coronavirus COVID-19” เชน ว�ธีการปองกันดูแลตนเองและ
ครอบครัวใหปลอดภัยจากการติดเช�อ้ โดยสือ่ สารผานทางอีเมลเปนระยะๆ เพ�อ่ ตอกย้ำและสรางความตระหนัก
ในการดูแลตนเอง
• มีการใชขอมูลที่เผยแพรจากหนวยงานของภาครัฐเพราะเปนขอมูลที่ถูกคัดกรองแลววาเช�่อถือไดมาบอกตอ
ใหกับพนักงานผานการสื่อสารทางอีเมลเปนหลัก เพ�่อใหพนักงานมีความตื่นตัวเร�่อง COVID-19 อยูเสมอ
โดยใชชอ งทางสือ่ สารผานทางอีเมล และ “TCWeLink Application on Mobile” เชนว�ธกี ารลางมือทีถ่ กู ตอง
การใสหนากากอนามัย ขอสังเกตอาการติดเช�้อ COVID-19
• มีการแจกหนากากอนามัยและหนากากผาใหกับพนักงาน รวมทั�งผูรับจางชวง เชนรปภ. และแมบานทำความ
สะอาด
• ออกมาตรการ WFH สำหรับพนักงานในสำนักสาขาในตางประเทศดวย ไดแก ญี่ปุน อินเดีย ออสเตรเลีย
ฟ�ลิปปนส และอินโดนีเซ�ย เพ�่อปองกันสุขภาวะอนามัยของพนักงานทุกคน
• มีการแจงสิทธิประโยชนในสวนของผูประกันตนในเร�่องของ COVID-19 ใหพนักงานทุกคนรับทราบ
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2.ลูกคา
• เนื่องจาก COVID-19 มิไดมีผลกระทบโดยตรงตอไทยคม เพราะเราเปนผูใหบร�การ Infrastructure และขาย
แบบ Wholesale ทั�งบร�การประเภท Broadcast และ Broadband จ�งไมไดขายกับ Retail โดยตรง แต
บร�ษัทตองติดตามผลกระทบของ COVID-19 ทีมีตอลูกคาแตละรายอยางตอเนื่อง เพราะลูกคาอาจจะเปนผูได
รับผลกระทบโดยตรง โดยบร�ษัทจัดเตร�ยมเง�นสดสำรองใหเพ�ยงพอในกรณีที่เหตุการณยืดเยื้อจนสงผลตอ
รายไดของบร�ษัท
• ทีมงานฝายขาย (Sales Team) ติดตอกับลูกคาผานทางโทรศัพท อีเมล และ VDO Conference โดยงดการ
เขาพบลูกคาโดยตรง
3.คูคา
• ใชว�ธีติดตอสื่อสารผานอีเมลเปนหลัก
• สำหรับการสงสินคา การวางบิล หร�อการเขามารับเช�คที่บร�ษัท ตองมีการนัดหมายกับฝายจัดซ�้อลวงหนา
เพราะบร�ษัทมีมาตรการจำกัดคนเร�่องการเขาพ�้นที่ภายใน
4.ผูถือหุน/ นักลงทุน/ นักว�เคราะห
• บร�ษัทเลื่อนการจัดประชุมผูถือหุนประจำปจากเดือนมีนาคมเปนวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 โดยใชว�ธีการจัด
ประชุมแบบ Social Distancing ตามมาตรการของภาครัฐ
• สำหรับนักลงทุนสถาบันหร�อนักว�เคราะห บร�ษัทยังคงใหขอมูลขาวสารตามปกติ เพราะสื่อสารผานอีเมลหร�อ
โทรศัพทเปนสวนใหญ ในกรณีที่ตองเขามาในสำนักงาน บร�ษัทจะสงวนสิทธิ์เฉพาะที่มีความจำเปนเทานั�น
5. สังคม/ชุมชน
• บร�ษัทบร�จาคอุปกรณและจัดฝกอบรมว�ธีการใชอุปกรณกับคณะครู เพ�่อใชในการจัดการเร�ยนการสอนใหกับ
นักเร�ยนทีบ่ กพรองทางการไดยนิ ของ “โรงเร�ยนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ” ในชวงทีง่ ดการเร�ยนการสอน
ที่โรงเร�ยน ซ�่งนักเร�ยนกลุมนี้จะไมสามารถเร�ยนทางชอง DLTV ที่เปนชองการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมได
โดยว�ธกี ารเร�ยนการสอนของนักเร�ยนเศรษฐเสถียร คือคุณครูจะทำการเร�ยนการสอนออนไลนสำหรับนักเร�ยน
ตามคาบเร�ยนในเวลาปกติ และอัดเปนคลิปการสอนออนไลนใหนกั เร�ยนไดมโี อกาสเร�ยนในชวง COVID-19 และ
สำหรับเร�ยนซ้ำยอนหลังไดเมื่อตองการทบทวนบทเร�ยน
• บร�ษัทบร�จาคเง�นชวยเหลือการปองกัน COVID-19 ในประเทศ สปป. ลาว ผานบร�ษัทลาวโทรคมนาคม ซ�่งเปน
บร�ษัทรวมทุนกับรัฐบาล สปป.ลาว
• บร�ษัทรวมกับคูคาที่เปนผูใหบร�การ NAVA โดยเพ��มปร�มาณ Data ใหใชฟร� เพ�่อชวยผูประกอบการทางทะเล
ใหเช�่อมตอสื่อสารถึงกันไดระหวางลูกเร�อกับครอบครัว และสนับสนุนการปฏิบัติงานบนเร�อใหมีประสิทธิภาพ
และคงความตอเนื่องในการใหบร�การ
• ผูบ ร�หารรวมแบงปนประสบการณการรับมือในชวง COVID-19 รวมกับกลุม ผูป ระกอบการดาวเทียมในภูมภิ าค
เชน เร�อ่ งผลกระทบทีม่ ตี อ ผูป ระกอบการดาวเทียม การสรางโอกาสธุรกิจใหมๆ ชวง COVID-19 การเตร�ยมการ
เร�อ่ ง New Normal เพ�อ่ เปนแนวทางและกรณีศกึ ษารวมกัน โดยเปนการสัมมนาผานทาง VDO Conference
จัดโดยสมาพันธ APSCC

IV. การวางแผนฟ��นฟูธุรกิจภายหลังสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19
(Business Recovery)
1. บร�ษทั ยังคงดำเนินธุรกิจอยางตอเนือ่ ง โดยมีการทบทวนแผนงานทัง� ระยะสัน� และระยะยาว และเปนหนึง่ ในหัวขอ
การประเมินความเสี่ยงตามกระบวนการของบร�ษัทสำหรับอนาคต
2. ปรับปรุงว�ธีการทำงาน WFH ใหมีประสิทธิภาพมากยิ�งข�้น โดยปรับจำนวนพนักงานที่จะเขามาทำงานในบร�ษัท
เปน 50:50 ตั�งแตเดือนกรกฎาคม คือแตละฝายใหแบงพนักงานทำงาน WFH/Office สลับกันไป
3. นำบทเร�ยนจากว�กฤตมาสรางเปนโอกาสสำหรับการรับมือในอนาคต เชน มีแนวคิดที่จะผลักดันการพัฒนา
ระบบ สำหรับการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมใหมีฟ�งกชั�นการทำงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ�งข�้นเนื่องจาก
ว�กฤต COVID-19 ทำใหนักเร�ยนประสบปญหาการขาดชั�นเร�ยนและการเร�ยนการสอน ซ�่งชองการศึกษาทาง
ไกลผานดาวเทียม คือ “ชอง DLTV” เปนอีกหนึ่งชองทางที่สามารถชวยใหนักเร�ยนไดเร�ยนหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการไดอยางตอเนื่อง แมในภาวะว�กฤต โดยในชวง Lock-down พบวามีนักเร�ยนเขาเร�ยน
ทาง DLTV กวาสองลานคน
4. บร�ษทั ไดมโี อกาสชวยสนับสนุนอุปกรณและการจัดการเร�ยนการสอนของโรงเร�ยนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ
แบบอัดสงเปนคลิปการเร�ยนการสอนแบบออนไลนทค่ี รูผสู อนใชภาษามือสอนนักเร�ยนทีบ่ กพรองทางการไดยนิ
ซ�่งอาจจะใชเปนตนแบบเพ�่อการขยายโอกาสไปยังกลุมผูดอยโอกาสกลุมอื่นในชวงภาวะว�กฤต
5. เปดโอกาสในการพัฒนานวัตกรรมหร�อบร�การใหกับผูคนใหสามารถเขาเช�่อมตอ (Connectivity) กับระบบ
และเทคโนโลยีตางๆ ไมวาจะเปนออนไลนหร�อผานดาวเทียมใหแพรหลายมากยิ�งข�้น เพราะการเขาถึงขอมูล
ขาวสารในชวงเกิดภาวะว�กฤตมีความสำคัญเปนอยางมาก ดังเชน COVID-19 ที่ผานมา
6. ปรับว�ธีการทำงานแบบ New Normal/Social Distancing บร�ษัทยังคงใชมาตรการ Social Distancing
และการใสหนากากอนามัยภายในสำนักงาน และสำหรับบุคคลภายนอกที่จะเขามาประชุมภายในสำนักงาน
ทุกแหง ยังตองขออนุมัติลวงหนา นอกจากนี้ยังคงมีการตรวจวัดอุณหภูมิสำหรับผูที่เขามาในสำนักงาน โดย
มีการใชเทคโนโลยีกลองตรวจวัดความรอน “Thermal Scan WiFi Camera” มาใชวดั Body Temperature
เพ�่อความแมนยำและรวดเร�ว
7. บร�ษัทนำเทคโนโลยีตางๆ มาใชเพ�่อมาอำนวยความสะดวกใหกับพนักงาน ในการทำงานแบบ Anytime
Anywhere และปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพดีข�้นอยูเสมอ เชน VDO Conference (ZOOM, MICROSOFT
TEAM) เพ�่อรองรับการเปลี่ยนแปลงหร�อว�กฤตการณที่อาจเกิดข�้นไดในอนาคต
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เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
รายงานความอยางยั�งยืนฉบับนี้เปนรายงานฉบับที่ 8 ของบร�ษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) เพ�่อเปดเผย
ขอมูลสำคัญที่ครอบคลุมการดำเนินงานทั�งมิติเศรษฐกิจ สังคมและสิ�งแวดลอมของบร�ษัทในประเทศไทย
ซ�ง่ เกิดข�น้ ระหวาง วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 (Fiscal Year 2020) โดยมีการอางอิงดัชนี
บางตัวทีเ่ หมาะสมกับบร�ษทั ประเภททีเ่ ปน Core Option ในมาตรฐาน GRI Sustainability Reporting
Standards 2020 และมีการนำเสนอความสอดคลองของการดำเนินธุรกิจ เมื่อเทียบกับเปาหมายการ
พัฒนาอยางยั�งยืนขององคการสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) ดวย
สำหรับรายงานความยั�งยืนประจำป 2563 บร�ษัทจัดทำเปนเอกสารอิเล็คทรอนิกสเทานั�น
สำหรับขอมูลความยั�งยืนสวนที่เกี่ยวกับการดำเนินงานและงบการเง�นของบร�ษัทที่มีการอางถึงอยูในสวน
“GRI Content Index 2020” หนาสุดทายของรายงานความยั�งยืนนั�น โปรดเขาไปดูตามหนาที่อางถึงได
ใน “รายงานประจำป 2563” ซ�่งบร�ษัทใชสื่อสารกับผูมีสวนไดเสีย อาทิ นักลงทุนและผูถือหุน และทาน
สามารถดาวนโหลดรายงานทั�งสองฉบับนี้ไดจากเว�บไซด
www.thaicom.net/ Investors/ Publications
สอบถามขอมูลเพ��มเติม หร�อ แสดงความคิดเห็นตอรายงานความยั�งยืนฉบับนี้ไดที่
สวนงานดานการพัฒนาอยางยั�งยืน สำนักสื่อสารองคกร
บร�ษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
63/21 ถนนรัตนาธิเบศร ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุร� จังหวัดนนทบุร� 11000
โทรศัพท : (+66) 2596-5060
อีเมล
: contact@thaicom.net
เว�บไซต : www.thaicom.net
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GRI CONTENT INDEX
Note: Our GRI Content Index below includes references to
THAICOM’s 2020 Annual Report and 2020 Sustainability Report
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GRI Disclosure

Annual Report/ Website
(TH =Thai, EN = English)

Sustainability Report
(TH =Thai, EN = English)

Omission/Note

GRI 102: General Disclosures 2016
1. Organizational profile
102-1 Name of the Organization
102-2 Activities, brands, products, and services
102-3 Location of headquarters
102-4 Location of operations
102-5 Ownership and legal form
102-6 Markets served
102-7 Scale of the organization
102-8 Information on employees and other workers
2. Strategy
102-14 Statement from senior decision-maker
102-15 Key impacts, risks, and opportunities
3. Ethics and integrity
102-16 Values, principles, standards, and norms of behavior
102-17 Mechanisms for advice and concerns about ethics
4. Governance
102-18 Governance structure
102-19 Delegating authority
102-20 Executive-level responsibility for economic, environmental, and social topics
102-22 Composition of the highest governance body and its committees
102-23 Chair of the highest governance body
102-24 Nominating and selecting the highest governance body
102-25 Conflicts of interest
102-26 Role of highest governance body in setting purpose, values, and strategy
102-27 Collective knowledge of highest governance body
102-28 Evaluating the highest governance body’s performance

Front cover; Part 1: p 6-7 (TH)/ 5 (EN)
Part 1: pp 12-24 (TH)/ 9-20 (EN)
Back cover; Part 1: p 6 (TH)/ 5 (EN)
Part 1: pp 6-10 (TH)/ 5-8 (EN)
Part 1: p 26-28 (TH)/ 22-23 (EN)
Part 1: pp 12-24 (TH)/ 9-20 (EN)
Part 1: pp 6-11, 52-53 (TH)/ 5-9, 45-46 (EN)

pp.2 (TH/EN); Attachment 5: pp 1-9 (TH/EN)
Part 1: pp 32-37 (TH)/ 28-32 (EN)
Part 1: pp 1-4 (TH)/ 1-3 (EN)
Part 2: pp 81-84 (TH), 76-79 (EN); Attachment
5: pp 1-3 (TH)/ 1-3 (EN)

p.45 (TH)
p 45 (TH)
pp 1-2 (TH)
pp 12-17 (TH)
p 5 (TH)

Part 2: pp 23-26, 24-47 (TH)/ 23-25, 24-45 (EN)
Part 2: pp 24-47 (TH)/ 24-45 (EN)
Part 2: pp 43-45 (TH)/ 41-43 (EN)
Part 2: pp 24-47 (TH)/ 24-45 (EN)
Part 2: pp 24-30 (TH)/ 24-29 (EN)
Part 2: p 29 (TH)/ 28-29 (EN)
Part 2: pp 71-88 (TH)/ 67-83 (EN)
Part 2: pp 30-31 (TH)/ 30-31 (EN)
Part 2: pp 61-62 (TH)/ 57-58 (EN)
Part 2: pp 62-66 (TH)/ 58-62 (EN)
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GRI Disclosure
102-30
102-31
102-32
102-33
102-34

Effectiveness of risk management processes
Review of economic, environmental, and social topics
Highest governance body’s role in sustainability reporting
Communicating critical concerns
Nature and total number of critical concerns

102-35 Remuneration policies
102-36 Process for determining remuneration
102-37 Stakeholders’ involvement in remuneration
5. Stakeholder engagement
102-40 List of stakeholder groups
102-42 Identifying and selecting stakeholders
102-43 Approach to stakeholder engagement
102-44 Key topics and concerns raised
6. Reporting practice
102-45 Entities included in the consolidated financial statements
102-46 Defining report content and topic Boundaries
102-47 List of material topics
102-50 Reporting period
102-51 Date of most recent report
102-52 Reporting cycle
102-53 Contact point for questions regarding the report
102-55 GRI content index
GRI 201: Economic Performance 2016
201-1 Direct economic value generated and distributed
201-3 Defined benefit plan obligations and other retirement plans
GRI 202: Market Presence 2016
202-2 Proportion of senior management hired from the local community

Annual Report/ Website
(TH =Thai, EN = English)

Sustainability Report
(TH =Thai, EN = English)

Omission/Note

Part 2: pp 42-43, 81-84 (TH)/ 41-42, 76-79 (EN)
Part 2: p 67-68 (TH)/ 63-64 (EN)
Part 2: pp 44-45 (TH)/ 42-43 (EN)
Part 2: pp 10-12, 75-77 (TH)/ 11-12, 70-72 (EN)
Part 2: pp 75-77 (TH)/ 70-72 (EN);
Attachment 5: pp 1-3 (TH)/ pp 1-3 (EN)
Part 2: pp 2-3 (TH)/ 3 (EN)
Part 2: pp 39-41 (TH)/ 41-43 (EN)
Part 2: p 69 (TH)/ 65 (EN)

Part 2: pp 4-15 (TH)/ 6-15 (EN)

p 52 (TH)
p 52 (TH)
pp 53-56 (TH)
pp 53-56 (TH)

Financial Statements: pp 21-25 (TH)/ 18-20 (EN)
Front cover page

p 17 (TH)
p 17 (TH)
Front cover page

https://www.thaicom.net/th/เอกสารเผยแพร/

https://www.thaicom.net/th/เอกสารเผยแพร/

Front cover page
Part 1: p 69 (TH)/ 78 (EN)

Front cover page
p 69 (TH)
p 71-74 (TH)

Financial Statements: pp 7-18 (TH)/ 7-16 (EN)
Financial Statements:: pp 102-103 (TH)/ 70 (EN)
p 45 (TH)
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GRI Disclosure

GRI 205: Anti-corruption 2016
103-2 The management approach and its components
205-1 Operations assessed for risks related to corruption

Annual Report/ Website
(TH =Thai, EN = English)

Sustainability Report
(TH =Thai, EN = English)

Part 2: p 81 (TH)/ 76 (EN)
Part 2: pp 81-88 (TH)/ 76-83 (EN)

GRI 207: Tax 2019
103-2 The management approach and its components

p 31 (TH)

GRI 302: Energy 2016
103-2 The management approach and its components
302-1 Energy consumption within the organization
302-4 Reduction of energy consumption

p 35 (TH)
pp 34-35 (TH)
p 35 (TH)

GRI 303: Water & Effluents 2018
103-2 The management approach and its components
303-5 Water consumption

p 36 (TH)
p 36 (TH)

GRI 304: Biodiversity 2016
103-2 The management approach and its components
304-1 Operational sites owned, leased, managed in, or adjacent to, protected areas
and areas of highbiodiversity value outside protected areas

Omission/Note

p 40 (TH)
pp. 40-41 (TH)

GRI 305: Emissions 2016
103-2 The management approach and its components
305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions
305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions
305-3 Other indirect (Scope 3) GHG emissions
305-5 Reduction of GHG emissions

p 38 (TH)
p 39 (TH)
p 39 (TH)
p 39 (TH)
pp. 38-39 (TH)

GRI 306: Waste 2020
103-2 The management approach and its components
306-1 Waste generation and significant waste-related impacts

p 37 (TH)
pp 37-38 (TH)
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GRI Disclosure

GRI 401: Employment 2016
103-2 The management approach and its components
401-3 Parental leave

Annual Report/ Website
(TH =Thai, EN = English)

Sustainability Report
(TH =Thai, EN = English)

p 45 (TH)
p 45 (TH)

GRI 403: Occupational Health and Safety 2018
103-2 The management approach and its components
403-1 Occupational health and safety management system
403-5 Worker training on occupational health and safety
403-6 Promotion of worker health
403-9 Work-related injuries

p 48 (TH)
pp 48-49 (TH)
p 49 (TH)
p 50 (TH)
p 50 (TH)

GRI 404: Training and Education 2016
103-2 The management approach and its components
404-1 Average hours of training per year per employee
404-2 Programs for upgrading employee skills and transition assistance programs
404-3 Percentage of employees receiving regular performance and career development reviews

p 46 (TH)
p 46 (TH)
p 47 (TH)
pp 46-47 (TH)

GRI 405: Diversity and Equal Opportunity 2016
405-1 Diversity of governance bodies and employees
GRI 413: Local Communities
103-2 The management approach and its components
413-1 Operations with local community engagement, impact assessments, and development programs

Omission/Note

p 45 (TH)

p 59 (TH)
pp 56, 59-61 (TH)

GRI 414: Supplier Social Assessment
103-2 The management approach and its components

p 30 (TH)

GRI 418: Customer Privacy 2016
103-2 The management approach and its components

pp 29, 31 (TH)
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บร�ษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
63/21 ถ.รัตนาธิเบศร อ.เมือง จ.นนทบุร� 11000
โทรศัพท : (66) 2596 5060
โทรสาร : (66) 2591 0706
อีเมล
: contact@thaicom.net
เว�บไซต : www.thaicom.net
ThaicomPlc

