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สารจากประธานกรรมการ
และประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร

เร�ยนท�านผู�ถือหุ�น

 ในป� 2564 ที ่ผ�านมา ประเทศไทยและทั �วโลก ล�วนต�องเผช�ญ
กับการแพร�ระบาดของไวรัสโคว�ด-19 ที ่ไม�สามารถคาดการณ�ถึง
สถานการณ�ในอนาคต อีกทั�งเศรษฐกิจโดยรวมยังมีความผันผวน
อย�างมาก ส�งผลกระทบต�อความปลอดภัยและการใช�ช�ว�ตของประชาคม
โลกอย�างเป�นวงกว�าง เช�นเดียวกับ บร�ษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ก็
ล�วนได�รับผลกระทบ และยังต�องเผช�ญความท�าทายและความเปลี่ยน
แปลงในด�านการบร�หารจัดการตลอดช�วง 2564 ที่ผ�านมา อาทิ การ
ครบกำหนดอายุสัญญาสัมปทานดำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารระยะ
เวลา 30 ป� การส�งมอบดาวเทียมไทยคม 4 และไทยคม 6 รวมถึงทรัพย�สิน
ตามสัญญาให�แก�รัฐบาล ภายใต�การดูแลของกระทรวงดิจ�ทัลเพ�่อ
เศรษฐกิจและสังคมหร�อดีอีเอส รวมถึงการประกาศแผนสืบทอด
ตำแหน�ง ประธานเจ�าหน�าที่บร�หารของบร�ษัท เพ�่อสร�างความยั�งยืนและ
ความต�อเนื่องในการดำเนินธุรกิจได�อย�างมีประสิทธิภาพ

 ในป�จจุบัน เทคโนโลยีอวกาศเร� ่มมีบทบาทสำคัญต�อโลกและ
ประเทศไทย เพราะจะช�วยขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศได�ในทุกๆ มิติ 
ข�อมูลต�างๆ ที่ได�จากอวกาศได�ถูกนำมาใช�ประโยชน�ในหลายธุรกิจ
อุตสาหกรรม เช�น การเกษตร ระบบประหยัดพลังงาน เช�อ้เพลิง รวมถึง
งานว�จัยต�างๆ เกี่ยวกับอวกาศ ไทยคม ในฐานะผู�ประกอบการธุรกิจ
ด�านดาวเทียมและเทคโนโลยีอวกาศ จ�งมุ�งเน�นการแสวงหาโอกาสเพ�่อ
ก�าวสู�การให�บร�การที่เกี่ยวข�องกับเศรษฐกิจอวกาศใหม� (New Space 
Economy) เพราะป�จจุบันเทคโนโลยีอวกาศมีการเติบโตข�้นอย�าง
รวดเร�ว ก�อเกิด Big Data หร�อข�อมูลขนาดใหญ� ที่สามารถนำมาใช�
งานและเพ��มมูลค�าได�ในหลายมิติ สร�างประโยชน�ให�กับประเทศในวงกว�าง

ทั�งในด�านเศรษฐกิจและสังคม ไทยคมจ�งมุ�งมั�นที่จะเป�นผู�ประกอบการ
ดาวเทียมของไทย ท่ีจะนำประสบการณ� ความรู� และความเช�ย่วชาญ ใน
การร�วมพัฒนาศักยภาพการให�บร�การท่ีเก่ียวข�องกับเศรษฐกิจอวกาศ
ใหม� ส�งเสร�มข�ดความสามารถ เพ�อ่สร�างความเข�มแข�งให�แก�อุตสาหกรรม
อวกาศของประเทศไทยสู�สากล ท�ามกลางการแข�งขันในยุคแห�งโลก
นวัตกรรม

 ในขณะเดียวกัน ไทยคมยังให�ความสำคัญต�อการบร�หารธุรกิจ
อย�างสมดุล ภายใต�หลักคิด “Company for today” และ “Company 
for tomorrow” โดยการดำเนินธุรกิจสำหรับ Company for today 
คือ การคำนึงถึงการสร�างผลกำไรและผลประกอบการของบร�ษัทเป�น
บวกในทุกไตรมาส ขณะที่ การดำเนินธุรกิจสำหรับ Company for 
tomorrow จะมุ�งเน�นการลงทุนด�านการว�จัยและพัฒนา เพ�่อเตร�ยม
ความพร�อมในการผลักดันให�ไทยคมสามารถเติบโตได�อย�างยั�งยืน ซ�่ง
ป�จจัยเหล�านี้ ยังช�วยส�งเสร�มความน�าเช�่อถือของบร�ษัทต�อสถาบันการ
เง�น และยังเป�นประโยชน�ในการจัดหาแหล�งเง�นทุนเพ�อ่การดำเนินธุรกิจ
ของไทยคมในอนาคต

 ไทยคม มุ�งเน�นดำเนินธุรกิจที่สามารถสร�างการเติบโตอย�างยั�งยืน 
ภายใต�กลยุทธ�และแผนการดำเนินงานที่พร�อมรับมือกับเปลี่ยนแปลง
และความท�าทายใหม�ๆ  ท่ีอาจเกิดข�น้ได�ตลอดเวลา เพ�อ่สร�างความมั�นใจ
ให�แก�กลุ�มผู�มีส�วนได�เสียของบร�ษัท อันประกอบด�วย 1) พนักงาน ซ�่ง
เป�นทรัพยากรพ�น้ฐานสำคัญท่ีร�วมผลักดันองค�กรให�ก�าวสู�ความสำเร�จ 
ไทยคมจ�งไม�หยุดนิ�งท่ีจะพัฒนาความรู� ความสามารถ รวมถึงการรักษา
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สารจากประธานกรรมการ
และประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร

นายสมประสงค� บุญยะชัย
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

บร�ษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

และสร�างความผูกพันกับพนักงานที่มีศักยภาพให�ร�วมงานกับองค�กร
ได�ในระยะยาว 2) ลูกค�าของบร�ษัท ด�วยการส�งมอบสินค�าและบร�การที่
ดีท่ีสุดให�แก�ลูกค�า 3) ผู�ถือหุ�น สร�างความมั�นใจว�าบร�ษัทมีความสามารถ
ในการจ�ายเง�นป�นผลและรักษาราคาหุ�นได�ในระดับที่เหมาะสม 4) สังคม
และประเทศชาติ ด�วยการปฏิบัติตนในฐานะเป�นองค�กรที่เคารพต�อ
กฎหมาย มีส�วนช�วยในการพัฒนาสังคม และยึดมั�นในการสร�างคุณ
ประโยชน�ให�แก�ประเทศ

 ในนามของคณะกรรมการและผู�บร�หารไทยคม ขอขอบคุณ ผู�มี
ส�วนได�เสียทุกภาคส�วนที่ให�การสนับสนุนด�วยดีเสมอมา และขอให�ทุก
ท�านเช�่อมั�นว�า ไทยคมจะมุ�งมั�นดำเนินธุรกิจด�วยความรับผิดชอบ สร�าง
ผลตอบแทนให�แก�ผู�ถือหุ�น ร�วมดูแลสังคมและประเทศชาติ เพ�่อสร�าง
ความยั�งยืนตลอดไป



เร�ยนท�านผู�ถือหุ�น

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

(ลาออกจากตำแหน�ง มีผลวันที่ 1 มกราคม 2565)

 ในป� 2564 บร�ษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ได�ครบรอบการดำเนินธุรกิจ 30 ป� และยัง
เป�นป�ท่ีสัญญาดำเนินกิจการดาวเทียมส่ือสารภายในประเทศ หร�อสัญญาสัมปทานดาวเทียม
ไทยคม ซ�่งมีอายุสัญญา 30 ป� ได�สิ�นสุดลงเช�นกัน โดยไทยคมได�ส�งมอบทรัพย�สินและการ
ปฏิบัติการดาวเทียมคืนกลับให�แก� กระทรวงดิจ�ทัลเพ�่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) อย�าง
เร�ยบร�อย และถือเป�นการสิ�นสุดหน�าที่การปฏิบัติตามสัญญาสัมปทาน ตั�งแต�วันที่ 10 
กันยายน 2564 ที่ผ�านมา ซ�่งการบร�การดาวเทียมยังสามารถดำเนินการได�อย�างต�อเนื่อง
ด�วยดี โดยตลอดระยะเวลา 30 ป� ไทยคมในฐานะคู�สัญญาดำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสาร
ภายในประเทศกับดีอีเอส ได�ดำเนินตามแผนการดำเนินงานและเจตนารมณ�ของสัญญามา
โดยตลอด และยังยึดมั�นในการสร�างประโยชน�ให�แก�สังคมและประเทศชาติเสมอมา

 ในด�านผลการดำเนินงานในป� 2564 ไทยคมมีรายได�จากการขายและบร�การรวม 3,303
ล�านบาท ลดลงจาก 3,557 ล�านบาทในป� 2563 เป�นผลมาจากการการใช�งานท่ีลดลงของลูกค�า
ในประเทศ ประกอบกับการปลดระวางดาวเทียมไทยคม 5 ในเดือนกุมภาพันธ� 2563 ไทยคม
มีผลกำไรสุทธิในป� 2564 เป�นจำนวน 144 ล�านบาท โดยหากไม�รวมผลจากส�วนแบ�งขาดทุน
จากเง�นลงทุนจากการร�วมค�า ไทยคมมีผลกำไรสุทธิสำหรับการดำเนินงานปกติเพ��มข�้นเมื่อ
เทียบกับป�ก�อนหน�า ขณะท่ีสถานะทางการเง�นของไทยคมยังมั�นคงจากอัตราสภาพคล�องท่ีสูง 
เนื่องจากมีหนี้สินที่ลดลงจากการชำระคืนหุ�นกู�ที่ครบกำหนด

 นอกจากนี้ ในป�ที่ผ�านมา ไทยคมได�จดทะเบียนจัดตั�ง บร�ษัท ทีซ� สเปซ คอนเน็ค จำกัด 
(TCSC) ด�วยทุนจดทะเบียน 100 ล�านบาท โดยไทยคมเข�าถือหุ�นร�อยละ 100 ดำเนินธุรกิจ
สื่อสารโทรคมนาคม ธุรกิจดาวเทียมและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เพ�่อตอบสนองความต�องการ
ด�านเทคโนโลยีสื่อสารแก�ผู�บร�โภค สร�างเสร�มธุรกิจและรายได�ในระยะยาว

 ไทยคมมีความภาคภูมิใจเป�นอย�างยิ�ง ที่ได�รับการคัดเลือกจากสมาคมส�งเสร�มสถาบัน
กรรมการบร�ษัทไทย (IOD) ให�เป�นบร�ษัทจดทะเบียนที่มีการกำกับดูแลกิจการอยู�ในเกณฑ� 
“ดีเลิศ” ระดับ 5 ดาว ต�อเน่ืองเป�นป�ท่ี 9 (2556-2564) และรางวัลหุ�นยั�งยืน หร�อ Thailand 
Sustainability Investment (THSI) กลุ�มเทคโนโลยี ประจำป� 2564 ต�อเน่ืองเป�นป�ท่ี 7 จาก
ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย (ตลท.) สะท�อนถึงศักยภาพการดำเนินธุรกิจของไทยคม 
ที่มุ�งเน�นพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย�างต�อเนื่อง ควบคู�กับการดำเนินธุรกิจเพ�่อให�
องค�กรเติบโตอย�างยั�งยืน และคำนึงถึงผลประโยชน�ของผู�มีส�วนได�เสียทุกภาคส�วน นอกจาก
นี้ ไทยคมยังได�รับการรับรองในฐานะสมาช�กแนวร�วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต�อ
ต�านทุจร�ต จากสมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD) ต�อเน่ืองเป�นครั�งท่ี 3 ซ�ง่เป�น
ผลจากการท่ีไทยคมได�ยึดมั�นการดำเนินธุรกิจ ด�วยความซ�อ่สัตย� โปร�งใส และเป�นธรรม ภาย
ใต�หลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณ เพ�อ่ต�อต�านการคอร�รัปชั�นอย�างดีเสมอมา

 อีกเหตุการณ�สำคัญท่ีเกิดข�น้ในป� 2564 ได�แก� การท่ีคณะกรรมการบร�ษัท ประกาศแต�ง
ตั�ง คุณปฐมภพ สุวรรณศิร� ให�ดำรงตำแหน�ง ประธานเจ�าหน�าท่ีบร�หาร ต�อจากผมซ�ง่ได�ครบ
กำหนดเกษ�ยณอายุงาน โดยมีผลตั�งแต�วันที่ 1 มกราคม 2565 ตามแผนสืบทอดตำแหน�ง
ผู�บร�หารเพ�่อสร�างความยั�งยืนและต�อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ โดยคุณปฐมภพ เป�นผู�มี
ความรู�ความสามารถ และประสบการณ�ท่ีหลากหลาย ทั�งในด�านเทคโนโลยี การพัฒนาธุรกิจ 
การขายและการตลาด และมีประสบการณ�ในการทำธุรกิจระหว�างประเทศมาอย�างยาวนาน
ร�วม 30 ป� อีกทั�งยังดำรงตำแหน�งหัวหน�าคณะผู�บร�หาร ด�านการค�า ในช�วง 6 ป�ที่ผ�านมา
คุณปฐมภพจ�งเป�นผู�ท่ีมีความเหมาะสมในบทบาทผู�นำขององค�กร ท่ีจะนำพาไทยคมให�ประสบ
ความสำเร�จ ขยายโอกาสสู�ความท�าทายใหม�ๆ และเติบโตได�อย�างมั�นคงต�อไปในอนาคต

 ผมขอขอบคุณผู�ถือหุ�น นักลงทุน ลูกค�า คู�ค�า พันธมิตร และผู�มีส�วนได�เสียของไทยคม
ทุกภาคส�วน รวมไปถึงผู�บร�หารและพนักงานทุกท�านที่ได�ช�วยสนับสนุนและให�ความไว�วางใจ
ต�อการดำเนินงาน ตลอดเส�นทางที่ผมได�ร�วมงานกับไทยคม ในโอกาสนี้ ผมเห็นเป�นการ
สมควรแก�เวลาที่จะส�งต�อภารกิจนี้ให�กับผู�บร�หารท�านใหม� ได�สานต�อเพ�่อสร�างความสำเร�จ
ของท�านร�วมกับไทยคมสืบต�อไป



เร�ยนท�านผู�ถือหุ�น

นายปฐมภพ สุวรรณศิร�
ประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร

(เข�ารับตำแหน�ง 1 มกราคม 2565)

 ผมรู�สึกเป�นเกียรติอย�างยิ�งที่ได�รับโอกาสจากคณะกรรมการบร�ษัท
ให�เข�ารับตำแหน�งประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร ซ�่งมีผลนับตั�งแต�วันที่ 1 
มกราคม 2565 ที่ผ�านมา ผมเข�าร�วมงานกับไทยคมมาตั�งแต�ช�วงเร�่มต�น
ของบร�ษัทในป� พ.ศ. 2535 และมีความภาคภูมิใจที่ได�เป�นส�วนหนึ่งของ
ความสำเร�จของบร�ษัท จากวันแรกที่ไทยคมได�ตั�งเป�าหมายเป�นผู�ให�
บร�การดาวเทียมในประเทศ จวบจนวันนี้ที่ไทยคมสามารถก�าวข�้นเป�น
หนึ่งในผู�ให�บร�การดาวเทียมชั�นนำของโลก จ�งทำให�ผมมีความมุ�งมั�นที่จะ
ใช�ความรู� ความเช�่ยวชาญ และประสบการณ�ในการทำงานอย�างเต็ม
ความสามารถ เพ�่อสร�างความสำเร�จและนำพาไทยคมให�ก�าวสู�การเป�น
องค�กรที่เติบโตต�อไปอย�างยั�งยืน

 ในป� 2565 บร�ษัทได�พ�จารณาภาพรวมธุรกิจ สภาวะการแข�งขัน 
โอกาสทางการตลาด รวมถึงป�จจัยขับเคลื่อนด�านเทคโนโลยี ในการ
กำหนดกลยุทธ�หลักในการดำเนินธุรกิจ คือ "Repositioning 
Thaicom for Growth" โดยไทยคมจะปรับเปลี่ยนไปสู�การเป�นบร�ษัท
ชั�นนำในภูมิภาคด�านเทคโนโลยีอวกาศ ที่จะแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ
จากเศรษฐกิจอวกาศ (New Space Economy) ร�วมกับการพัฒนา
ธุรกิจดาวเทียมซ�่งเป�นธุรกิจหลัก เพ�่อมุ�งสู�เป�าหมายในการสร�างผล
กำไรที่ต�อเนื่องและการเติบโตอย�างยั�งยืนทั�งในด�านธุรกิจดาวเทียม และ
การสร�างโอกาสทางธุรกิจใหม�จากเทคโนโลยีอวกาศ

 เพ�่อสนับสนุนกลยุทธ�ข�างต�น บร�ษัทจะดำเนินธุรกิจภายใต�แนวทาง
ที่เป�ดกว�าง โดยสร�างความร�วมมือกับพันธมิตร มาประกอบกับความรู�
และฐานการตลาดในภูมิภาค เพ�่อพัฒนาต�อยอดธุรกิจให�ก�าวหน�า ใน
ขณะเดียวกัน ด�านการบร�หารจัดการองค�กร ไทยคมจะสร�างระบบการ
ทำงานแบบ Agile Management เพ�่อปรับเปลี่ยนองค�กรให�คล�องตัว 
พร�อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม�ที่เกิดข�้นอย�างรวดเร�ว

 ในนามของคณะกรรมการ ผู�บร�หาร และพนักงาน ผมขอขอบคุณ
ท�านผู�ถือหุ�นท่ีได�มอบความไว�วางใจต�อไทยคมเสมอมา ขอให�ท�านมั�นใจว�า
บร�ษัทจะทุ�มเทปฏิบัติหน�าที่อย�างเต็มกำลังความสามารถ ดำเนินธุรกิจ
โดยคํานึงถึงการสร�างประโยชน�และผลตอบแทนที่ดีที่สุดให�แก�ผู�ถือหุ�น 
และจะร�วมกันนำพาองค�กรก�าวไปสู�บทใหม� สร�างโอกาสทางธุรกิจ เพ�่อ
เดินหน�าสู�อนาคตที่เติบโตและความสำเร�จที่ยั�งยืน



นายสมประสงค� บุญยะชัย
ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ
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สารบัญ 
    หนา้ 

สารจากประธานคณะกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
ส่วนที่ 1  การประกอบธุรกิจและผลการด าเนินงาน   

 1. โครงสรา้งและการด าเนินงานของกลุม่บรษัิท สว่นท่ี 1 1 – 27 
 2. การบรหิารจดัการความเสีย่ง สว่นท่ี 1 28 – 33 
 3. การขบัเคลือ่นธุรกิจเพื่อความยั่งยืน สว่นท่ี 1 34 – 65 
 4. การวเิคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการ สว่นท่ี 1 66 - 79 
 5. ขอ้มลูทั่วไปและขอ้มลูส าคญัอื่น สว่นท่ี 1 80 - 85 

ส่วนที่ 2  การก ากบัดูแลกิจการ   
 6. นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ สว่นท่ี 2 1 - 22 
 7. โครงสรา้งการก ากบัดแูลกิจการ และขอ้มลูส าคญัเก่ียวกบั

คณะกรรมการ คณะกรรมการชดุยอ่ย ผูบ้รหิาร พนกังานและอื่นๆ 
สว่นท่ี 2 23 - 50 

 8. รายงานผลการด าเนินงานส าคญัดา้นการก ากบัดแูลกิจการ สว่นท่ี 2 51 – 73 
 9. การควบคมุภายในและรายการระหวา่งกนั สว่นท่ี 2 74 - 81 

ส่วนที่ 3  งบการเงนิ   
เอกสารแนบ    
เอกสารแนบ  1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้ีอ  านาจควบคมุ ผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายใหร้บัผิดชอบสงูสดุ

ในสายงานบญัชีและการเงิน ผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายใหร้บัผิดชอบโดยตรงในการควบคมุดแูลการท า
บญัชี เลขานกุารบรษัิทและตวัแทนติดตอ่ประสานงานกรณีเป็นบรษัิทตา่งประเทศ 

เอกสารแนบ  2 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบรษัิทยอ่ย 
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน และหวัหนา้งานก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานของ

บรษัิท (compliance) 
เอกสารแนบ  4 ทรพัยส์นิท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเก่ียวกบัรายการประเมินทรพัยส์นิ 
เอกสารแนบ 5 รายงานคณะกรรมการชดุยอ่ย 
เอกสารแนบ  6 สรุปสาระส าคญัสญัญาด าเนินกิจการดาวเทียม สญัญารว่มทนุ และใบอนญุาต 
เอกสารแนบ 7 นโยบายและแนวปฏิบตักิารก ากบัดแูลกิจการ และจรรยาบรรณธรุกิจ ฉบบัเต็ม  

(เปิดเผยไวใ้นเว็บไซตข์องบรษัิท) 
 

 
 

 



ค าอธิบายค ายอ่ 

Analog (อะนาลอ็ก) สญัญาณขอ้มลูที่มีลกัษณะการเปลีย่นแปลงอยา่งตอ่เนื่อง 
Bandwidth (แบนดว์ิดท)์  
    

ช่วงของความถ่ีที่สญัญาณไฟฟ้าใช ้นอกจากนีย้งัหมายถึงอตัราการส่งขอ้มลูเมื่อ
สื่อสารผ่านสื่อกลางหรืออุปกรณ์เฉพาะ โดยสญัญาณอะนาล็อก และสญัญาณ
ดิจิตอลมีแบนดว์ิดท ์ซึง่สามารถวดัโดยใชห้นว่ยเป็นเมกะบิตตอ่วินาที 

Broadband (บรอดแบนด)์ เทคโนโลยีในการเช่ือมตอ่อินเทอรเ์น็ต (Internet) ความเรว็สงู 
Broadcast Beam ขนาดความกวา้งของสญัญาณจากดาวเทียมที่ฉายลงมาบนพืน้โลก ซึง่เกิดจากการ

น าเอาพืน้ที่การใหบ้ริการของ SPOT Beam จ านวนหนึ่งมารวมกัน โดยขึน้อยู่กับ
ความตอ้งการของพืน้ท่ีการใหบ้ริการ แตจ่ะเนน้การใหบ้รกิารในลกัษณะการสื่อสาร
แบบทางเดียว 

C and Ku-Bands   กลุม่ความถ่ีที่ใชใ้นดา้นโทรคมนาคมผา่นดาวเทียม โดยมีความแตกตา่งดงันี  ้
 

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

การบีบอดัสญัญาณเพื่อใหส้ามารถสง่ขอ้มลูไดม้ากขึน้ผ่านช่องสญัญาณที่มีขนาด
เทา่เดิม  

Digital สญัญาณไฟฟ้าหรือขอ้มลูที่มีลกัษณะการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่ต่อเนื่อง โดยมีการ
เก็บขอ้มลูเป็นสองสถานะ เช่น สถานะบวกหรอืลบ หรอื สถานะเปิดหรอืปิด เป็นตน้ 

Digital Broadcasting  การแปลงสญัญาณภาพโทรทศันเ์ป็นตวัเลขเมื่อท าการสง่ และการแปลงสญัญาณ
กลบัเป็นภาพเมื่อไดร้บั 

Digital Direct-to-Home (DTH) ระบบการสง่รายการโทรทศันผ์า่นดาวเทียมตรงสูบ่า้น 
Downlink การรบัสญัญาณจากดาวเทียม 
Frequency (ความถ่ี)   อตัราการเปลีย่นแปลงของเฟสของคลืน่แบบ Sinusoid (หรอื Sine Wave)  
Gateway มี 2 ความหมาย 1) ส าหรบัทาง Networking: Gateway เป็นตัวกลางที่ท  าหนา้ที่

ส่งผ่านขอ้มูลระหว่างเน็ตเวิรก์หนึ่งกับเน็ตเวิรก์อื่นๆ 2) ส าหรบัระบบดาวเทียม 
(รวมถึง IPSTAR) : Gateway คือสถานีแมข่า่ยที่เช่ือมตอ่ระหวา่งระบบดาวเทียมกบั
เครอืขา่ยภาคพืน้ดิน (เช่น internet) 

Geostationary Earth Orbit 
(GEO) 

วงโคจรประจ าที่ส  าหรบัดาวเทียมเพื่อการสื่อสารเป็นส่วนใหญ่ อยู่สงูจากพืน้โลก
ประมาณ 35,786 กิโลเมตร เสน้ทางโคจรอยู่ในแนวเสน้ศูนยส์ูตร ดาวเทียมจะ
หมนุรอบโลกดว้ยความเร็วเชิงมมุเท่ากบัโลกหมนุรอบตวัเองท าใหด้เูหมือนลอยนิ่ง
อยูเ่หนือจดุ ๆ หนึง่บนโลกตลอดเวลา วงโคจรพิเศษนีเ้รยีกวา่ “วงโคจรคา้งฟา้” ดว้ย



การใชด้าวเทียมเพียง 3-4 ดวงก็สามารถครอบคลมุพืน้ท่ี  ไดท้ั่วโลก (ยกเวน้บรเิวณ
ขัว้โลกเหนือและขัว้โลกใต)้ 

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

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

ในวงโคจรนี ้สามารถโคจรรอบโลกไดใ้นเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงครึง่  โดยตอ้งใช้
ดาวเทียมอยา่งนอ้ย 32 ดวง จึงจะสามารถครอบคลมุพืน้ท่ีไดท้ั่วโลก 

MCPC ย่อมาจากค าว่า Multi-channel per carrier คือ ลกัษณะของการส่งขอ้มลู ที่มีการ
สง่ขอ้มลูหลาย ๆ ช่อง เขา้ไปในสญัญาณตวัเดียวกนั เช่น เราสามารถสง่สญัญาณ
โทรทศันห์ลาย ๆ ช่อง เขา้ไปในสญัญาณดิจิตอลสญัญาณเดียว (carrier) เพื่อสง่ขึน้
สูด่าวเทียม 

Medium Earth Orbit (MEO) วงโคจรระดบักลาง ที่อยู่เหนือวงโคจรระดบัต ่า (2,000 กิโลเมตร) และอยู่ต  ่ากวา่วง
โคจรคา้งฟ้า (35,786 กิโลเมตร) และตอ้งใชด้าวเทียม 10-20 ดวง จึงจะสามารถ
ครอบคลมุพืน้ท่ีไดท้ั่วโลก 

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

ครอบคลุมและเขา้กับลักษณะของภูมิประเทศนั้น  ๆ  ซึ่งส่วนใหญ่แลว้พืน้ที่การ
ใหบ้ริการมกัจะเป็นบริเวณกวา้ง เนน้การใหบ้ริการในลกัษณะการสื่อสารแบบสอง
ทาง และเป็นบรเิวณที่มีประชากรอาศยัอยูน่อ้ย 

Spot Beam สญัญาณดาวเทียมที่มีความแรงของสญัญาณ ครอบคลมุพืน้ท่ีใหบ้รกิารท่ีจ ากดั ซึง่
เมื่อมองจากดาวเทียมจะมีพืน้ที่ใหบ้ริการเป็นวงกลมแคบ ๆ หลาย ๆ วงเรยีงติดกนั
ในลกัษณะรงัผึง้ เป็นรูปแบบของสญัญาณที่ใหบ้ริการในลกัษณะการสื่อสารแบบ
สองทาง ในบรเิวณที่มีประชากรอาศยัอยูจ่  านวนมาก 

Teleport
  

สถานีบริการภาคพืน้ดินเพื่อใชเ้ป็นศนูยใ์หบ้ริการที่ครบวงจรในการรบัสง่สญัญาณ
โทรทศันแ์ละวิทยผุ่านดาวเทียม นอกจากนีย้งัใหบ้ริการการเช่ือมต่อเครือขา่ย และ 
บรกิารอินเทอรเ์น็ตคณุภาพสงูใหแ้ก่ผูร้บับรกิารในทอ้งถ่ินหา่งไกลอีกดว้ย 

Terminal จุดสดุทา้ยของเครือข่าย โดยในโครงการ IPSTAR หมายถึง โมเด็มของดาวเทียม 
(อปุกรณภ์ายใน) จานดาวเทียม และ สายเคเบิล (อปุกรณภ์ายนอก) 

Transponder ช่องรบัสง่ผา่นสญัญาณดาวเทียมจากสถานีภาคพืน้ดินผา่นจานสายอากาศและน า
สญัญาณนัน้มาแปลงความถ่ีใหต้  ่าลง และขยายสญัญาณใหม้ีก าลงัแรงขึน้เพื่อสง่
สญัญาณกลบัมาสู่สถานีรบัสญัญาณปลายทางบนพืน้โลก โดย 2-3 ทรานสพอน
เดอร์ที่ครอบคลุมพื ้นที่บริเวณเดียวกัน เรียกว่า “Beam” เช่น “India Beam” 
หมายถึง ทรานสพอนเดอรต์า่ง ๆ ที่มีพืน้ท่ีครอบคลมุประเทศอินเดีย 

Turnaround Service การรบัสญัญาณจากดาวเทียมดวงอื่น ๆ เพื่อสง่สญัญาณนัน้ขึน้สูด่าวเทียมไทยคม 
Turnkey Service การใหบ้รกิารแบบครบวงจร ท่ีผูซ้ือ้บรกิารสามารถน าไปใชง้านไดเ้ลย 



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

Uplinking  การสง่สญัญาณขึน้สูด่าวเทียม 
Very Small Aperture Terminal 
(VSAT) 

ระบบที่สามารถใหบ้ริการไดท้ัง้เสียง ขอ้มูลและภาพ โดยส่งและรบัสญัญาณจาก
ดาวเทียมซึง่ประกอบดว้ยการสง่ขอ้มลูจากคอมพิวเตอรแ์ละขอ้มลูสือ่สารชนิดอื่น ๆ 
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แบบ 56-1 One Report ส่วนท่ี 1 หนำ้ท่ี 1 

1.  โครงสร้างและการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท 

ประวัตคิวามเป็นมาของบริษัท 

บรษัิทเริม่ก่อตัง้เมื่อวนัท่ี 7 พฤศจิกำยน 2534 โดย บรษัิท อินทชั โฮลดิง้ส ์จ ำกดั (มหำชน) (อินทชั) (เดิมช่ือ บรษัิท 
ชิน คอรป์อเรชั่น จ ำกัด (มหำชน)) บริษัทเป็นผู้ใหบ้ริกำรดำ้นโทรคมนำคมผ่ำนดำวเทียมภำยใตส้ญัญำด ำเนินกิจกำร
ดำวเทียมสื่อสำรภำยในประเทศระหว่ำงบริษัทกบักระทรวงคมนำคม (ปัจจบุนัอ ำนำจกำรดแูลสญัญำนีไ้ดถ้กูโอนไปอยู่ภำยใต้
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม) เป็นระยะเวลำ 30 ปี สิน้สดุสญัญำในปี 2564 โดยท ำหนำ้ที่จดัสรำ้งจดัสง่ดำวเทยีม
ขึน้สูว่งโคจรเพื่อใหบ้ริกำรช่องสญัญำณดำวเทียม โดยตอ้งจ่ำยผลประโยชนต์อบแทนแก่กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและ
สงัคม(กระทรวงดิจิทลัฯ) ในอตัรำรอ้ยละของรำยไดค้่ำบริกำรช่องสญัญำณดำวเทียมที่ไดร้บัหรืออย่ำงนอ้ยเท่ำกบัจ ำนวน
เงินขัน้ต ่ำที่ระบไุวใ้นสญัญำ และตอ้งสง่มอบดำวเทียม สถำนีควบคมุดำวเทียม รวมทัง้อปุกรณต์่ำง  ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบักำร
ด ำเนินธุรกิจดงักลำ่ว ใหเ้ป็นกรรมสทิธ์ิของกระทรวงดิจิทลัฯ เมื่อไดด้  ำเนินกำรก่อสรำ้งและติดตัง้เรยีบรอ้ยแลว้  

เมื่อวันที่ 17 ธันวำคม 2534 พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช โปรดเกลำ้ฯ พระรำชทำนนำม
ดำวเทียมสื่อสำรแห่งชำติดวงแรกของโครงกำรอย่ำงเป็นทำงกำรว่ำ “ไทยคม” (THAICOM) มำจำกค ำว่ำ Thai 
Communications หรอื ไทยคมนำคม เพื่อเป็นสญัลกัษณเ์ช่ือมโยงประเทศไทยกบัเทคโนโลยีสือ่สำรสมยัใหม ่ 

บรษัิทประสบผลส ำเรจ็ในกำรจดัสง่และใหบ้รกิำรดำวเทียมไทยคมเป็นจ ำนวนทัง้สิน้ 8 ดวง ดงันี ้

 ดำวเทียมที่จดัสง่ขึน้สูว่งโคจร และปลดระวำงเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ ไดแ้ก่ ดำวเทียมไทยคม 1 ไทยคม 2 ไทย
คม 3 และ ไทยคม 5 

 ดำวเทียมที่จดัสง่ขึน้สูว่งโคจร และไดถ้กูโอนสิทธิในกำรบริหำรจดักำรใหแ้ก่กระทรวงดิจิทลัฯ หลงัจำกสิน้สดุ
สญัญำสมัปทำนเมื่อวนัที่ 10 กนัยำยน 2564 ไดแ้ก่ดำวเทียมไทยคม 4 และไทยคม 6 

 ดำวเทียมที่จดัส่งขึน้สู่วงโคจร และบริษัทใหบ้ริกำรภำยใตใ้บอนุญำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคม ไดแ้ก่ 
ดำวเทียมไทยคม 7 และไทยคม 8 

นอกจำกนีบ้ริษัทยังมีกำรขยำยกำรประกอบธุรกิจไปยังธุรกิจกำรใหบ้ริกำรอินเทอรเ์น็ต ธุรกิจกำรใหบ้ริกำร
โทรศพัท ์และธุรกิจใหบ้รกิำรจ ำหนำ่ยอปุกรณจ์ำนรบัสญัญำณดำวเทียม ในปี 2540 2543 และ 2550 ตำมล ำดบั 

บริษัทไดเ้ขำ้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เมื่อวนัที่ 18 มกรำคม 2537 โดยมีบรษัิท 
อินทชั โฮลดิง้ส ์จ ำกดั (มหำชน) เป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่ มีสดัสว่นกำรถือหุน้ในบรษัิทรอ้ยละ 41.13 

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

1.1.1 วิสัยทัศน ์วัตถุประสงค ์เป้าหมาย และกลยุทธใ์นการด าเนินงานของบริษัท 

วิสัยทัศน ์ 

“ผู้ให้บริการด้านสมารท์โซลูชั่น และแพลตฟอรม์เทคโนโลยีจากอวกาศสู่ภาคพื้นดินชั้นน าแห่งเอเชีย เพื่อ
เสริมสร้างความส าเร็จแห่งอนาคต” 

พันธกิจ 

 รกัษำควำมเป็นผูน้  ำอนัดบั 1 ดำ้นกำรใหบ้ริกำรดำวเทียมแบบครบวงจรในประเทศไทย และกำ้วสูร่ะดบัภมูิภำค 
ภำยใน 5 ปี 

 สรำ้งโอกำสทำงธุรกิจจำกเศรษฐกิจอวกำศที่จะเกิดขึน้ในอนำคต  
 สรำ้งควำมรว่มมือ และควำมรูด้ำ้นกำรตลำดในประเทศเพื่อพฒันำตอ่ยอดธุรกิจใหก้ำ้วหนำ้ 
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 สรำ้งระบบกำรท ำงำนแบบ Agile เพื่อปรบัเปลี่ยนองคก์รใหค้ลอ่งตวั พรอ้มรบัมือกบัควำมเปลี่ยนแปลงในกำร
ด ำเนินธุรกิจ 

 สรำ้งประโยชนแ์ก่ผูถื้อหุน้ภำยใตก้รอบธรรมำภิบำล และหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี เพื่อสรำ้งเสถียรภำพและ
ควำมยั่งยืนใหแ้ก่องคก์ร 

 
กลยุทธใ์นการด าเนินงานของบริษัท 

บริษัทมุ่งมั่นในกำรด ำเนินธุรกิจโดยยึดกลยทุธห์ลกัเพื่อสรำ้งกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง ทัง้ในสว่นของธุรกิจดำวเทียม กำร
สรำ้งโอกำสทำงธุรกิจจำกเศรษฐกิจอวกำศที่จะเกิดขึน้ในอนำคต เพื่อใหบ้ริษัทเป็นองคก์รที่สรำ้งผลก ำไรและเติบโตอยำ่ง
ยั่งยืน ทัง้นี ้กลยทุธห์ลกัในกำรด ำเนินงำนของบรษัิทประกอบดว้ย 

(1) กลยุทธด์้านธุรกิจดาวเทียม 

บริษัทก ำหนดแผนกลยทุธด์ำ้นธุรกิจดำวเทียม เพื่อมุ่งมั่นที่จะเป็นผูใ้หบ้ริกำรดำวเทียมแบบครบวงจรอนัดบั 1 ในระดบั
ภมูิภำค ภำยใน 5 ปี และจะรกัษำควำมเป็นผูน้  ำอนัดบั 1 ดำ้นกำรใหบ้ริกำรดำวเทียมในประเทศไทย  เพื่อน ำเสนอสินคำ้
และบริกำรที่สำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ สรำ้งควำมไดเ้ปรียบในกำรแข่งขนั และสรำ้งกำรเจริญเติบโต
อยำ่งยั่งยืน โดยมุง่เนน้ด ำเนินแผนงำนตำมสีส่ว่นหลกั ดงันี ้ 

1. กลยทุธในกำรใหบ้รกิำรดำ้นดำวเทียม 

 บริษัทยงัคงใหค้วำมส ำคญักบัธุรกิจดำวเทียม แมว้่ำสญัญำด ำเนินกิจกำรดำวเทียมสื่อสำรภำยในประเทศ (สญัญำ
สมัปทำน) ไดส้ิน้สดุลงแลว้เมื่อวนัที่ 10 กันยำยน 2564 และรฐับำลไดม้อบหมำยให ้บมจ. โทรคมนำคมแห่งชำติ เป็น
ผู้บริหำรจัดกำรดำวเทียมภำยใต้สัญญำสัมปทำน  โดยปัจจุบันบริษัทด ำเนินกำรซือ้แบนด์วิธบำงส่วนจำก บมจ.
โทรคมนำคมแห่งชำติเพื่อใหบ้ริกำรแก่ลกูคำ้ที่มีอยู่ในปัจจุบนัอย่ำงต่อเนื่อง บริษัทจึงมีทัง้ช่องสญัญำณดำวเทียมของ
บริษัทเอง (ดำวเทียมไทยคม 7 และไทยคม 8)  และช่องสญัญำณที่ซือ้มำจำก บมจ.โทรคมนำคมแห่งชำติ (ช่องสญัญำณ
บำงสว่นของดำวเทียมไทยคม 4 และไทยคม 6)  
 บริษัทยงัคงมีควำมสำมำรถใหบ้ริกำรดำ้นบรอดคำสต ์ เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรใหบ้ริกำรดำ้นโทรคมนำคม
ภำยในประเทศ ส่งเสริมบริกำร C-band VSAT (บรอดแบนดอ์ินเทอรเ์น็ตผ่ำนดำวเทียม) ในตลำดใหม่ๆ โดยเฉพำะใน
ประเทศปำกีสถำน และหมู่เกำะแปซิฟิก รวมถึงน ำเสนอโซลชูั่นแบบครบวงจร ใหแ้ก่กลุม่ลกูคำ้โทรคมนำคม องคก์ร ใน
ภมูิภำคอินโดจีน และแปซิฟิก รวมถึงพฒันำควำมรว่มมือกบัลกูคำ้เพื่อใหบ้ริกำรดำวเทียมในโครงกำรระยะยำวแก่ตลำด
อินเดีย ส ำหรบัภมูิภำคแอฟริกำ ยงัคงสรำ้งควำมแตกตำ่งจำกคู่แข่งขนัโดยกำรมุง่เนน้กลุม่ประเทศเปำ้หมำยอยำ่งชดัเจน 
โดยบริษัทจะน ำประสบกำรณแ์ละควำมเช่ียวชำญมำประยกุตใ์ช ้รวมทัง้สรำ้งควำมรว่มมือกบัพนัธมิตรผูใ้หบ้ริกำรสถำนี
ภำคพืน้ดิน 
 กำรบรกิำรดำ้นบรอดแบนด ์บรษัิทยงัคงมุง่เปำ้เพื่อเพิ่มประสทิธิภำพของกำรใชง้ำนแบนดว์ธิบนแพลตฟอรม์ไอพีสตำร์
และแพลตฟอรม์ของพันธมิตรทำงธุรกิจ เพื่อสรำ้งโอกำสในกำรเพิ่มปริมำณกำรใช้งำนแบนดว์ิธดำวเทียมไทยคม 4 
โดยเฉพำะในประเทศอินโดนีเชีย และฟิลิปปินส ์มีกำรรว่มมือกบั บมจ.โทรคมนำคมแห่งชำติ เพื่อใหบ้ริกำรบรอดแบนด์
อินเทอรเ์น็ตผำ่นดำวเทียมไปยงักลุม่ธุรกิจคำ้ปลกีมำกขึน้  

 นอกจำกนี ้บริษัทวำงกลยทุธท์ี่จะท ำใหเ้กิดรำยไดอ้ย่ำงสม ่ำเสมอเพื่อต่อยอดทำงธุรกิจอย่ำงยั่งยืน โดยเนน้ไปที่กำร
ขยำยบริกำรนำวำ (NAVA) หรือบริกำรสื่อสำรควำมเร็วสงูผ่ำนดำวเทียมแบบเคลื่อนที่ทำงทะเล กำรใหบ้ริกำร 5G ผ่ำน
ดำวเทียม  โดยรว่มมือกบัผูใ้หบ้รกิำรโทรศพัทเ์คลือ่นท่ีในประเทศไทย กำรใหบ้รกิำร Wi-Fi ในพืน้ท่ีที่มีควำมตอ้งกำร ทัง้ใน
ประเทศไทย และตำ่งประเทศ 

 ส ำหรบักำรด ำเนินโครงกำรดำวเทียมดวงใหม่ บริษัทมีแผนกลยทุธ์เพื่อควำมตอ่เนื่องของกำรด ำเนินธุรกิจ  โดยพรอ้ม
ที่จะพิจำรณำเขำ้ร่วมกำรประมูลสิทธิในกำรเขำ้ใชง้ำนวงโคจรดำวเทียมจำก กสทช. และบริษัทยงัไดเ้ตรียมแผนควำม
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ร่วมมือกับพันธมิตรทำงธุรกิจโดยใช้วงโคจรต่ำงประเทศ เพื่อสรำ้งดำวเทียมร่วมกันในรูปแบบของกำรท ำ Condosat 
ภำยใตใ้บอนญุำตของตำ่งประเทศ และกำรหำพนัธมิตรทำงธุรกิจควบคู่ไปกบัผูใ้หบ้ริกำรดำวเทียมวงโคจรระยะต ่ำ (LEO 
Satellite) เพื่อใหบ้รกิำรแก่กลุม่ตลำดเปำ้หมำย 

2. กลยทุธใ์นกำรใหบ้รกิำรแก่โครงกำรภำครฐั 

 เพื่อขยำยธุรกิจและสรำ้งควำมไดเ้ปรยีบทำงกำรแขง่ขนัในธุรกิจโทรคมนำคมใหม้ำกขึน้ บรษัิทไดข้ยำยธุรกิจดำวเทยีม
ไปยงัปลำยน ำ้เพื่อเขำ้ถึงกลุม่ผูบ้รโิภค และกลุม่ภำครฐัมำกขึน้ โดยเนน้กำรเขำ้ไปมีสว่นรว่มกบัโครงกำรภำครฐัใหญ่ๆ และ
มองหำโอกำสในกำรลงทนุทำงธุรกิจทัง้ในประเทศและตำ่งประเทศที่เก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยีทำงดำ้นดำวเทียมและอวกำศ 
พรอ้มกบักำรพฒันำธุรกิจใหมอ่ยำ่งตอ่เนื่องเพื่อสรำ้งรำยไดเ้พิ่มเติมใหก้บับรษัิททัง้ในระยะสัน้และในระยะยำว  

3. กลยทุธใ์นกำรขยำยธุรกิจ  

 บรษัิทมีแผนกลยทุธท์ี่จะสรำ้งโอกำสทำงธุรกิจใหมจ่ำกเศรษฐกิจอวกำศใหม ่(New Space Economy) ที่จะเกิดขึน้ใน
อนำคต  โดยเนน้กำรน ำขอ้มูลเชิงพืน้ที่ที่ไดจ้ำกอวกำศ น่ำนฟ้ำ และภำคพืน้ดิน มำประมวลผลโดยใชเ้ทคโนโลยีระบบ
ปัญญำประดิษฐ์ และกำรวิเครำะหข์อ้มลูขนำดใหญ่ เพื่อใหไ้ดม้ำซึง่ขอ้มลูกำรวิเครำะหเ์ชิงลกึ และน ำไปสูก่ำรวำงแผนกำร
จัดกำรที่แม่นย ำ กำรคำดกำรณ์เหตุกำรณ์ในอนำคต ซึ่งบริษัทเรียกบริกำรนีว้่ำ Satellite AI โดยบริษัทจะเนน้พัฒนำ
แพลตฟอรม์เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำใน 4 กลุ่มหลัก คือ ภำคเกษตร ภำคทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิง่แวดลอ้ม ภำคควำมมั่นคง และภำคธุรกิจ 

4. กลยทุธใ์นกำรลงทนุ 

 บรษัิทจะใชจ้ดุแข็งที่มอียูเ่พื่อหำโอกำสในกำรลงทนุกบัธุรกิจใหม ่เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถทำงกำรแขง่ขนั ทัง้ในธุรกิจ
ดำวเทียม และธุรกิจใหม่จำกเศรษฐกิจอวกำศที่จะเกิดขึน้ในอนำคต โดยใช้กลยุทธ์ในกำรท ำ M&A (Mergers  and  
Acquisitions) ทัง้ในประเทศ และตำ่งประเทศ บรษัิทเช่ือมั่นวำ่จะสำมำรถตอ่ยอดทำงธุรกิจไดม้ำกขึน้ เพิ่มประสทิธิภำพใน
กำรด ำเนินงำน และตอบสนองควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ไดอ้ยำ่งมีประสทิธิภำพ 

 (2) กลยุทธด์้านบุคลากร 

 บริษัท ไทยคม จ ำกัด (มหำชน) มีกำรด ำเนินกิจกำรทัง้ในประเทศไทยและต่ำงประเทศ โดยมุ่งเนน้กำรสรำ้งควำม
มั่นคงและเติบโตอย่ำงยั่งยืนในธุรกิจสื่อสำรและโทรคมนำคม ซึ่งตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำ บริษัทไดใ้หค้วำมส ำคญัเป็น
อยำ่งยิ่งตอ่กำรบรหิำรจดักำรทรพัยำกรมนุษย ์ซึง่ถือเป็นหัวใจส ำคญัในกำรสนบัสนนุและน ำพำองคก์รใหเ้จรญิเติบโตและ
มีควำมส ำเร็จอยำ่งยั่งยืน  บริษัทไดม้ีกำรจดัท ำแผนกลยทุธด์ำ้นบคุคลำกรอยำ่งตอ่เนื่อง โดยแผนส ำหรบัปี 2563 – 2565 
นัน้ ไดม้ีกำรมุ่งเนน้ใหเ้กิดกำรเปลี่ยนแปลงในเชิงรุก กลำ่วคือ มีกำรออกแบบโครงสรำ้งองคก์รใหต้อบรับกบัควำมทำ้ทำย
และสรำ้งควำมไดเ้ปรียบในกำรแข่งขนั (Right Structure) โดยกำรใหค้วำมส ำคญักับกำรพฒันำศกัยภำพของบุคลำกร
ภำยในองคก์ร (Right People) และสรำ้งวฒันธรรมกำรท ำงำนแบบอะไจล ์(Right Culture) โดยมุ่งเนน้ใหเ้กิดกำรพฒันำ
กระบวนกำรกำรท ำงำนตำ่งๆ (Right Process) ใหม้ีควำมตอ่เนื่อง เช่ือมโยงและเป็นไปในทิศทำงเดียวกนัทัง้องคก์ร อีกทัง้
จะตอ้งสอดคลอ้งกบัทิศทำงของโลกในปัจจบุนัและอนำคต เพื่อสรำ้งองคก์รที่เป็นศนูยร์วมของบคุลลำกรที่มีคณุภำพและ
ศกัยภำพท่ีดีเลศิ เป็นองคก์รที่นำ่อยูค่วบคูไ่ปกบักำรสรำ้งควำมเขม้แข็งในกำรด ำเนินงำน 

 (3) กลยุทธส์ู่ความยั่งยนื 

บรษัิท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) ใหค้วำมส ำคญักบักำรพฒันำสูค่วำมยั่งยืน  ซึง่มีเปำ้หมำยที่ค  ำนงึถึงควำมยั่งยืนใน
ทกุมิติ  ทัง้ดำ้นเศรษฐกิจ สงัคมและสิ่งแวดลอ้ม  เพื่อตอบสนองตอ่ควำมตอ้งกำรและควำมคำดหวงั  กำรสรำ้งคณุคำ่รว่ม
และลดผลกระทบที่มีต่อผูม้ีสว่นไดเ้สียในห่วงโซ่คณุค่ำของธุรกิจ   และยงัด ำเนินงำนภำยใตก้รอบกำรพฒันำควำมยั่งยืน
ขององคก์ร โดยมีกลยทุธท์ี่จะสนบัสนนุกำรด ำเนินกำรดงักลำ่ว  ดงัตอ่ไปนี ้  
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1. กำรด ำเนินธุรกิจดว้ยควำมรบัผิดชอบ (Doing Business with Responsibility)  
ไทยคมมุ่งมั่นในกำรด ำเนินธุรกิจดว้ยควำมรบัผิดชอบต่อสงัคมสิ่งแวดลอ้มและผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียทกุภำคส่วน 

โดยยึดมั่นในกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีและจริยธรรมทำงธุรกิจ เพื่อสรำ้งมลูค่ำเพิ่มและกำรลงทนุในธุรกิจที่สง่เสริมควำม
ยั่งยืน  รวมถึงกำรพฒันำนวตักรรมและผลประโยชนร์ว่มกนัตลอดหว่งโซค่ณุคำ่ทำงธุรกิจ  

กลยทุธข์องบรษัิท:  
1.1 ควำมรว่มมือเชิงกลยทุธเ์พื่อสรำ้งควำมยั่งยืนทำงธุรกิจในระยะยำวกบัคูค่ำ้คูธุ่รกิจ  
1.2 กำรพฒันำผลติภณัฑแ์ละบรกิำรท่ีเป็นนวตักรรมและธุรกิจใหม่ๆ  

2. กำรดแูลผูค้น (พนกังำน) และสงัคม (Caring for People and Society) 
ไทยคมยดึมั่นในควำมรบัผิดชอบตอ่สงัคมเก่ียวกบัสทิธิมนษุยชนและกฎหมำยแรงงำน สง่เสรมิกำรบรหิำรจดักำร

และดแูลพนกังำนดว้ยควำมเสมอภำคเป็นธรรมและมีสขุภำพอนำมยัที่ดี สง่เสริมกำรดแูลสงัคมโดยใหโ้อกำสที่เท่ำเทียม
กนัในกำรเขำ้ถึงขอ้มลูและเช่ือมตอ่กบัเทคโนโลยีที่เป็นนวตักรรมของเรำในทกุดำ้นและทกุสถำนกำรณเ์พื่อคณุภำพชีวิตทีด่ี
ขึน้  

กลยทุธข์องบรษัิท:  
1. กำรพฒันำทกัษะและควำมรูข้องพนกังำน  
2. สง่เสรมิควำมเป็นอยูท่ี่ดแีละควำมผกูพนัของพนกังำน  
3. โครงกำรไทยคดิ ไทยคม เพื่อสนบัสนนุดำ้นกำรศกึษำ  
4. สง่เสรมินวตักรรมและโครงกำรท่ีสรำ้งโอกำสกำรเรยีนรูแ้ละกำรเขำ้ถงึเทคโนโลยีดิจิทลั 

 3. ไทยคมรกัพิทกัษ์โลก (Thaicom Loves Earth)  
บริษัทมุ่งเน้นไปที่ควำมรบัผิดชอบในกำรลดและบรรเทำผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มจำกกำรด ำเนินงำนของ

บรษัิท  โดยกำรอนรุกัษ์ทรพัยำกรและรกัษำสภำพแวดลอ้มที่ดีอยำ่งยั่งยืน  

กลยทุธข์องบรษัิท:  
1. กำรอนรุกัษ์พลงังำนและพลงังำนทำงเลอืก  
2. กำรใชน้ ำ้และกำรจดักำรน ำ้เสยี  
3. กำรจดักำรกำรปลอ่ยก๊ำซเรอืนกระจก  
4. สง่เสรมิส ำนกังำนสเีขยีว (น ำ้ทิง้และของเสยี)  
5. รณรงคก์ำรปลกูตน้ไม ้เพื่อชว่ยลดก๊ำซเรอืนกระจก 

1.1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 

กำรเปลีย่นแปลงและพฒันำกำรที่ส  ำคญัของกลุม่บรษัิทในช่วง 3 ปี ที่ผำ่นมำ 

ปี 2564 

บริษัทไดท้ ำสญัญำด ำเนินกิจกำรดำวเทียมสื่อสำรภำยในประเทศกับกระทรวงคมนำคม (ปัจจุบนัไดถ้กูโอนไปอยู่
ภำยใตก้ระทรวงดิจิทลัฯ) เพื่อด ำเนินกิจกำรดำวเทียมสื่อสำรเป็นเวลำ 30 ปี ซึ่งสิน้สดุลงในวนัที่ 10 กันยำยน 2564 โดย
บริษัทไดส้ง่มอบกำรครอบครองดำวเทียมและทรพัยส์ินทัง้หมดตำมสญัญำสมัปทำนคืนใหแ้ก่กระทรวงดิจิทลัฯ ครบถว้น
แลว้ ณ วนัสิน้สดุสญัญำ โดยกระทรวงดิจิทลัฯไดม้อบสิทธิในกำรบริหำรจดักำรดำวเทียมภำยใตส้ญัญำสมัปทำนใหก้ับ 
บรษัิท โทรคมนำคมแหง่ชำติ จ ำกดั (มหำชน)  

หลงัจำกกำรสิน้สดุของสญัญำสมัปทำน บริษัทย่อยของบริษัทไดเ้ขำ้ท ำขอ้ตกลงเพื่อซือ้แบนดว์ิธบำงส่วนบน
ดำวเทียมไทยคม 4 และดำวเทียมไทยคม 6 กบับริษัท โทรคมนำคมแห่งชำติ จ ำกดั (มหำชน) เพื่อไปใหบ้ริกำรลกูคำ้รำย



                                     บรษิัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน)                          ส่วนท่ี 1 กำรประกอบธุรกิจและผลกำรด ำเนินงำน 

แบบ 56-1 One Report ส่วนท่ี 1 หนำ้ท่ี 5 

ยอ่ย ดงันัน้นบัตัง้แตว่นัท่ี 11 กนัยำยน 2564  กลุม่บรษัิทจึงสำมำรถใหบ้รกิำรช่องสญัญำณดำวเทียมบนดำวเทียมไทยคม 
4 และดำวเทียมไทยคม 6 กบัลกูคำ้บำงสว่นของกลุม่บรษัิทไดต้อ่ไป 

เมื่อวนัที่ 8 มิถนุำยน 2564 บริษัทไดจ้ดทะเบียนจดัตัง้ บริษัท ทีซี สเปซ คอนเน็ค จ ำกดั (TCSC) เพื่อด ำเนินกำร
ประกอบธุรกิจสื่อสำรโทรคมนำคม ธุรกิจดำวเทียมและธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง ดว้ยทนุจดทะเบียนจ ำนวน 100 ลำ้นบำท มลูคำ่
หุน้ท่ีตรำไว ้10 บำท มีทนุจดทะเบียนช ำระแลว้จ ำนวน 25 ลำ้นบำท โดยบรษัิทถือหุน้รอ้ยละ 99.99 

ในปี 2563 บริษัทได้รับกำรประเมินจำกผลส ำรวจรำยงำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทจดทะเบียน 
ประจ ำปี  2564 โดยมีคะแนนอยูใ่นเกณฑ ์“ดีเลศิ” หรอื 5 ดำว ตอ่เนื่องเป็นปีที่ 9 (2556-2564) จำกผลกำรส ำรวจประจ ำปี
โดยสมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษัิทไทย (IOD) รวมกบัตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

บริษัทได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรำยช่ือหุ้นยั่งยืน หรือ “Thailand Sustainability Investment (THSI)” ประจ ำปี 
2564 ตอ่เนื่องเป็นปีที่ 7 สะทอ้นถึงกำรเป็นบรษัิทท่ีมีกำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งสมดลุระหวำ่งผลประกอบกำรทำงกำรเงิน และ
ควำมรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนสำมำรถน ำประเด็นด้ำนสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบำล หรือ 
Environment Social and Governance : ESG ไปใชเ้ป็นกลไกในกำรพฒันำธุรกิจสูค่วำมยั่งยืนไดอ้ยำ่งมีประสทิธิภำพ 

นอกจำกนีบ้ริษัทไดร้บักำรประเมิน 100 คะแนน จำกโครงกำรประเมินคุณภำพกำรจัดประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ 
ประจ ำปี 2564 ของบริษัทจดทะเบียน (AGM Assessment Program) จำกกำรประเมินโดยสมำคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 
(Thai Investor Association) ซึง่เป็นคะแนนที่สงูกวำ่คำ่เฉลีย่ของกำรประเมินของบรษัิทจดทะเบียนทัง้หมด 

ปี 2563 

บริษัทไดย้ตุิกำรใชง้ำนดำวเทียม และท ำกำรปลดระวำงดำวเทียมไทยคม 5 เมื่อวนัที่ 26 กุมภำพนัธ ์2563 เวลำ 
16.52 น. (ตำมเวลำประเทศไทย) ดำวเทียมไทยคม 5 ไดเ้กิดเหตขุดัขอ้งขึน้เมื่อวนัท่ี 17 ธนัวำคม 2562 สง่ผลใหม้ีขอ้จ ำกดั
ทำงเทคนิคในกำรตรวจสอบสถำนะดำวเทียมไทยคม 5 บริษัท ไดพ้ยำยำมด ำเนินกำรกูค้ืนระบบที่ขดัขอ้งตำมค ำแนะน ำ
ของผูผ้ลิตดำวเทียมและผูเ้ช่ียวชำญหลำยครัง้ แต่ไม่สำมำรถท ำกำรกูค้ืนระบบได ้ดว้ยเหตผุลดงักล่ำวผูผ้ลิตจึงแนะน ำให้
บรษัิทฯ ด ำเนินกำรปลดระวำงดำวเทียม   ทัง้นี ้ดำวเทียมไทยคม 5 มีกำรใชง้ำนมำแลว้รว่ม 14 ปี โดยสง่ขึน้สูว่งโคจรตัง้แต่
เดือนพฤษภำคม 2549   

เมื่อวนัที่ 26 มิถุนำยน 2563 บริษัท กสท โทรคมนำคม จ ำกัด (มหำชน) (กสท) และ ไทยคม ไดร้่วมกันจัดตัง้ 
บริษัท เนชั่นสเปซแอนดเ์ทคโนโลยี (เนชั่นสเปซ) ขึน้เพื่อใหบ้ริกำรธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกับดำวเทียม อำทิ ธุรกิจดำวเทียมวง
โคจรระยะต ่ำ (Low Earth Orbit Satellite) โดย เนชั่นสเปซ มีทนุจดทะเบียน 10 ลำ้นบำท แบง่ออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 1 
ลำ้นหุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 10 บำท ช ำระแลว้เต็มจ ำนวน โดย ไทยคม และ บริษัท กสท โทรคมนำคม จ ำกดั (มหำชน) 
ถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 75 และรอ้ยละ 25 ตำมล ำดบั 

เมื่อวนัที่ 21 กรกฏำคม 2563 บริษัท เอไอ แอนด ์โรโบติกส ์เวนเจอรส์ จ ำกัด (เออำรว์ี) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ 
บริษัท ปตท.ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ ำกดั (มหำชน) และ บริษัท ไทย แอดวำนซ ์อินโนเวชั่น จ ำกดั (ไทยเอไอ) ซึ่งเป็น
บรษัิทยอ่ยของบรษัิท ไดร้ว่มกนัจดัตัง้ บรษัิท เอทีไอ ขึน้เพื่อพฒันำสนิคำ้และบรกิำรเก่ียวกบัอำกำศยำนไรค้นขบั หรอืโดรน
เพื่อกำรเกษตร โดย ATI มีทนุจดทะเบียน 20 ลำ้นบำท แบ่งออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 4 ลำ้นหุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 5 
บำท ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียนช ำระแลว้ 12 ลำ้นบำท โดย บรษัิท เออำรว์ี และ บรษัิท ไทยเอไอ ถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 50 
เทำ่ๆกนั 

รวมทัง้ บริษัท โอไรออ้น แซทเทลไลท ์ซิสเทม (โอไรออ้น) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุม่ ไอพีสตำร ์ออสเตรเลีย ในเครือ
บรษัิท ไดร้บัรำงวลัชนะเลศิ ในงำนประกำศผลรำงวลั CRN Impact Awards 2020 ดำ้น Network Evolution ซึง่เป็นรำงวลั
ที่มอบให้กับบริษัทด้ำนเทคโนโลยี ที่สรำ้งคุณประโยชน์และคุณค่ำต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจนวัตกรรมของประเทศ
ออสเตรเลยี 
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ปี 2562 

ในปี 2562 บรษัิทจ ำหนำ่ยเงินลงทนุในหุน้สำมญัที่บรษัิทถืออยูท่ัง้หมดในบรษัิท แคมโบเดียน ดีทีวี เน็ตเวิรค์ จ ำกดั 
จ ำนวน 1,000 หุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 100 ของทนุจดทะเบียนของ ในรำคำ 800 ดอลลำ่รส์หรฐัตอ่หุน้ รวมเป็นเงินจ ำนวน
ทัง้สิน้ 800,000 ดอลลำ่รส์หรฐั  หรอื 24.6 ลำ้นบำท เนื่องจำกกำรแขง่ขนัท่ีรุนแรงในประเทศกมัพชูำ 

บริษัท ลำว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส ์มหำชน ผูป้ระกอบกำรโทรศพัทเ์คลื่อนท่ีในสำธำรณรฐัประชำธิปไตยประชนชน
ลำว (สปป.ลำว) ซึ่งบริษัทยอ่ยของบริษัท คือ บริษัท เชนนิงตนั อินเวสเมน้ทส์ พีทีดี ลิมิเต็ด ถือหุน้รอ้ยละ 49 ไดเ้ขำ้ลงทนุ
ซือ้กิจกำรของบรษัิท วิมเปิลคอม จ ำกดั ซึง่เป็นผูป้ระกอบกำรโทรศพัทเ์คลือ่นท่ีใน สปป.ลำวเช่นเดียวกนั โดยเขำ้ซือ้หุน้รอ้ย
ละ 100 จำกรัฐบำล สปป.ลำว กำรเข้ำซือ้กิจกำรในครัง้นีเ้ป็นกำรช่วยเพิ่มโครงข่ำยโทรคมนำคมของแอลทีซีให้มี
ประสิทธิภำพยิ่งขึน้ อีกทัง้ยงัช่วยขยำยกลุม่ลกูคำ้เป้ำหมำยโดยเฉพำะในกลุม่ลกูคำ้วยัรุน่ ทัง้นี ้หลงัจำกกำรเขำ้ซือ้กิจกำร 
บรษัิท วิมเปิลคอม จ ำกดั ไดเ้ปลีย่นช่ือเป็น บรษัิท ทีพลสั ดิจิทลั จ ำกดั 

บรษัิทไดร้บัรางวลัประกาศเกียรติคณุ (Sustainability Disclosure Recognition) ประจ าปี 2562 จากการประเมิน
สถานะการเปิดเผยข้อมูล  ตามที่สถาบันไทยพัฒน์ได้มีการจัดตั้งประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน หรือ  
“Sustainability Disclosure Community” (SDC) เพื่อช่วยองคก์รยกระดบัการเปิดเผยขอ้มลูดา้นความยั่งยืน รวมทัง้การ
พฒันาองคก์รสูค่วามยั่งยืนในระยะยาว  

บริษัทไดร้บัรางวลั Drive Award 2019 สาขา Technology ในฐานะที่เป็นองคก์รที่มีการสรา้งและผลกัดนัใหเ้กิด
นวตักรรมใหม่ๆ  ควบคู่ไปกบัการใสใ่จสิ่งแวดลอ้มเพื่อความยั่งยืน ตลอดจนรว่มขบัเคลื่อนเศรษฐกิจและสงัคมใหส้ามารถ
แขง่ขนัไดใ้นระดบัสากล 

1.1.3 การใช้เงนิที่ได้จากการระดมทุนเป็นไปตามวัตถุประสงค ์

- ไมม่ี - 

1.1.4 ข้อผูกพันที่บริษัทให้ค าม่ันไว้ (ถา้มี) 

- ไมม่ี – 

1.1.5 ชื่อ สถานที่ตั้งส านักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ เลขทะเบียนบริษัท โทรศัพท ์โทรสาร เว็บไซตบ์ริษัท จ านวน
และชนิดของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท 

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) 

ชื่อบริษัท  : บรษัิท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 
ชื่อยอ่หลักทรัพย ์ : THCOM 
หมวดอุตสาหกรรม : เทคโนโลยี 
หมวดธุรกิจ : เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ่สำร 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : แบง่เป็น 3 ธุรกิจ ไดแ้ก่  

1. ธุรกิจดำวเทียมและบรกิำรท่ีเก่ียวเนื่อง  
2. ธุรกิจอินเทอรเ์น็ตและสือ่  
3. ธุรกิจโทรศพัทใ์นตำ่งประเทศ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107536000897 (เดมิเลขที่ บมจ. 163) 
ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : เลขที่ 349 ชัน้ 28 อำคำรเอสเจ อินฟินิท วนั บิสซิเนส คอมเพลก็ซ ์ 

ถนนวิภำวดีรงัสติ แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหำนคร 10900 
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ที่ตั้งส านักงานสาขา : เลขที่ 50 หมูท่ี่ 1 ต ำบลบอ่เงิน อ ำเภอลำดหลมุแกว้ จงัหวดัปทมุธำนี 
12140 

ทุนจดทะเบียน : 5,499,884,200 บำท แบง่ออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 1,099,976,840 หุน้ 
(ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564) 

ทุนช าระแล้ว 
 

: 5,480,509,770 บำท แบง่ออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 1,096,101,954 หุน้ 
(ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564) 

มูลค่าทีต่ราไวต้่อหุ้น : 5 บำท 
โทรศัพท ์ : (66) 2596 5060 
โทรสาร : (66) 2591 0705 
เว็บไซตบ์ริษัท : www.thaicom.net 

ข้อมูลทั่วไปของนิติบุคคลทีบ่ริษัทถอืหุน้ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป (1)  

ข้อมูลบริษัท ประเภทธุรกิจ 
ทุนจด

ทะเบียน 

จ านวนหุ้นที่

ออก 

จ าหน่าย 

มูลค่าทีต่รา

ไว้ต่อหุ้น 
ทุนช าระแล้ว 

สัดส่วน

การถอืหุ้น 

(ร้อยละ) 

ธุรกิจดาวเทยีมและบริการทีเ่กีย่วเน่ือง 

บริษัท ไอพสีตาร ์จ ากัด (ไอพี

สตาร)์ 

Trident Chambers, P.O. Box 146, 

Road Town, Tortola, British Virgin 

Islands 

จดัจ ำหน่ำย

ช่องสญัญำณดำวเทียม

ไทยคม 4 

2,000,000 

ดอลลำรส์หรฐั 

200,000,000 

หุน้ 

0.01 

ดอลลำร์

สหรฐั 

2,000,000  

ดอลลำรส์หรฐั 

100 

บริษัท ไอพสีตาร ์นิวซีแลนด ์

จ ากัด (ไอพเีอน็แซด) 

24 Unity Drive North, Abany, 

Auckland 0757, New Zealand 

โทรศพัท ์(649) 414 5920 

โทรสำร (649) 414 5922 

จดัจ ำหน่ำย

ช่องสญัญำณดำวเทียม

ไทยคม 4 และอปุกรณ์

รบัสญัญำณดำวเทียม

ไทยคม 4 ในประเทศ

นิวซีแลนด ์

3,196,133 

ดอลลำร์

นิวซีแลนด ์

3,196,133 

หุน้ 

1  

ดอลลำร์

นิวซีแลนด ์

 

3,196,133  

ดอลลำร์

นิวซีแลนด ์

100 

บริษัท ไอพสีตาร ์ออสเตรเลยี พทีี

วาย จ ากัด (ไอพเีอ) 

5 George Place, Artarmon, NSW 

2064, Australia 

โทรศพัท ์(612) 8458 0500 

โทรสำร  (612) 8006 5592 

จดัจ ำหน่ำย

ช่องสญัญำณดำวเทียม

ไทยคม 4 และอปุกรณ์

รบัสญัญำณดำวเทียม

ไทยคม 4 ในประเทศ

ออสเตรเลีย 

6,950,000 

ดอลลำร์

ออสเตรเลีย 

6,950,000 

หุน้ 

1  

ดอลลำร์

ออสเตรเลีย 

6,950,000  

ดอลลำร์

ออสเตรเลีย 

100 

บริษัท โอไรอ้อน แซทเทลไลท ์ซิส

เทม พทีวีาย จ ากัด (โอเอสเอส) 

(ถอืหุ้นโดยไอพเีอร้อยละ 100) 

Level 2, 231 Adelaide Terrace, 

Perth, WA 6000, Australia 

โทรศพัท ์(61) 8 9225 7800 

โทรสำร (61) 8 9225 7811 

ใหบ้รกิำรดำ้นกำร

สื่อสำรขอ้มลูผ่ำน

ดำวเทียมและโซลชูั่น

เพ่ือธุรกิจ 

13,374,571  

ดอลลำร์

ออสเตรเลีย 

1 

หุน้ 

 

5,960,354 

หุน้ 

7,414,217 

ดอลลำร์

ออสเตรเลีย 

1 

ดอลลำร์

ออสเตรเลีย 

13,374,571  

ดอลลำร์

ออสเตรเลีย 

100 



                                     บรษิัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน)                          ส่วนท่ี 1 กำรประกอบธุรกิจและผลกำรด ำเนินงำน 

แบบ 56-1 One Report ส่วนท่ี 1 หนำ้ท่ี 8 

ข้อมูลบริษัท ประเภทธุรกิจ 
ทุนจด

ทะเบียน 

จ านวนหุ้นที่

ออก 

จ าหน่าย 

มูลค่าทีต่รา

ไว้ต่อหุ้น 
ทุนช าระแล้ว 

สัดส่วน

การถอืหุ้น 

(ร้อยละ) 

บริษัท ไอพสีตาร ์อนิเตอรเ์นช่ัน

แนล พทีอี ีจ ากัด (ไอพไีอเอน็) 

8 Marina Boulevard #05-02, 

Marina Bay Financial Centre, 

Singapore 018981 

โทรศพัท ์(65) 6338 1888 

โทรสำร (65) 6337 5100 

จดัจ ำหน่ำย

ช่องสญัญำณดำวเทียม

ไทยคม 4 และอปุกรณ์

รบัสญัญำณดำวเทียม

ไทยคม 4 

20,000 

ดอลลำร์

สงิคโปร ์

20,000 

หุน้ 

1  

ดอลลำร์

สงิคโปร ์

20,000  

ดอลลำร์

สงิคโปร ์

100 

บริษัท ไอพสีตาร ์โกลเบลิ เซอรว์สิ 

จ ากัด (ไอพจีีเอส) 

Intercontinental Trust Limited. 

Level 3,, Alexander House, 35, 

Cybercity, Ebene, Mauritius 

โทรศพัท ์(230) 213 9800 

โทรสำร (230) 210 9168 

จดัจ ำหน่ำย

ช่องสญัญำณดำวเทียม

ไทยคม 4  

20,00 

ดอลลำรส์หรฐั 

20,000 

หุน้ 

1  

ดอลลำร์

สหรฐั 

20,000  

ดอลลำรส์หรฐั 

100 

บริษัท ไอพสีตาร ์เจแปน จ ากัด 

(ไอพเีจ) 

1231-1 Hio, Oganomachi, 

Chichibu-gun,Saitama, Japan 

โทรศพัท ์+813-6279-0933 

โทรสำร +813-6279-0934 

จดัจ ำหน่ำย

ช่องสญัญำณดำวเทียม

ไทยคม 4 และอปุกรณ์

รบัสญัญำณดำวเทียม

ไทยคม 4 ในประเทศ

ญ่ีปุ่ น 

100,000,000 

เยน 

10,000 

หุน้ 

10,000  

เยน 

100,000,000  

เยน 

100 

บริษัท ไอพสีตาร ์(อนิเดยี) ไพร

เวท จ ากัด (ไอพไีอ) 

408-409, IV FLOOR, ABW 

TOWER,, M.G. ROAD, IFFCO 

CHOWK,  

GURGAON - 122002,  

Haryana, INDIA 

ใหบ้รกิำรค ำปรกึษำ

ดำ้นเทคนิคท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัระบบโครงข่ำยของ

ดำวเทียม 

30,000,000 

รูปี 

30,000,000 

หุน้ 

1 

รูปี 

30,000,000 

รูปี 

100 

บริษัท สตาร ์นิวเคลียส จ ากัด 

(สตาร)์ 

Trident Chambers, P.O. Box 146, 

Road Town, Tortolar, British Virgin 

Islands 

ใหบ้รกิำรดำ้นวิศวกรรม

พฒันำเทคโนโลยีกำร

สื่อสำรและ

อิเลก็ทรอนิกส ์

50,000 

ดอลลำรส์หรฐั 

10 

หุน้ 

1  

ดอลลำร์

สหรฐั 

10 

ดอลลำรส์หรฐั 

100 

บริษัท ทซีี บรอดคาสติง้ จ ากัด    

(ทซีีบี)  

เลขท่ี 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสำม

เสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 

โทรศพัท ์(66) 2596 5060 

ใหบ้รกิำรดำ้นธุรกิจ

กระจำยเสียงและ

กิจกำรโทรทศัน ์ 

 

1,000,000 

บำท 

100,000 

หุน้ 

10  

บำท 

250,000  

บำท 

99.99 



                                     บรษิัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน)                          ส่วนท่ี 1 กำรประกอบธุรกิจและผลกำรด ำเนินงำน 

แบบ 56-1 One Report ส่วนท่ี 1 หนำ้ท่ี 9 

ข้อมูลบริษัท ประเภทธุรกิจ 
ทุนจด

ทะเบียน 

จ านวนหุ้นที่

ออก 

จ าหน่าย 

มูลค่าทีต่รา

ไว้ต่อหุ้น 
ทุนช าระแล้ว 

สัดส่วน

การถอืหุ้น 

(ร้อยละ) 

บริษัท อนิเตอรเ์นช่ันแนล แซท

เทลไลท ์จ ากัด (ไอเอสซี) 

Intercontinental Trust Limited, 

Level 3, Alexander House, 35 

Cybercity, Ebene, Mauritius 

จดัจ ำหน่ำย

ช่องสญัญำณดำวเทียม

ไทยคม 7 และไทยคม 8 

50,000 

ดอลลำรส์หรฐั 

50,000 

หุน้ 

1  

ดอลลำร์

สหรฐั 

50,000  

ดอลลำรส์หรฐั 

100 

บริษัท ทซีี โกลเบิล เซอรว์สิ จ ากัด 

(ทซีีจีเอส) 

12th Floor, Standard Chartered 

Tower, 19, Cybercity, Ebene, 

Mauritius 

ใหบ้รกิำรดำ้น

เทคโนโลยี 

50,000 

ดอลลำรส์หรฐั 

50,000 

หุน้ 

1 

ดอลลำร์

สหรฐั 

50,000 

ดอลลำรส์หรฐั 

100 

บริษัท ทซีี สเปซ คอนเน็ค จ ากัด 

(ทซีีเอสซี) 

เลขท่ี 349 อำคำรเอสเจ อินฟินิทวนั 

บิสสเินส คอมเพลก็ซ ์ชัน้ท่ี 28      

ถนนวิภำวดีรงัสติ แขวงจอมพล             

เขตจตจุกัร กรุงเทพมหำนคร 

โทรศพัท ์(662) 596-5095 ตอ่ 6900 

ธุรกิจส่ือสำร

โทรคมนำคม ธุรกิจ

ดำวเทียมและธรุกิจท่ี

เก่ียวเน่ือง 

100,000,000 

บำท 

10,000,000 

หุน้ 

10  

บำท 

25,000,000 

บำท 

99.99 

ธุรกิจอนิเทอรเ์น็ตและสื่อ 

บริษัท ไทย แอดวานซ ์อนิโนเวช่ัน 

จ ากัด (ไทยเอไอ) 

เลขท่ี 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสำม

เสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 

โทรศพัท ์(662) 950-5005 

โทรสำร (662) 591-0708 

เว็บไซต ์www.thaiai.co.th 

จดัจ ำหน่ำยอปุกรณร์บั

สญัญำณโทรทศัน ์

บรกิำรใหค้  ำปรกึษำและ

ตดิตัง้ระบบส ำหรบั

เครือข่ำย 

บรอดแบนดแ์บบครบ

วงจร  

398,791,470 

บำท 

39,879,147 

หุน้ 

10  

บำท 

398,791,470  

บำท 

99.99 

ธุรกิจโทรศัพทใ์นต่างประเทศ 

บริษัท เชนนิงตัน อนิเวสเม้นทส์  

พทีอี ีลิมเิตด็ (เชน)  

8 Marina Boulevard #05-02, 

Marina Bay Financial Centre, 

Singapore 018981 

โทรศพัท ์(65) 6338 1888 

โทรสำร (65) 6337 5100 

ประกอบธุรกิจหลกัใน

กำรลงทนุดำ้นกำร

สื่อสำรโทรคมนำคมใน

ระดบันำนำชำต ิ

14,658,000 

ดอลลำร์

สงิคโปร ์

14,658,000 

หุน้ 

1  

ดอลลำร์

สงิคโปร ์

14,658,000  

ดอลลำร์

สงิคโปร ์

51 
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ข้อมูลบริษัท ประเภทธุรกิจ 
ทุนจด

ทะเบียน 

จ านวนหุ้นที่

ออก 

จ าหน่าย 

มูลค่าทีต่รา

ไว้ต่อหุ้น 
ทุนช าระแล้ว 

สัดส่วน

การถอืหุ้น 

(ร้อยละ) 

บริษัท ลาว เทเลคอมมวินิเคช่ันส ์

มหาชน (แอลทซีี)  

(ถอืหุ้นโดยเชนร้อยละ 49) 

Lanexang Avenue 0100, 

Vientiane,  

Lao People’s Democratic 

Republic 

โทรศพัท ์(856) 2121 6465-6 

โทรสำร (856) 2121 9690 

ใหบ้รกิำรโทรศพัท์

พืน้ฐำน 

โทรศพัทเ์คลื่อนท่ี 

โทรศพัทส์ำธำรณะ 

โทรศพัทร์ะหว่ำง

ประเทศ และ

อินเทอรเ์น็ตใน สปป.

ลำว 

96,840,000 

ดอลลำรส์หรฐั 

96,840,000 

หุน้ 

1  

ดอลลำร์

สหรฐั 

96,840,000  

ดอลลำรส์หรฐั 

24.99 

บริษัท ทพีลัส ดจิิทัล จ ากัด 

(ทพีลัส) 

(ถอืหุ้นโดยแอลทซีร้ีอยละ 100) 

23 Singha Road, Phonexay 

Village, Saysettha District, 

Vientiane Capital 

โทรศพัท ์(020) 7780 0700 

โทรสำร (020) 7780 0701 

ใหบ้รกิำรโทรศพัท์

พืน้ฐำน 

โทรศพัทเ์คลื่อนท่ีใน 

สปป.ลำว 

500,000 

ดอลลำรส์หรฐั 

500,000 

หุน้ 

1 

ดอลลำร์

สหรฐั 

500,000 

ดอลลำรส์หรฐั 

100 

บริษัท ลาว โมบายมันน่ี โซล 

จ ากัด 

(ถอืหุ้นโดยแอลทซีร้ีอยละ 100) 

Saylom Village, Saylom Road, 

Chanthaboury District, Vientiane, 

Lao People’s Democratic 

Republic  

ใหบ้รกิำรช ำระเงินและ

โอนเงินดจิิทลัใน สปป.

ลำว โดยท ำกำรตลำด

ในช่ือแบรนด ์M-Money   

10,000,000,000 

กีบ 

1,000,000 

หุน้ 

10,000 

กีบ 

10,000,000,000 

กีบ 

100 

ธุรกิจร่วมทุนอืน่ 

บริษัท เนช่ัน สเปซ แอนด ์

เทคโนโลยี จ ากัด (เนช่ันสเปซ) 

เลขท่ี 72 อำคำรแคท ทำวเวอร ์       

ซอยวดัม่วงแค ถนนเจรญิกรุง         

แขวงบำงรกั เขตบำงรกั

กรุงเทพมหำนคร 

โทรศพัท ์(662) 104-2220 

ประกอบกิจกำร

ใหบ้รกิำรดำวเทียม

สื่อสำร และบรกิำรอ่ืน

ใดท่ีเก่ียวกบัธุรกิจ

ดำวเทียม 

10,000,000 

บำท 

1,000,000 

หุน้ 

10  

บำท 

10,000,000  

บำท 

75 
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ข้อมูลบริษัท ประเภทธุรกิจ 
ทุนจด

ทะเบียน 

จ านวนหุ้นที่

ออก 

จ าหน่าย 

มูลค่าทีต่รา

ไว้ต่อหุ้น 
ทุนช าระแล้ว 

สัดส่วน

การถอืหุ้น 

(ร้อยละ) 

บริษัท เอทไีอ เทคโนโลยีส ์จ ากัด 

(เอทไีอ) 

(ถอืหุ้นโดยไทยเอไอร้อยละ 50) 

เลขท่ี 50 หมู่ 1 ซอยวดัเจดียห์อย        

ต  ำบลบ่อเงิน อ ำเภอลำดหลมุแกว้ 

ปทมุธำนี 

โทรศพัท ์(662) 593-3000 

ประกอบธุรกิจจ ำหน่ำย 

ใหบ้รกิำรและพฒันำ

สนิคำ้เก่ียวกบัอำกำศ

ยำนไรค้นขบั (โดรน) เพ่ือ

กำรเกษตร และใหบ้รกิำร

แพลตฟอรม์วิเครำะห์

ขอ้มลูดำ้นกำรเกษตร 

20,000,000 

บำท 

4,000,000 

หุน้ 

5  

บำท 

20,000,000  

บำท 

50 

_____________________ 
หมำยเหต ุ
(1) ขอ้มลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 

1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

1.2.1 โครงสร้างรายได้ 

โครงสรำ้งรำยไดข้องบรษัิทและบรษัิทยอ่ย ตัง้แตปี่ 2563 ถึง ปี 2564 มีดงันี ้

หนว่ย: ลำ้นบำท 

ผลิตภณัฑ ์/ บริการ ด าเนินการโดย 
2564 2563 

รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ 

บรกิำรสือ่สำรดำวเทยีม 
และบรกิำรท่ีเก่ียวเนื่อง 
  

ไทยคม  
ทีซี บรอดคำสติง้ 
และบรษัิทในกลุม่ธุรกิจไอพีสตำร ์

3,297 97.63 3,548 83.92 

บรกิำรอินเทอรเ์นต็และสือ่ ไทย แอดวำนซ ์อินโนเวชั่น  30 0.89 32 0.76 
ตดัรำยกำรระหวำ่งสว่นงำน (24) (0.71) (24) (0.57) 
รายได้จากการขายและบริการ 3,303 97.81 3,557 84.13 

รำยไดอ้ื่น  74 2.19 671 15.87 
รวมรายได้ 3,377 100.00 4,228 100.00 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำรจ ำแนกตำมสว่นงำนทำงภมูิศำสตร ์ส ำหรบัปี 2563 ถึง ปี 2564 มีดงันี ้

รายชื่อประเทศ 
2564 2563 

รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ 
ไทย 1,813 54.88 1,952 54.88 
ออสเตรเลยี 328 9.93 264 7.42 
อินเดีย 417 12.61 442 12.43 
ญ่ีปุ่ น 79 2.38 207 5.81 
พมำ่ 149 4.52 156 4.39 
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รายชื่อประเทศ 
2564 2563 

รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ 
มำเลเซีย 254 7.68 262 7.36 
ประเทศอื่น ๆ 264 8.00 275 7.73 

รวม 3,303 100.00 3,557 100.00 

สว่นแบง่ก ำไร (ขำดทนุ) จำกเงินลงทนุในกำรรว่มคำ้ ส ำหรบัปี 2563 ถึง ปี 2564 มีดงันี ้

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในการร่วมค้า 
2564 2563 

ก าไร 
(ขาดทุน) 

ร้อยละ 
ก าไร

(ขาดทุน) 
ร้อยละ 

บรษัิท เชนนิงตนั อินเวสเมน้ทส์ พีทีอี ลมิิเต็ด 
บรษัิท เนชั่น สเปซ แอนด ์เทคโนโลยี จ ำกดั 
บรษัิท เอทีไอ เทคโนโลยีส ์จ ำกดั 

(263) 
(4.5) 
0.3 

98.45 
1.68 

(0.13) 

4 
(0.1) 
(0.1) 

105.27 
(1.56) 
(3.71) 

รวมส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในการร่วมค้า (267) 100.00 4 100.00 

1.2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มธุรกิจหลัก ดังนี ้

ธุรกิจดาวเทยีมและบริการต่อเน่ือง 

1. บริการสื่อสารดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเน่ือง ด าเนินการโดย บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน)      
บริษัท ทีซี บรอดคาสติง้ จ ากดั (ทีซีบี) และบริษัทกลุ่มไอพสีตาร ์
ดำวเทียมไทยคม 
ดำวเทียมไทยคม แบง่กลุม่ออกเป็น 2 ประเภท คือ ดำวเทียมแบบทั่วไป (Conventional Satellite) และดำวเทียม 

บรอดแบนด ์(High Throughput Satellite, HTS) 

 ดาวเทียมแบบทั่วไป (Conventional Satellite) 
ดำวเทียมแบบทั่วไปเป็นดำวเทียมที่ใหบ้ริกำรส ำหรบัผูใ้ช้บริกำรประจ ำที่ (Fixed Satellite Service: FSS) โดย

สญัญำณจะถูกส่งจำกสถำนีภำคพืน้ดินขึน้สู่ดำวเทียมและส่งกลบัมำยงัสถำนีรบัสญัญำณภำคพืน้ดิน ณ ต ำแหน่งใดๆ 
ภำยใตพ้ืน้ที่ครอบคลุมบริเวณกวำ้ง (Footprint) ของดำวเทียม คุณสมบัติดังกล่ำวช่วยใหผู้ป้ระกอบกำรช่องรำยกำร
โทรทศัน ์และผูป้ระกอบกำรโทรคมนำคมสำมำรถส่งและรบัสญัญำณไดใ้นบริเวณกวำ้งทัง้ในระดบัประเทศและระดับ
ภมูิภำค 

 ดาวเทียมบรอดแบนด ์(Broadband Satellite) 
ดำวเทียมบรอดแบนด ์(High throughput Satellite, HTS) เป็นดำวเทียมที่ใหบ้รกิำรบรอดแบนดอ์ินเทอรเ์น็ต (แบบ

จุดต่อจุด) ดว้ยเทคโนโลยีกำรออกแบบดำวเทียมโดยใชก้ำรจดัสรรคลื่นควำมถ่ีขัน้สงูและกำรออกแบบพืน้ที่ใหบ้ริกำรเป็น
วงกลมแคบ ๆ หลำย ๆ วงเรียงติดกนัในลกัษณะรงัผึง้ ท ำใหด้ำวเทียมบรอดแบนดส์ำมำรถจดัสรรคลื่นควำมถ่ีเพื่อเพิ่ม
ขนำดควำมจแุบนดว์ธิในกำรใหบ้รกิำรไดม้ำกกวำ่ดำวเทียมแบบทั่วไปหลำยเทำ่ จึงสำมำรถช่วยใหผู้ป้ระกอบกำรลดตน้ทนุ
แบนดว์ิธตอ่หนว่ย (Mbps) ในกำรใหบ้ริกำรไดอ้ยำ่งมีนยัส ำคญั นอกจำกนี ้ดำวเทียมบรอดแบนดส์ำมำรถน ำเสนอบรกิำร
ใหก้บัภำครฐับำล ภำคธุรกิจ รวมถึงผูป้ระกอบกำรเครอืขำ่ยโทรศพัทเ์คลือ่นท่ีอีกดว้ย 

แมว้่ำสญัญำด ำเนินกิจกำรดำวเทียมสื่อสำรภำยในประเทศ (สญัญำสมัปทำน) ไดส้ิน้สุดลงแลว้เมื่อวันที่ 10 
กันยำยน 2564 และรฐับำลไดม้อบหมำยให ้บมจ. โทรคมนำคมแห่งชำติ เป็นผูบ้ริหำรจัดกำรดำวเทียมภำยใตส้ญัญำ
สมัปทำน  โดยปัจจบุนับรษัิทด ำเนินกำรซือ้แบนดว์ิธบำงสว่นบนดำวเทียมไทยคม 4 และดำวเทียมไทยคม 6 บำงสว่นจำก 
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บมจ.โทรคมนำคมแหง่ชำติ และบรษัิทยงัคงมีช่องสญัญำณดำวเทียมไทยคม 7 และดำวเทียมไทยคม 8 เป็นของบรษัิทเอง 
โดยรำยละเอียดคณุสมบตัิของดำวเทียมไทยคมแตล่ะดวงมีดงัตอ่ไปนี ้

 ไทยคม 4 ไทยคม 6 ไทยคม 7 ไทยคม 8 

 
ซือ้แบนดว์ิธบำงสว่น  

จำกบมจ. โทรคมนำคมแหง่ชำติ 
ชอ่งสญัญำณดำวเทียมที่ไทยคมเป็นเจำ้ของ 

ชนิดของดาวเทยีม 
ดำวเทียมบรอดแบนด ์ 

High Throughput (HTS) 
ดำวเทียมแบบทั่วไป ดำวเทียมแบบทั่วไป ดำวเทียมแบบทั่วไป 

ทีต่ัง้วงโคจร 119.5 องศำตะวนัออก 78.5 องศำตะวนัออก 120 องศำตะวนัออก 78.5 องศำตะวนัออก 

ผู้ผลิต 

(ประเทศ) 

Space Systems Loral 
(สหรฐัอเมรกิำ) 

Orbital ATK 
(สหรฐัอเมรกิำ) 

Space Systems Loral 
(สหรฐัอเมรกิำ) 

Orbital ATK 
(สหรฐัอเมรกิำ) 

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

อายุดาวเทยีมตามการ

ออกแบบ* 

12 ปี 15 ปี 15 ปี 15 ปี 

จัดส่งสู่วงโคจร สิงหำคม 2548 มกรำคม 2557 กนัยำยน 2557 พฤษภำคม 2559 

ชนิดของ Beams  

ทีใ่หบ้ริการ / 

ทรานสพอนเดอร ์

84 Ku-Spot Beams 
8 Ku-Spot Beams 

(Augment) 
3 Ku-Shaped Beams 

7 Ku-Broadcast Beams 

24 C-band  
ทรำนสพอนเดอร ์

9 Ku-band  
ทรำนสพอนเดอร ์

14 C-band  
ทรำนสพอนเดอร ์

24 Ku-band  
ทรำนสพอนเดอร ์

พืน้ทีใ่หบ้ริการ 

14 ประเทศ: ออสเตรเลีย 
กมัพชูำ จีน อินเดีย 
อินโดนีเซีย ญ่ีปุ่ น 
มำเลเซีย เมียนมำ่ร ์
นิวซีแลนด ์ฟิลิปปินส ์
เกำหลีใต ้ไตห้วนั ไทย 

และเวียดนำม 

C-band: ภมิูภำคเอเชีย
ใต ้

และทวปีแอฟรกิำ  
Ku-band ภมิูภำคเอเชีย

ตะวนัออก 
เฉียงใต ้

C-band: ประเทศไทย  
ภมิูภำคลุม่แมน่ ำ้โขง 
และภมิูภำคเอเชีย 

Ku-band:  
ประเทศไทย  

ภมิูภำคลุม่แมน่ ำ้โขง 
 ภมิูภำคเอเชียใต ้
และทวปีแอฟรกิำ 

*อำยดุำวเทียมตำมกำรออกแบบ ไมค่  ำนึงถึงสมัปทำนและใบอนญุำตประกอบกิจกำรดำวเทียม 

ลักษณะผลติภัณฑห์รือบริการ 
(1) บรกิำรแพรภ่ำพสญัญำณโทรทศัน ์(Broadcast) และกำรบรกิำรสือ่ (Media) 

(1.1) บรกิำรสง่ตอ่ช่องรำยกำรโทรทศันผ์ำ่นดำวเทียมไปยงัสถำนีกระจำยสญัญำณปลำยทำง 
บริษัทใหบ้ริกำรสง่ช่องรำยกำรโทรทศันผ์่ำนดำวเทียมแบบครบวงจร ทัง้ในระบบควำมคมชดัปกติ  (Standard 

Definition)  และในระบบควำมคมชัดสูง  (High Definition และ  Ultra-High Definition) แก่ ผู้ป ระกอบกำร
สถำนีโทรทศันภ์ำคพืน้ดิน สถำนีโทรทศันด์ำวเทียม และผูผ้ลติสือ่โทรทศัน ์เพื่อสง่รำยกำรโทรทศันห์รอืสือ่โทรทศัน ์ไม่
ว่ำจะเป็นรำยกำรบนัเทิง รำยกำรกีฬำ หรือรำยกำรข่ำว ไปยงัสถำนีปลำยทำงภำยใตพ้ืน้ที่คลอบคลมุของดำวเทียม
ไทยคม บริกำรนีจ้ึงเป็นทำงเลือกที่สมบรูณแ์บบส ำหรบัผูป้ระกอบกำร ในกำรสง่ช่องรำยกำรโทรทศันห์รอืสื่อโทรทศัน์
ของตนไปยังสถำนีปลำยทำงทั่วประเทศในภูมิภำค หรือในทวีปที่ต้องกำร เช่น สถำนีทวนสัญญำณโทรทัศน์
ภำคพืน้ดิน ผูใ้หบ้รกิำรโครงขำ่ยทีวีดิจิทลั และผูป้ระกอบกำรเคเบิลทีวี เป็นตน้ 
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(1.2) กำรใหบ้รกิำรสง่สญัญำณโทรทศันบ์นแพลตฟอรม์ไทยคม (Multi-Channel Per Carrier (MCPC) platform) 
บริษัทใหบ้ริกำรสง่สญัญำณภำพและเสยีงไปยงัผูร้บัชมปลำยทำงบนแพลตฟอรม์ที่มีประสิทธิภำพ ดว้ยบรกิำร

แบบครบวงจร (one stop shop) เพื่อใหผู้บ้รกิำรโครงขำ่ยทีวีดิจิทลัสำมำรถขยำยไปสูฐ่ำนกลุม่ผูร้บัชม บรษัิทสำมำรถ
ใหบ้ริกำรไดอ้ย่ำงต่อเนื่องครอบคลมุตลอดพืน้ที่เอเชีย ยุโรป ตะวนัออกกลำง และแอฟริกำ ทัง้ย่ำนควำมถ่ีซีแบนด์
และเคยแูบนด ์
(1.3) บรกิำรสง่ช่องรำยกำรโทรทศันผ์ำ่นดำวเทียมถึงบำ้นผูร้บัโดยตรง 

บริษัทใหบ้ริกำรส่งช่องรำยกำรโทรทศันผ์่ำนดำวเทียมถึงบำ้นผูร้บัโดยตรงแบบครบวงจร ทัง้ในระบบควำม
คมชัดปกติ (Standard Definition) และในระบบควำมคมชัดสูง (High Definition และ Ultra-High Definition) ที่มี
คุณภำพและมีควำมแรงของสญัญำณสูง เพื่อใหผู้ป้ระกอบกำรโทรทัศนแ์บบบอกรบัสมำชิก และผูป้ระกอบกำร
สถำนีโทรทศันด์ำวเทียมสำมำรถเขำ้ถึงผูร้บัชมที่ติดตัง้จำนรบัสญัญำณดำวเทียมไทยคมที่มีขนำดเลก็ไดโ้ดยตรง ทัง้นี ้
บริษัทมีควำมพรอ้มในกำรใหบ้ริกำรเสริมอื่น ๆ เพื่อเพิ่มศกัยภำพและควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของผูป้ระกอบกำร 
เช่น กำรรองรบัรำยกำรที่ผูช้มตอ้งช ำระค่ำใชจ้่ำยเมื่อรบัชม (pay-per-view) ระบบเรียกชมรำยกำรตำมสั่ง ( video-
on-demand) เมนูแนะน ำรำยกำรอิเล็กทรอนิกส ์(electronic programme guides) รวมทัง้กำรรองรบัโฆษณำและ
รำยกำรโฮมชอปป้ิง (home shopping) เป็นตน้ 
(1.4) บรกิำรโครงขำ่ยกระจำยเสยีงหรอืโทรทศัน ์ส ำหรบักิจกำรท่ีไมใ่ชค้ลืน่ควำมถ่ี 

กำรใหบ้ริกำรโครงขำ่ยกระจำยเสียงหรอืโทรทศัน ์มีลกัษณะเป็นผูร้วบรวม (Multiplex) ข่ำวสำรสำธำรณะ หรือ
รำยกำร หรือกลุ่มของข่ำวสำรสำธำรณะ หรือกลุ่มของรำยกำร ที่ส่งมำจำกผูใ้หบ้ริกำรกระจำยเสียงหรือโทรทัศน ์
รวมถึงกำรใหบ้ริกำรเขำ้รหสั (Encryption) ในกรณีที่ผูใ้หบ้ริกำรกระจำยเสียงหรือโทรทศันม์ีควำมประสงคใ์นกำร
ก ำหนดเง่ือนไขในกำรรบัสญัญำณ เช่น กำรเขำ้รหสัแบบ Conditional Access (CA) หรอืกำรเขำ้รหสัแบบ BISS Key 
ก่อนถ่ำยทอดสญัญำณเสยีง หรอืภำพท่ีใชใ้นกำรสง่ขำ่วสำรสำธำรณะ หรอืรำยกำรจำกสถำนีไปยงัเครือ่งรบัผำ่นทำง
โครงข่ำยกำรสื่อสำรผ่ำนดำวเทียมที่ไดร้บัอนญุำต รวมทัง้กำรใหบ้ริกำรโครงข่ำยกระจำยเสียงหรือโทรทศัน ์ส ำหรบั
กิจกำรท่ีไมใ่ชค้ลืน่ควำมถ่ีแบบบอกรบัสมำชิก เพื่อใหบ้รกิำรระบบไอพีทีวี (Transcoding & Streaming service) โดย
มีขอบเขตพืน้ท่ีกำรใหบ้รกิำรครอบคลมุทั่วทัง้ประเทศไทย 
(1.5) สถำนีบรกิำรภำคพืน้ดิน (Teleport and Digital Direct-to-Home (DTH) Center) 

สถำนีบริกำรภำคพืน้ดิน (Teleport หรือ Telecommunications Port) เป็นสถำนีศูนยก์ลำงที่ใหบ้ริกำรเสริม
ตำ่งๆ ในดำ้นธุรกิจกำรแพรส่ญัญำณโทรทศันแ์ละโทรคมนำคม สถำนีบรกิำรภำคพืน้ดินไทยคมเป็นสถำนีเทเลพอรต์ที่
ไดร้บักำรรบัรองมำตรฐำน ISO 9002 และ 9001:2000 มีกำรติดตัง้อปุกรณแ์ละสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกครบครนั เพื่อ
ใหบ้รกิำรดำ้นกำรแพรส่ญัญำณโทรทศันผ์ำ่นดำวเทียมแก่ผูป้ระกอบกำรทัง้ในและนอกประเทศ บรษัิทไดน้ ำเสนอกำร
ใหบ้ริกำรแบบครบวงจร โดยรวมกำรรวมแบนดว์ิธกบับริกำรเสรมิเขำ้ดว้ยกนั เช่น กำรกระจำยสญัญำณโดยเทป กำร
บีบอัดสญัญำณโทรทัศนใ์นระบบดิจิทัล ทัง้ในระบบควำมคมชัดปกติ (Standard Definition) และในระบบควำม
คมชัดสงู  (High Definition และ Ultra-High Definition) กำรถ่ำยทอดสญัญำณดำวเทียม กำรตรวจสอบสญัญำณ 
ตลอดจนกำรใหบ้รกิำรใหม ่คือ กำรใหบ้รกิำรสง่รำยกำรโทรทศันห์รอืวีดีโอผำ่นโครงขำ่ยอินเทอรเ์น็ต (Over-The-Top, 
OTT) 

(2) กำรบรกิำรบรอดแบนด ์(Broadband) และกำรใหบ้รกิำรขอ้มลู (Data) 
(2.1) ตลำดผูใ้ชบ้รกิำรรำยยอ่ย 

บริษัทช่วยใหผู้ใ้หบ้ริกำรอินเทอรเ์น็ตสำมำรถน ำเสนอบริกำรบรอดแบนดค์วำมเร็วสงูแก่ผูใ้ชง้ำนกลุม่ผูอ้ยูอ่ำศยั
และธุรกิจขนำดย่อมในพืน้ที่ชนบทห่ำงไกลในภูมิภำคเอเชีย-แปซิฟิก บริกำรดังกล่ำวได้รับควำมไวว้ำงใจจำก
ผูป้ระกอบกำรมำอยำ่งยำวนำนดว้ยระบบควบคมุคณุภำพกำรใหบ้รกิำรแบบ Uniform Quality of Service หรอื QoS 
ของไอพีสตำรท์ี่มีมำตรฐำนเดียวกนัทั่วประเทศและมีควำมคุม้คำ่ดำ้นตน้ทนุเมื่อเปรียบเทียบกบัดำวเทียมแบบทั่วไป 
สง่ผลใหผู้ป้ระกอบกำรอินเทอรเ์น็ตมีควำมไดเ้ปรยีบในกำรแขง่ขนัและสำมำรถขยำยกำรใหบ้รกิำรไปยงัลกูคำ้ทัง้กลุม่
ผูอ้ยูอ่ำศยัและธุรกิจขนำดยอ่มทั่วประเทศ 
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  (2.2) ตลำดผูใ้หบ้รกิำรโครงขำ่ย 
บริษัทใหบ้ริกำรดำวเทียมบรอดแบนดแ์บบครบวงจรกบัผูป้ระกอบกำรโทรศพัทเ์คลื่อนที่เพื่อใชใ้นกำรเช่ือมต่อ

โครงข่ำยโทรศัพทเ์คลื่อนที่ผ่ำนดำวเทียมในบริเวณที่ระบบโครงข่ำยภำคพืน้ดินไม่สำมำรถเขำ้ถึงดว้ยต้นทุนที่มี
ประสิทธิภำพ โดยสำมำรถรองรบัรูปแบบกำรใชง้ำนสถำนีฐำนที่หลำกหลำย เช่น macro cells, micro cells, small 
cells และ IP-node-Bs โครงข่ำยไอพีสตำรส์ำมำรถใหบ้ริกำรเช่ือมต่อโทรศพัทเ์คลื่อนที่ครอบคลมุทั่วประเทศ เพื่อ
รองรบักำรขยำยตวัของสงัคมเมืองและกำรใชง้ำนเสียงและขอ้มลูที่เพิ่มมำกขึน้อยำ่งรวดเรว็  
(2.3) ตลำดกลุม่ภำคธุรกิจ 

บรษัิทสรำ้งควำมเหนือกวำ่ในกำรแขง่ขนัใหแ้ก่ผูป้ระกอบกำรภำคธุรกิจที่มีควำมตอ้งกำรใชเ้ครอืขำ่ยอินเทอรเ์นต็ 
บรอดแบนดแ์ละกำรสื่อสำรแบบควำมเร็วสงูที่เช่ือถือไดเ้พื่อด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง รวมถึ งเป็นระบบส ำรองเมื่อ
เครือข่ำยภำคพืน้ดินลม้เหลว ไม่ว่ำจะอยู่ในอตุสำหกรรมน ำ้มนัและก๊ำซธรรมชำติที่มีสถำนีบริกำรทั่วประเทศ รำ้นคำ้
ปลีกขนำดใหญ่ที่ตอ้งกำรระบบส ำรองเพื่อควำมต่อเนื่องในกำรใชง้ำนแอพลิเคชั่นออนไลน ์หรือธนำคำรที่ตอ้งกำร
เครอืขำ่ยที่นำ่เช่ือถือส ำหรบักำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงิน เครอืขำ่ยอินเทอรเ์น็ตบรอดแบนดผ์ำ่นดำวเทียมไอพีสตำรเ์พื่อ
ภำคธุรกิจสำมำรถใหบ้รกิำรโดยไมม่ีขอ้จ ำกดัดำ้นจ ำนวนสถำนีบรกิำร รำ้นคำ้ หรอืธนำคำรท่ีเช่ือมตอ่กบัเครอืขำ่ย  
(2.4) ตลำดกลุม่ภำครฐับำล 

หน่วยงำนภำครฐัของประเทศในภูมิภำคเอเชีย-แปซิฟิกสำมำรถพึ่งพำประโยชนจ์ำกไอพีสตำรไ์ด ้บริกำรไอพี
สตำรเ์พื่อภำครฐับำลสำมำรถช่วยกระจำยกำรบริหำรงำนของหน่วยงำนภำครฐัใหค้รอบคลมุทั่วประเทศ อีกทัง้ช่วย
เพิ่มโอกำสกำรเขำ้ถึงอินเทอรเ์น็ตควำมเร็วสงูและเช่ือมกำรสื่อสำรของภำครฐัดว้ยตน้ทนุที่มีประสิทธิภำพ ไอพีสตำร์
เป็นบริกำรที่พิสจูนแ์ลว้ส ำหรบัหน่วยงำนภำครฐัในกำรขยำยกำรเขำ้ถึงกำรขอ้มลูข่ำวสำรและกำรติดต่อสื่อสำรทั่ว
ประเทศ ไม่ว่ำจะเป็นกำรเช่ือมต่อกำรสื่อสำรเมื่อเกิดภำวะวิกฤตภัยพิบัติในพืน้ที่ต่ำงๆ กำรใหบ้ริกำรกำรศึกษำ
ทำงไกลผ่ำนดำวเทียม กำรใหบ้ริกำรเครือข่ำยอินเทอรเ์น็ตชุมชน หรือกำรเช่ือมต่อเครือขำ่ยอินเทอรเ์น็ตบรอดแบนด์
ส  ำหรบักำรใชง้ำนภำยในของหนว่ยงำนภำครฐัและกำรใหบ้รกิำรอิเลก็ทรอนิกสภ์ำครฐั 
(2.5) บรกิำรสือ่สำรควำมเรว็สงูผำ่นดำวเทยีมแบบเคลือ่นท่ี 

นำวำ (NAVA) คือแพลตฟอรม์ในกำรใหบ้รกิำรสือ่สำรควำมเรว็สงูผำ่นดำวเทียมแบบเคลือ่นท่ีทำงทะเลแบบครบ
วงจร เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกดำ้นกำรสือ่สำรแก่ผูป้ระกอบกำรอตุสำหกรรมกำรเดินเรอืและอตุสำหกรรมนอกชำยฝ่ัง 
(Offshore) เพื่อกำรรับส่งข้อมูล เช่ือมต่อกำรสื่อสำรให้กับลูกเรือและผู้โดยสำร และเพิ่มประสิทธิภำพในกำร
ปฏิบตัิงำนและสรำ้งควำมมั่นใจดำ้นควำมปลอดภยัให้กับผูป้ระกอบกำร  โดยแพลตฟอรม์บริกำร NAVA สำมำรถ
รองรบักำรรบัสง่ขอ้มลูควำมเร็วสงูในลกัษณะ fiber-to-the-ship (FTTS) และรองรบัดิจิทลัโซลชูั่นที่หลำกหลำย เพื่อ
เตรยีมควำมพรอ้มใหผู้ป้ระกอบกำรกำ้วสูอ่ตุสำหกรรมเดินเรอืดิจิทลัในอนำคต 

(2.6) สถำนีควบคมุเครอืขำ่ยภำคพืน้ดินไอพีสตำร ์
สถำนีควบคมุเครือข่ำยภำคพืน้ดินไอพีสตำรถ์กูออกแบบใหม้ีควำมสำมำรถรองรบักำรใชง้ำนที่หลำกหลำย เช่น 

กำรใหบ้ริกำรติดต่อสื่อสำรที่เขำ้ถึงผูใ้ชบ้ริกำรไม่ว่ำจะเป็นกลุม่ลกูคำ้องคก์ร ผูใ้หบ้ริกำรอินเทอรเ์น็ต  หรือผูใ้ชบ้ริกำร
ทั่วไป โดยสำมำรถใหบ้รกิำรอินเทอรเ์น็ตควำมเรว็สงู บรกิำรเครอืขำ่ยภำยในองคก์ร กำรประชมุทำงไกล กำรแพรภ่ำพ
และเสียง บริกำรรบัสง่ขอ้มลูและบริกำรโทรศพัท ์สถำนีควบคมุเครือข่ำยภำคพืน้ดินไอพีสตำรม์ีหนำ้ที่สนบัสนนุกำร
สือ่สำรแบบ wide band จำกสถำนีควบคมุเครอืขำ่ยภำคพืน้ดินไปยงัอปุกรณร์บัสง่สญัญำณปลำยทำงไอพีสตำร ์และ
กำรสื่อสำรแบบ narrow-band จำกอุปกรณร์บัส่งสญัญำณปลำยทำงไอพีสตำรก์ลบัไปยงัสถำนีควบคุมเครือข่ำย
ภำคพืน้ดินไอพีสตำร ์อนึ่ง ปัจจุบนับริษัทมีสถำนีควบคมุเครือข่ำยภำคพืน้ดินไอพีสตำร ์ 15 สถำนีใน 10 ประเทศใน
ภมูิภำคเอเชีย-แปซิฟิก 
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(3) กำรบรกิำรดำ้นท่ีปรกึษำ และออกแบบระบบสือ่สำรดำวเทียม 
บริษัทยังคงใหบ้ริกำรดำ้นที่ปรึกษำ และออกแบบระบบสื่อสำรดำวเทียมอย่ำงเต็มรูปแบบ เพื่อตอบสนองควำม

ตอ้งกำรใหแ้ก่ผูป้ระกอบกำรดำวเทียม ภำคธุรกิจและภำครฐั ที่มีควำมตอ้งกำรที่จะเริ่มตน้ด ำเนินธุรกิจดำวเทียม โดย
บริษัทมีกำรใหบ้ริกำรแบบครบวงจรในสว่นของกำรเป็นที่ปรกึษำใหก้บัลกูคำ้ในทกุๆ เรื่อง เช่น กำรวำงแผนกำรใชง้ำนวง
โคจร กำรประสำนงำนควำมถ่ี กำรขอใบอนญุำต กำรใหค้  ำปรกึษำเรื่องกำรออกแบบดำวเทียม รวมถึงกำรท ำกำรตลำด 
และกำรเงินกำรลงทนุในกำรท ำธุรกิจ ดว้ยประสบกำรณใ์นกำรด ำเนินธุรกิจดำวเทียมทัง้ภำยในประเทศและต่ำงประเทศ
ของบริษัทที่มีมำอย่ำงยำวนำน บริษัทมีควำมมั่นใจในศกัยภำพของกำรใหบ้ริกำรดงักล่ำวแก่กลุ่มลกูคำ้เป้ำหมำย เพื่อ
ตอบสนองควำมตอ้งกำรและยกระดบัควำมเขำ้ใจในกำรด ำเนินธุรกิจดำวเทียมใหก้ับลกูคำ้อย่ำงมีประสิทธิภำพสงูสดุ 
บริษัทไดม้ีประสบกำรณใ์นกำรใหบ้ริกำรดำ้นที่ปรกึษำแก่ภำครฐัของประเทศบงักลำเทศ และก ำลงัศกึษำถึงโอกำสในกำร
รว่มมือกบัประเทศอื่นๆ ในภมูิภำคเอเชียใตอ้ีกดว้ย เช่น ประเทศเนปำล เป็นตน้ 

การตลาด การแข่งขัน และแผนกลยทุธ์ในปี 2565 
(1) ภำวะอตุสำหกรรมบรกิำรแพรภ่ำพสญัญำณโทรทศัน ์(Broadcast) และกำรบรกิำรสือ่ (Media) 

ถึงแมว้่ำแนวโนม้กำรรบัชมโทรทศันใ์นปัจจุบนั พฤติกรรมผูบ้ริโภคจะเปลี่ยนไปรบัชมผ่ำนระบบอินเทอรเ์น็ตมำกขึน้
โดยกำรรบัชมผำ่นมือถือสมำรท์โฟนและแทบเลต็  แตค่วำมตอ้งกำรกำรใชง้ำนดำวเทียมยงัคงมีอยูอ่ยำ่งตอ่เนื่องจำกควำม
ตอ้งกำรในกำรเปลีย่นแปลงคณุภำพของช่องโทรทศันจ์ำกควำมคมชดัแบบมำตรฐำน (Standard Definition) ไปเป็นควำม
คมชดัที่สงูขึน้ (High Definition และ Ultra High Definition) ในทกุภมูิภำค นอกจำกนีบ้รษัิทยงัมุง่หำพนัธมติรที่จะสำมำรถ
รองรบักำรใหบ้รกิำรแพรภ่ำพจำกกลุม่ประเทศอินโดจีนไปยงัทั่วโลกเพื่อใหบ้รกิำรคลอบคลมุและมีประสทิธิภำพมำกขึน้ 

ภำวะอตุสำหกรรมนัน้มีอตัรำกำรเติบโตของตลำดดำวเทียมอยำ่งตอ่เนื่อง โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ในประเทศอินเดีย และ
ภมูิภำคอินโดจีนถือวำ่มีอตัรำกำรเติบโตอยำ่งมีนยัส ำคญั 

ประเทศอินเดียมีควำมตอ้งกำรใชง้ำนดำวเทียมส ำหรบับริกำรแพร่ภำพสญัญำณโทรทศัน์ (Broadcast) โดยบริษัท
มุ่งเนน้พฒันำควำมรว่มมือกบัพนัธมิตรที่มีควำมแข็งแกรง่ในกำรใหบ้ริกำรสง่สญัญำณโทรทศันผ์่ำนดำวเทียม (Teleport 
operators) เพื่อเพิ่มศกัยภำพในกำรใหบ้ริกำรในประเทศอินเดีย โดยมีทัง้ในรูปแบบกำรขำยเหมำ (Wholesale) และกำร
ขำยปลกี (Retail) เพื่อรองรบัควำมตอ้งกำรท่ีจะเพิ่มขึน้ดงักลำ่ว 

ในส่วนของภูมิภำคอินโดจีนนัน้ ควำมตอ้งกำรใชด้ำวเทียมที่เพิ่มขึน้เกิดจำกควำมตอ้งกำรใชง้ำนเพื่อสนบัสนนุกำร
สื่อสำรของประชำกร โดยเฉพำะในพืน้ที่ชนบทที่ห่ำงไกล อีกทั้งมีกำรใช้งำนเพื่อขยำยบริกำรเช่ือมต่อโครงข่ำย
โทรศพัทเ์คลือ่นท่ี และขบัเคลือ่นใหร้ะบบ 4G, 5G สำมำรถใชง้ำนไดค้รอบคลมุพืน้ท่ีทัง้หมดของภมูิภำค 

จำกขอ้ไดเ้ปรียบขำ้งตน้ท ำใหค้วำมตอ้งกำรใชง้ำนดำวเทียมในภูมิภำคนีย้งัคงเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง แมจ้ะประสบ
ปัญหำกำรหยดุชะงกัทำงดำ้นเศรษฐกิจที่มีผลกระทบไปทั่วโลก รวมถึงวิกฤติกำรแพรร่ะบำดของโควิด-19 ก็ตำม 

กำรแขง่ขนัของอตุสำหกรรมดำวเทียมแบบทั่วไป 
กำรแข่งขนัในภมูิภำคเอเชียมีอตัรำกำรเติบโตจำกกำรใชง้ำนดำวเทียมเพิ่มขึน้อย่ำงต่อเนื่อง ท ำใหอ้ตัรำกำรแข่งขนั

สงูขึน้ตำมไปดว้ย มีผูแ้ข่งขนัจำกผูใ้หบ้ริกำรดำวเทียมระดบัภมูิภำค และระดบัโลกเพิ่มมำกขึน้อย่ำงต่อเนื่องเช่นกนั เกิด
กำรแย่งส่วนแบ่งตลำดในหลำยๆ ประเทศ เช่น ในประเทศอินเดีย เป็นตลำดที่มีควำมตอ้งกำรบริกำรดำวเทียมที่สงู 
เนื่องจำกมีกำรใช้งำนดำวเทียมส ำหรับบริกำรแพร่ภำพสัญญำณโทรทัศน์  (Broadcast) ในประเทศ จึงนับได้ว่ำ
ช่องสญัญำณโทรทศันท์อ้งถ่ินดงักลำ่วเป็นตวัขบัเคลือ่นใหค้วำมตอ้งกำรใชง้ำนดำวเทียมสงูขึน้ สง่ผลใหม้ีผู้ใหบ้รกิำรหลำย
รำยมีควำมตอ้งกำรเขำ้มำแย่งส่วนแบ่งตลำดนี ้แต่ทัง้นีบ้ริษัทเป็นผูป้ระกอบกำรรำยแรกๆ ที่เล็งเห็นถึงควำมส ำคญัใน
ตลำดอินเดีย และยงัไดร้บัสทิธ์ิอนญุำตใหบ้รกิำรไดใ้นประเทศอินเดีย (Landing Rights) รวมถึงบรษัิทยงัมีควำมสมัพนัธท์ี่
ดี ไดร้บักำรไวว้ำงใจจำกลกูคำ้ในประเทศอินเดีย ซึ่งถือว่ำบริษัทมีขอ้ไดเ้ปรียบทำงกำรแขง่ขนัในประเทศอินเดียเมื่อเทียบ
กบัคูแ่ขง่รำยอื่น 

สำธำรณรฐัแห่งสหภำพเมียนมำร ์เป็นอีกหนึ่งตลำดที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมำกในช่วงปีที่ผ่ำนมำ มีผูแ้ข่งขนัจำก
ผูป้ระกอบกำรดำวเทียมหลำยประเทศใหค้วำมสนใจ ซึ่งบรษัิทไดด้  ำเนินธุรกิจกบัตลำดเมียนมำรม์ำอยำ่งยำวนำน มีควำม
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ไวว้ำงใจ และควำมสมัพนัธ์ที่ดีจำกฐำนลกูคำ้ในประเทศเป็นอย่ำงดี เป็นตลำดที่ธุรกิจดำวเทียมสำมำรถ เติบโตไดอ้ย่ำง
ตอ่เนื่อง ถึงแมว้ำ่จะมผีูใ้หบ้รกิำรดำวเทียมระดบัประเทศ ระดบัภมูิภำค และระดบัโลกเพิ่มขึน้ ส่งผลใหม้ีแรงกดดนัทำงดำ้น
รำคำในภูมิภำคดังกล่ำว ทำงบริษัทเช่ือมั่นว่ำกำรแข่งขันจำกคู่แข่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทมำกนัก  เนื่องจำก
ควำมสมัพนัธอ์นัดีของบรษัิทท่ีมีมำอยำ่งยำวนำน รวมถึงควำมตอ้งกำรของผูบ้รโิภคยงัมีอตัรำกำรเพิ่มขึน้ โดยมีปัจจยัเสรมิ
มำจำกกำรขยำยตวัของผูใ้ชง้ำนอนิเทอรเ์น็ตควำมเรว็สงูในพืน้ท่ีชนบท หรอืพืน้ท่ีหำ่งไกล กำรขยำยพืน้ท่ีใหบ้รกิำรโครงขำ่ย
โทรศพัทม์ือถือทัง้ระบบ 4G และ 5G ซึ่งปัจจุบนักำรมีกำรใชง้ำนโซเชียลมีเดีย และ OTT บนมือถือเพิ่มขึน้อย่ำงต่อเนื่อง 
สง่ผลใหม้ีควำมตอ้งกำรกำรรบัสง่ขอ้มลูที่มีควำมเรว็สงู และครอบคลมุไปทั่วทกุภมูิภำค อีกทัง้บรษัิทยงัมีควำมสมัพนัธอ์นั
ดีกบัลกูคำ้ที่มีมำอยำ่งยำวนำน ท ำใหด้ำวเทียมไทยคมยงัคงเป็นท่ีตอ้งกำรของตลำด 

แผนกลยทุธด์ำวเทียมแบบทั่วไปในปี 2565 
บริษัทยังคงใชก้ลยุทธ์เพื่อสรำ้งควำมแข็งแกร่งในกำรเป็นดำวเทียมที่ไดร้บัควำมนิยมสูงที่มีจ ำนวนฐำนผูช้มและ

จ ำนวนช่องรำยกำรโทรทัศนเ์ป็นจ ำนวนมำก ณ ต ำแหน่งวงโคจร 78.5 องศำตะวันออก ซึ่งเป็นต ำแหน่งวงโคจรของ 
ดำวเทียมไทยคม 6 และดำวเทียมไทยคม 8 โดยในปัจจุบนัมีจ ำนวนช่องรำยกำรโทรทศันจ์ ำนวน 646 ช่องรำยกำร (179 
ช่องรำยกำรประเภทควำมคมชดัสงู) ขอ้มลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564  

ส ำหรบัดำวเทียมไทยคม 7 และดำวเทียมไทยคม 8 บริษัทมุ่งเนน้พัฒนำควำมร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อใหบ้ริกำร
โทรทศันผ์่ำนดำวเทียมแก่ตลำดอินเดีย รวมถึงกำรสรำ้งโครงกำรระยะยำวเก่ียวกบักำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียมใน
ภูมิภำคเอเชียใต ้นอกจำกนีบ้ริษัทยงัมุ่งเนน้ควำมส ำคญัในกำรร่วมมือกับพนัธมิตรในระดบัโลก เพื่อเช่ือมต่อโครงข่ำย
โทรศพัทเ์คลือ่นท่ีในภมูิภำคอินโดจีนอีกดว้ย  

(2) ภำวะอตุสำหกรรมบรกิำรบรอดแบนด ์(Broadband) และกำรรบัสง่ขอ้มลู (Data) 
อตุสำหกรรมดำวเทียมบรอดแบนดท์ัง้ในสว่นของ GEO และ Non-GEO High Throughput Satellite (HTS) ยงัคงมี

แนวโนม้เติบโตอย่ำงมำก ถึงแมว้่ำจะมีอปุสรรคในระยะสัน้จำกสถำนกำรณก์ำรแพรร่ะบำดของโควิด -19 เนื่องจำกปัจจยั
หลัก 2 ประกำร คือปริมำณกำรใช้งำนต่อจุดที่เพิ่มขึน้และพัฒนำกำรของเทคโนโลยีโครงข่ำยดำวเทียม โดยตลำด
ผูใ้ชบ้ริกำรรำยย่อย (แบบใชง้ำนตำมบำ้นและผ่ำน Wi-Fi Hotspot) และตลำดผูใ้หบ้ริกำรโครงข่ำยซึ่งมีควำมจ ำเป็นตอ้ง
อพัเกรดระบบโครงข่ำย 2G, 3G, 4G และ 5G เป็นสองตลำดหลกัที่เรง่ใหเ้กิดกำรเติบโตของควำมตอ้งกำรใชง้ำนดงักลำ่ว 
จำกรำยงำน Satcom for Universal Broadband Access ปี 2564 ของ Euroconsult พบว่ำในปี 2563 ประมำณรอ้ยละ 
46 ของประชำกรโลก 7.8 พนัลำ้นคนยงัไม่สำมำรถเขำ้ถึงกำรใชง้ำนอินเทอรเ์น็ตได ้และมีประชำกร 43 ลำ้นคนทั่วโลกที่มี
กำรใชง้ำนอินเทอรเ์น็ตบรอดแบนดผ์ำ่นดำวเทียม โดยคำดวำ่จ ำนวนผูใ้ชง้ำนอินเทอรเ์น็ตผ่ำนดำวเทียมดงักลำ่วจะเติบโต
ขึน้ 2.5 เทำ่ภำยในปี 2572 

กำรแขง่ขนัของอตุสำหกรรมดำวเทียมบรอดแบนด ์
อตุสำหกรรมดำวเทียมบรอดแบนดก์ ำลงัอยูใ่นช่วงกำรเปลีย่นผำ่นทำ่มกลำงพฒันำกำรหลำกหลำยที่เกิดขึน้พรอ้มกนั 

อำทิเช่น กำรขยำยพืน้ที่ให้บริกำรของผู้ประกอบกำรดำวเทียมรำยใหญ่ กำรเริ่มให้บริกำรของกลุ่มผู้ประกอบกำร
ดำวเทียมบรอดแบนดร์ำยใหม่ในวงโคจรคำ้งฟ้ำ (GEO) วงโคจรระยะปำนกลำง (MEO) และวงโคจรระยะต ่ำ (LEO) 
นวตักรรมกำรออกแบบดำวเทียมและอปุกรณร์ะบบภำคพืน้ดิน ตลอดจนโมเดลธุรกิจและโซลชูั่นใหม่ สง่ผลใหก้ำรแขง่ขนั
โดยรวมของอตุสำหกรรมเพิ่มสงูขึน้ อยำ่งไรก็ตำม ดำวเทียมไทยคม 4 (ไอพีสตำร)์ ยงัคงมีควำมไดเ้ปรยีบในกำรแขง่ขนัใน
ภมูิภำคเอเชีย-แปซิฟิกจำกกำรเป็นผูป้ระกอบกำรดำวเทียมบรอดแบนดร์ำยแรกที่มีประสบกำรณใ์นกำรใหบ้รกิำรมำกกว่ำ 
10 ปี และมีใบอนญุำตใหบ้รกิำร (Landing Rights) ในกวำ่ 10 ประเทศทั่วภมูิภำค   

แผนกลยทุธบ์รกิำรดำ้นบรอดแบนด ์ในปี 2565 
ภำยใตค้วำมร่วมมือกับบริษัท โทรคมนำคมแห่งชำติ จ ำกัด (มหำชน) บริษัทมุ่งเนน้กำรขำยต่อบริกำรแบนดว์ิธ

ดำวเทียมไทยคม 4 โดยกำรผสมผสำนกำรใหบ้ริกำรแบนดว์ิธขนำดใหญ่แก่ผูป้ระกอบกำรโครงข่ำย กลุม่ภำคธุรกิจ และ
กลุ่มภำครัฐบำลในภูมิภำค กับกำรให้บริกำรบรอดแบนด์อินเทอรเ์น็ตแก่ผู้ใช้งำนรำยย่อยในประเทศที่มีศักยภำพ 
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นอกจำกนี ้บรษัิทไดร้ว่มมือทำงธุรกิจกบัพนัธมิตรในกำรด ำเนินโครงกำรดำวเทียมบรอดแบนดรุ์น่ใหม่ๆ  (Next Generation 
High Throughput Satellite) ที่มีโครงสรำ้งตน้ทนุ และรำคำต่อหน่วยต ่ำเพื่อกำรใหบ้ริกำรดำ้นบรอดแบนด์ในอนำคตอนั
ใกล ้ส ำหรบัธุรกิจกำรใหบ้ริกำรสื่อสำรควำมเร็วสงูผ่ำนดำวเทียมแบบเคลื่อนที่ บริษัทมีแผนขยำยแพลทฟอรม์บริกำร 
NAVA ซึ่งเป็นแพลตฟอรม์ในกำรใหบ้ริกำรสื่อสำรควำมเร็วสงูผ่ำนดำวเทียมแบบเคลื่อนที่ทำงทะเลแบบครบวงจร  ไปยงั
กลุม่เรอืในตลำดเปำ้หมำยใหมแ่ละในตำ่งประเทศ เพื่อเพิ่มยอดขำยตำมควำมตอ้งกำรใชง้ำนอินเทอรเ์น็ตบรอดแบนดท์ำง
ทะเลท่ีเติบโตเพิ่มขึน้อยำ่งตอ่เนื่อง 

ธุรกิจอินเทอรเ์น็ตและส่ือ 

2. บริการอินเทอรเ์น็ตและบริการที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการโดยบริษัท ไทย แอดวานซ ์อนิโนเวชั่น จ ากัด   
(ไทยเอไอ)  

ลักษณะผลติภัณฑห์รือบริการ 

(1) บรกิำรแพลตฟอรม์ 

บริกำรบอกรบัสมำชิก บริกำรกำรจ ำหน่ำยและใหเ้ช่ำแพลตฟอรม์ หรือใหบ้ริกำรท ำกิจกรรมทำงกำรตลำดเพื่อ
สนับสนุนกำรขำย เช่น IPTV/OTT Platform ซึ่งเป็นช่องโทรทศันบ์นเครือข่ำยอินเทอรเ์น็ต  หรือ Multimedia Streaming 
Platform ซึ่งใช้ในกำรถ่ำยทอดเนือ้หำอื่นๆ ที่เป็น Video หรือ Audio ผ่ำนเครือข่ำยอินเทอรเ์น็ต เช่น โทรทัศน์ ผ่ำน
อินเทอรเ์น็ต รวมถึงแพลตฟอรม์สนนัสนุนกำรจัดกำรแข่งขนัเกม eSport ที่ช่วยอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเขำ้ร่วมกำร
แข่งขนั eSport ใหก้บัทัง้ผูส้มคัร และผูจ้ดักำรแข่งขนั ซึ่งแพลตฟอรม์และแอพพลิเคชั่นที่ไดพ้ฒันำขึน้นีม้ีควำมเหมำะสม
อยำ่งมำกกบักำรใชง้ำนรว่มกบับรอดแบนดอ์ินเทอรเ์น็ต รวมทัง้กำรพฒันำบรกิำรตำมควำมตอ้งกำรเฉพำะของลกูคำ้ 

 (2) กำรบรกิำรหลงักำรขำยของกลอ่งสญัญำณดำวเทยีมดีทวี ี
ไทยเอไอ ใหบ้ริกำรหลงักำรขำยเพื่อใหล้กูคำ้สำมำรถรบัชมรำยกำรน่ำสนใจและโดดเด่น เช่น ข่ำวสำรคดี ภำพยนตร ์

กำรต์นู เพลง และช่องกำรศกึษำ ไดอ้ยำ่งตอ่เนื่อง  

 (3)  บริกำรใหค้  ำปรึกษำและติดตัง้ระบบส ำหรบัเครือข่ำยบรอดแบนดแ์บบครบวงจร และเครือข่ำยทีวีภำยในอำคำร 
(System Integration) 
เป็นกำรออกแบบและติดตัง้ระบบฯ ตำมควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ เนน้บริกำรที่ใชส้ื่อดำวเทียมและสื่ออินเทอรเ์น็ต  

อื่น ๆ เช่น กำรใหบ้รกิำร Platform เช่น IPTV บริกำร VDO Conference, Data Transfer, Multimedia Online เป็นตน้ กำร
ใหบ้ริกำร System Integration ซึ่งใหบ้ริกำร Network และ Software และกำรใหบ้ริกำรระบบ Smart Office เช่น ระบบ
กำรจองหอ้งประชมุ ระบบกำรจองรถบรษัิท 

3.1 บรกิำรส ำหรบัเครอืขำ่ยบรอดแบนด ์
เพื่อตอบสนองลกูคำ้ในกำรเช่ือมต่อเครือข่ำยส่งผ่ำนขอ้มูลหลำกหลำยเนือ้หำในรูปแบบต่ำง ๆ ตำมที่ลกูคำ้

ตอ้งกำรทัง้แบบ ONE WAY และ TWO WAY  

3.2 บรกิำรส ำหรบัเครอืขำ่ยทีวีภำยใน 
เพื่อตอบสนองลกูคำ้ในกำรติดตัง้ระบบเครอืขำ่ยทีวีภำยในส ำหรบัสถำนพักอำศยัในอำคำร ทัง้แบบรบัชมฟรโีดย

ไมเ่สยีคำ่ใชจ้่ำย และแบบรบัชมโดยเสยีคำ่บรกิำรรำยเดือน  

การตลาดและการแข่งขัน 

(1) ภำวะอตุสำหกรรมและกำรแขง่ขนั 

 บรกิำรแพลตฟอรม์ 
บริษัทใหบ้ริกำรบอกรบัสมำชิกส ำหรบั IPTV/OTT Platform แก่ผูใ้ชบ้ริกำรทั่วไป และ ใหบ้ริกำรพิเศษที่เก่ียวขอ้งบน

แพลตฟอรม์ของบรษัิท หรอื ของลกูคำ้องคก์ร เช่น กำรขำยโฆษณำ บรกิำรกำรท ำกิจกรรมกทำงกำรตลำด กำรขำยบรกิำร 
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Video Streaming แก่ลกูคำ้องคก์รที่สนใจ โดยยงัมีลกูคำ้ใชบ้ริกำรอย่ำงต่อเนื่อง นอกจำกนี ้บริษัทยงัใหบ้ริกำรส ำหรบั
ลกูคำ้องคก์รที่สนใจจดักำรแขง่ขนั หรอื กิจกรรม eSports อีกดว้ย 

 บรกิำรหลงักำรขำยของกลอ่งสญัญำณดำวเทียมดีทวี ี
ปัจจุบันในตลำดมีอุปกรณร์บัสญัญำณโทรทัศนห์ลำกหลำยรูปแบบ เช่น จำนรบัสญัญำณผ่ำนดำวเทียม เคเบิล

ทอ้งถ่ิน และเสำอำกำศแบบดิจิทลัทีวี จึงมีกำรแข่งขนัที่สงู โดยเฉพำะทำงดำ้นรำคำ และช่องรำยกำร ส ำหรบัคู่แข่งโดย
ออ้มอยำ่งเช่น กลอ่ง AIS PLAYBOX – AIS Fibre, True ID เป็นตน้ 

 บรกิำรใหค้  ำปรกึษำและติดตัง้ระบบส ำหรบัเครอืขำ่ยบรอดแบนดแ์บบครบวงจร (System Integration) 
บรกิำรส ำหรบัเครือขำ่ยบรอดแบนดน์ัน้ เป็นบรกิำรท่ีมีผูใ้หบ้รกิำรหลำยรำย ซึง่แตล่ะรำยจะมีควำมช ำนำญในเทคนิค

เฉพำะดำ้น ส ำหรบัไทยเอไอจะเนน้เทคโนโลยีในกำรสง่ไฟลข์นำดใหญ่ในรูปแบบของ IP File Transfer เป็นหลกั โดยเฉพำะ
แบบบรอดแบนดผ์ำ่นเครอืขำ่ยดำวเทียม หรอืผำ่นบรกิำรไอพีสตำร ์ 

บริกำรส ำหรับเครือข่ำยทีวีภำยในนั้น เป็นบริกำรที่มีคู่แข่งขันในตลำดทั้งแบบให้บริกำรช่องทีวีผ่ำนดำวเทียม
เช่นเดียวกบัไทยเอไอ และแบบที่ใหบ้ริกำรผ่ำนทำงเครือข่ำยเคเบิล้ทีวี โดย ไทยเอไอ จะเนน้เจำะกลุม่อำคำรทัง้ใหม่และ
ปัจจบุนัท่ีมีกำรปรบัปรุงเปลีย่นแปลงระบบ 

นอกจำกนีย้งัเนน้ใหค้  ำปรกึษำและติดตัง้ระบบ Smart office เช่น ระบบกำรจองหอ้งประชุม ระบบกำรจองรถบริษัท 
หรอืระบบอื่นๆ ตำมควำมตอ้งกำรของลกูคำ้  

(2) กำรตลำดและกำรขำย 
กำรตลำดและกำรขำย สำมำรถแบ่งตำม ลกัษณะกำรใหบ้ริกำรไดแ้ก่ กลุม่ลกูคำ้ทั่วไปส ำหรบับริกำรบอกรบัสมำชิก 

กลุ่มลูกค้ำองค์กรส ำหรับบริกำรให้เช่ำ หรือ บริกำรพิเศษ ต่ำงๆ ของ IPTV/OTT Platform และ eSports Platform 
นอกจำกนีย้งัรวมถึงกลุม่บรกิำร System Integration  

โดยส ำหรบักลุม่ลกูคำ้ทั่วไป กำรตลำดและกำรขำยจะเนน้ประชำสมัพนัธผ์ำ่นสือ่สงัคมออนไลน ์และ กำรออกบธู หรอื 
กิจกรรมกำรตลำดกบัพำรท์เนอรต์ำ่งๆ เพื่อน ำเสนอบรกิำร IPTV/OTT หรอื เนือ้หำรำยกำรท่ีนำ่สนใจ สว่นกลุม่ลกูคำ้องคก์ร 
และ กำรบริกำร System Integration นัน้ จะใชก้ำรติดต่อเพื่อสอบถำมควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ และ กำรน ำเสนอบริกำร
ตำ่งๆที่เหมำะสมกบัควำมตอ้งกำรนัน้ 

ลกัษณะลกูคำ้และควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งลกูคำ้กบับรษัิท  
 บรกิำรแพลตฟอรม์ - กลุม่ลกูคำ้ คือ กลุม่ลกูคำ้ทั่วไปท่ีใชบ้รกิำร IPTV/OTT Platform รวมถึงลกูคำ้องคก์รทีใ่ช้

บรกิำรพิเศษดงัที่ไดก้ลำ่วมำขำ้งตน้ ควำมสมัพนัธจ์ะเป็นในรูปของกำรใหบ้รกิำร รวมถงึพำรท์เนอรท์ำงธุรกิจ 
 บริกำรหลงักำรขำยของกล่องสญัญำณดำวเทียมดีทีวี - กลุ่มลกูคำ้ คือ กลุ่มผูใ้ชบ้ริกำรที่เป็นลกูคำ้ทั่วไปหรือ

อำคำร องคก์รตำ่ง ๆ อยูท่ั่วประเทศ ควำมสมัพนัธจ์ะเป็นในรูปของกำรใหบ้รกิำร  
 บริกำร System Integration และ Platform - กลุ่มลูกค้ำ ได้แก่ องค์กรหรือหน่วยงำน ทั้งของภำครัฐบำล 

รฐัวิสำหกิจ และเอกชนท่ีมีสำขำกระจำยอยูท่ั่วประเทศ หรอืสถำบนั ธุรกิจขำยตรง ที่มีกำรจดักำรประชมุอบรม หรอืสมัมนำ
ภำยในองคก์รอยู่เป็นประจ ำ ตลอดจนภำคอตุสำหกรรม ไม่ว่ำจะเป็นกำรทอ่งเที่ยวหรือโรงแรม เป็นตน้ รวมถึงกลุม่ลกูคำ้
นิติบุคคลตำมอำคำร อำทิเช่น คอนโดมิเนียม อพำรท์เมน้ท ์และโรงแรม ที่มีควำมตอ้งกำรกำรติดตัง้พรอ้มวำงระบบทีวี
ภำยในอำคำร 
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ธุรกิจโทรศัพทใ์นต่างประเทศ 

3. บริการด้านโทรคมนาคมในต่างประเทศ ด าเนินการโดยกลุ่มบริษัท เชนนิงตนั อนิเวสเม้นทส์ พทีีอี  
ลิมิเต็ด (เชน)  

บริษัทใหบ้ริกำรดำ้นโทรคมนำคมในสำธำรณรฐัประชำธิปไตยประชำชนลำว (สปป.ลำว) ผ่ำนกำรลงทนุใน บริษัท เชนนิง
ตนั อินเวสเมน้ทส์ พีทีอี ลิมิเต็ด (เชน) ซึ่งเป็น บริษัทโฮลดิง้ที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร ์โดยบริษัทภำยใตก้ำรลงทุน
ของ เชน มีดงัตอ่ไปนี ้

บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส ์มหาชน (แอลทีซี) 

ลักษณะของผลติภัณฑห์รือบรกิาร 

(1) ลกัษณะกำรบรกิำร 

แอลทีซี ไดร้บัใบอนญุำตใหป้ระกอบกิจกำรโทรคมนำคมครบวงจร ใน สปป.ลำว ส ำหรบักำรใหบ้รกิำรดงัตอ่ไปนี  ้

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

 บรกิำรโทรศพัทพ์ืน้ฐำน (Public Switched Telephone Network (PSTN)) 
 บรกิำรโทรศพัทพ์ืน้ฐำนไรส้ำย  (Fixed Wireless Local Loop – GSM) 
 บริกำรอินเทอรเ์น็ตบรอดแบนด ์(Broadband Internet) ทัง้บริกำรบรอดแบนดแ์บบคงที่ (Fixed Broadband 

Internet:- บริกำรสำยวงจรเช่ำอินเทอรเ์น็ตและดำต้ำ (Leased Line service) ภำยในประเทศและระหว่ำง
ประ เทศ , IP Transit, Internet Fiber To The Home (FTTH) และ  บริกำรบรอดแบนด์เคลื่ อนที่  (Mobile 
Broadband Internet: อินเทอรเ์น็ตในบรกิำรโทรศพัทเ์คลือ่นท่ี ทัง้แบบรำยเดือน และแบบเติมเงิน) 

 บรกิำรโทรขำ้มแดนอตัโนมตัิของบรกิำรโทรศพัทเ์คลือ่นท่ี (International Roaming Service : IR) 
 บรกิำรเสรมิ (Value-added service) ส ำหรบัโทรศพัทเ์คลือ่นท่ี 
 บรกิำรเทเลคอมโซลชูั่นสร์ะดบัองคก์ร (Telecom Enterprise Solutions Services) 

รำยไดข้อง แอลทีซี มำจำก ค่ำบริกำรโทรศพัทภ์ำยในประเทศและต่ำงประเทศ ค่ำเช่ำบริกำรเลขหมำยต่อเดือน ค่ำขำย
เครื่องรับโทรศัพท์พื ้นฐำนไร้สำยระบบ (Fixed Wireless Local Loop – GSM) และซิมกำร์ด ค่ำบริกำรรำยเดือน
อินเทอรเ์น็ต ค่ำบริกำรสำยวงจรเช่ำ ค่ำบริกำรโทรขำ้มแดนอตัโนมตัิ (IR) และค่ำสว่นแบ่งโทรคมนำคมระหว่ำงประเทศ
และภำยในประเทศ (IC) รวมไปถึงค่ำบริกำรส ำหรบับริกำรเสริม (Value-added service) ต่ำงๆ และค่ำบริกำรเทเลคอม
โซลชูั่นสส์  ำหรบัองคก์ร (Telecom Enterprise Solutions Services) 

การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

(1) แนวโนม้อตุสำหกรรมและกำรแขง่ขนั 

ในปัจจุบนัมีผูใ้หบ้ริกำรโทรศพัทพ์ืน้ฐำน 3 รำยใน สปป.ลำว ไดแ้ก่ แอลทีซี, ETL Company Limited (อีทีแอล) และ Star 
Telecom Company Limited (ยูนิเทล) และผูใ้หบ้ริกำรโทรศพัทม์ือถือ 6 รำย ไดแ้ก่ แอลทีซี, ทีพลสั (ปัจจุบนัถือหุน้โดย 
แอลทีซี 100%), อีทีแอล, ยนูิเทล, Lao Asia Pacific Satellite (ย-ูลิงค)์ และ เบส เทเลคอม (เดิมเป็นบริษัท Sky Telecom 
Company Limited) ซึง่เป็นผูใ้หบ้รกิำรโทรศพัทม์ือรำยใหม ่เปิดใหบ้รกิำรในเดือนสงิหำคม 2021 ภำยใตเ้ครอืขำ่ยของ อีที
แอล ทัง้นี ้แอลทีซี ครองสว่นแบง่กำรตลำดเป็นอนัดบัหนึง่ ในขณะท่ี ยนูิเทล อีทีแอล ทีพลสั ย-ูลงิค ์และ เบส เทเลคอม อยู่
ในอนัดบัท่ีสองถึงหกตำมล ำดบั 

นอกจำกบริกำรโทรศพัทแ์ลว้ ยงัมีผูใ้หบ้ริกำรอินเทอรเ์น็ตรำยใหญ่ 6 รำย ใน สปป.ลำว ไดแ้ก่ แอลทีซี อีทีแอล ยูนิเทล 
ทีพลสั Planet Computer Company Limited และ เบส เทเลคอม โดย แอลทีซี ถือครองสว่นแบง่กำรตลำดมำกกวำ่ 65%.  
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ระบบโทรคมนำคมใน สปป. ลำว กำ้วทนักำรพฒันำในระดบัสำกลและแอลทีซีเป็นแนวหนำ้ของกำรพฒันำเหลำ่นีห้ลำย
ประกำร โดยแอลทีซีเป็นผูใ้หบ้รกิำรโทรศพัทเ์คลื่อนท่ีรำยแรกที่ใหบ้รกิำรโทรศพัทเ์คลือ่นท่ี 3G และ 4G ในสปป. ลำว และ
เป็นบริษัทที่สองในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ที่เปิดใหบ้ริกำร 4.5G นอกจำกนีแ้อลทีซียงัเป็นผูใ้หบ้ริกำรรำยแรกใน สปป. 
ลำว ท่ีทดสอบบริกำร 5G ในปี 2562 และเปิดตวับริกำร 5G อย่ำงเป็นทำงกำรในหลำยพืน้ที่ทั่วนครหลวงเวียงจนัทนใ์น
ปลำยปี 2563  กำรครอบคลมุเครอืขำ่ยเซลลลูำรข์องแอลทีซียงัคงขยำยตวัอยำ่งตอ่เนื่องแมว้ำ่จะมีสภำพทำงภมูิศำสตรท์ี่
ยำกล ำบำกและมีประชำกรนอ้ย ควำมหนำแน่นในหลำยพืน้ที่มำกกวำ่ 80% ของประเทศถกูครอบคลมุโดยเครือข่ำยของ
แอลทีซี 

บริกำรบรอดแบนดม์ือถือไดร้บักำรปรบัปรุงระบบอย่ำงมีนยัส ำคญั เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรที่เพิ่มขึน้อย่ำงรวดเร็ว
ส ำหรบัควำมจขุอ้มลู เนื่องจำกลกูคำ้ยำ้ยไปใชเ้ครอืขำ่ย 4G และ 4.5G ในปี 2564 แอลทีซียงัคงขยำยควำมครอบคลมุและ
ควำมสำมำรถในกำรใหบ้รกิำรทั่วประเทศ ในขณะเดียวกนัก็เพิ่มประสทิธิภำพระบบที่มีอยู ่เพื่อใหแ้นใ่จวำ่บรกิำรมีคณุภำพ
สม ่ำเสมอและมีคณุภำพสงู 

ส ำหรบับริกำรโทรศัพทบ์ำ้นไรส้ำยที่วำงตลำดในช่ือ WinPhone เทคโนโลยีและระบบนีไ้ดร้บักำรพัฒนำใหใ้ช้งำนบน
เครือข่ำยเดียวกันกับ 3G และ 4G ของแอลทีซี อัตรำค่ำใช้บริกำรโทรศัพท์ WinPhone จะต ่ำกว่ำอัตรำค่ำบริกำร
โทรศพัทม์ือถือแบบรำยเดือนและแบบเติมเงิน และมีรำคำเครื่องโทรศพัทม์ือถือที่ไม่แพง เพื่อเสนอใหก้บัลกูคำ้ที่ จ  ำเป็น
ตอ้งกำรใชบ้รกิำรเพียงกำรโทร (Voice call) โดยเฉพำะในพืน้ท่ีตำ่งจงัหวดัและชำนเมือง 

กระทรวงเทคโนโลยีและกำรสื่อสำรของ สปป. ลำว ไดอ้อกกฎระเบียบควบคมุอตัรำค่ำใชบ้ริกำรโทรคมนำคมในปี 2554 
กฎระเบียบดงักลำ่ว ไม่อนญุำตใหผู้ป้ระกอบกำรใหบ้ริกำรโทรฟรีแก่ลกูคำ้ และควบคมุกำรท ำแผนกำรตลำดสง่เสริมกำร
ขำยของผูป้ระกอบกำรทกุรำย อยำ่งไรก็ตำมในช่วงสองปีที่ผำ่นมำกฎระเบียบดงักลำ่ว ไมไ่ดร้บักำรตรวจสอบอยำ่งเขม้งวด
เหมือนก่อนหนำ้นี ้สง่ผลใหเ้กิดสงครำมรำคำขึน้ใหมใ่นปลำยปี 2561 และด ำเนินตอ่ไปในปี 2562 สงครำมรำคำลดลงบำ้ง
ในช่วงปลำยปี 2562 เนื่องจำกกำรก ำกับดูแลของรฐับำลแต่รำคำยงัคงอยู่ต  ่ำ และจำกกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 
สง่ผลใหร้ำคำยงัคงไมฟ้ื่นตวั ในขณะเดียวกนัไดม้ีกำรออกแพ็คเกจรำคำต ่ำ เพื่อช่วยเหลือผูใ้ชบ้ริกำรในช่วงที่มีกำรระบำด
ของ COVID-19 ออกมำใหบ้รกิำร 

รฐับำล สปป. ลำว โดยกระทรวงเทคโนโลยีและกำรสื่อสำร ไดร้ิเริ่มกำรลงทะเบียนหมำยเลขโทรศพัท์มือถือทัง้หมดภำยใน 
ประเทศ ผูใ้หบ้ริกำรโทรศพัทเ์คลื่อนที่ตอ้งลงทะเบียนลูกคำ้ทัง้หมดของตน ณ เดือนธันวำคม 2564 มีกำรลงทะเบียน
มำกกวำ่ 3 ลำ้นหมำยเลข ภำยใตค้วำมพยำยำมในช่วงสถำนกำรณโ์ควิดระบำด 

(2) กำรตลำด 

ในขณะที่กำรแข่งขนัสงูขึน้ในตลำด แอลทีซีจึงใหค้วำมส ำคญักบักำรขยำยเครือข่ำยมำกขึน้ เพื่อใหค้รอบคลมุทั่วประเทศ
ดว้ยกำรขยำย 4G และ 4.5G และกำรเพิ่มประสิทธิภำพเครือข่ำย แอลทีซียงัคงท ำงำนอย่ำงใกลชิ้ดกับพนัธมิตรเพื่อให้
แน่ใจว่ำกำรจดักำรช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยมีประสิทธิภำพ รวมทัง้จดักิจกรรมที่มุ่งเนน้ลกูคำ้รวมถึงกำรขยำยกำรบริกำร
ลกูคำ้และศนูยบ์รกิำรลกูคำ้ทั่วประเทศ 

แอลทีซีปรบัปรุงกำรเพิ่มประสิทธิภำพทำงกำรตลำดดว้ยกิจกรรมกำรตลำดที่มีเป้ำหมำยเฉพำะเจำะจงมำกขึน้ โดยมุง่เปำ้
ไปท่ีลกูคำ้เฉพำะกลุม่ดว้ยแบรนดแ์อลทีซี  กิจกรรมทำงกำรตลำดที่ปรบัใหเ้ขำ้กบัทอ้งถ่ิน น ำเสนอแพ็คเกจบรกิำรท่ีปรบัให้
เหมำะกบัไลฟ์สไตลข์องลกูคำ้ รวมทัง้กิจกรรมอื่นๆ ที่มุ่งเป้ำไปที่กลุม่เป้ำหมำยใหม ่เช่น  วยัรุน่ ผูป้ระกอบกำร และองคก์ร
ต่ำงๆ แอลทีซียังให้ควำมส ำคัญกับกำรเพิ่มปริมำณกำรใช้ข้อมูล ด้วยกำรน ำ เสนอกำรเข้ำถึงเนือ้หำบริกำรเสริมที่
หลำกหลำย นอกจำกนี ้แอลทีซียงัคงพฒันำบริกำรและแอพพลิเคชั่นส ์อ ำนวยควำมสะดวกแก่ลกูคำ้อย่ำงต่อเนื่อง เช่น 
แอปพลเิคชั่นส ์M-Services บนมือถือ ที่ช่วยใหล้กูคำ้สำมำรถเขำ้ถึงบรกิำรและช ำระเงิน หรอื เติมเงิน ตำมแผนกำรใชง้ำน
ของลกูคำ้ ตัง้แต่ปี 2561 เป็นตน้มำ บริษัท ไดเ้สนอบรกิำร M-Top-Up ผ่ำนธนำคำรพนัธมิตรเพื่อสรำ้งควำมสะดวกสบำย
ใหก้บัลกูคำ้มำกขึน้ เป็นกำรลดกำรพึง่พำบตัรเติมเงิน และกำ้วไปสูก่ำรบรูณำกำรอีคอมเมิรซ์มำกขึน้  
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บริษัท ทีพลัส ดิจิทัล จ ากัด (ทีพลัส) 

แอลทีซีเขำ้ซือ้หุน้ 100% ใน บริษัท วิมเปิลคอม จ ำกดั ในปี 2562 และเปลี่ยนช่ือบริษัทและช่ือแบรนดจ์ำก Beeline เป็น 
แบรนด ์“ทีพลสั” โดยก ำหนดเป้ำหมำยไปที่กลุ่มผูบ้ริโภคที่มีอำยุนอ้ยกว่ำลกูคำ้แอลทีซีในปัจจุบนั โดยเนน้ที่วยัรุ่นและ
เยำวชน นอกจำกกิจกรรมที่มุง่เปำ้ไปท่ีกลุม่วยัรุน่โดยตรงแลว้ ทีพลสัยงัไดป้รบัปรุงกำรด ำเนินงำนและลดคำ่ใชจ้่ำยโดยกำร
สรำ้งเสรมิธุรกิจรว่มกนักบัแอลทีซีซึง่เป็นบรษัิทแม ่เช่น ใชบ้รกิำรจดัซือ้และใชส้ถำนท่ีรวมกนั รวมทัง้ใหบ้รกิำรท่ีสอดคลอ้ง
กนั ไดแ้สดงใหเ้ห็นผลลพัธเ์ชิงบวกในดำ้นกำรลดตน้ทนุและปรบัปรุงประสทิธิภำพของทัง้สองบริษัท 

ทีพลสั ยำ้ยเครอืขำ่ยกำรใหบ้รกิำรลกูคำ้ทัง้หมดไปยงัเครอืขำ่ยของแอลทีซีทั่วประเทศ กำรยำ้ยลกูคำ้นีท้  ำใหท้ีพลสัสำมำรถ
เสนอบริกำร 4G และ 4.5G ใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริกำรได ้และเติบโตขึน้อย่ำงตอ่เนื่อง แมว้่ำจะมีกำรชะลอตวัในช่วงตน้ปีเนื่องจำก
กำรระบำดของ COVID-19 

บริษัท ลาว โมบายมันน่ี โซล จ ากัด 

ในปี 2563 บรษัิท บรษัิท ลำว โมบำยมนัน่ี โซล จ ำกดั ไดก้่อตัง้ขึน้เพื่อด ำเนินกำรและใหบ้รกิำรช ำระเงินและโอนเงินดิจิทลั
ภำยใน สปป. ลำว โดยท ำกำรตลำดในช่ือแบรนด ์“M-Money”   

M-Money ก ำลงัขยำยตวัอยำ่งตอ่เนื่อง โดยมุง่เนน้ท่ีกำรสรำ้งควำมเช่ือมโยงระหวำ่งธนำคำรพำณิชยท์กุแหง่ใน สปป. ลำว 
โดยใหบ้ริกำรกำรช ำระเงินแบบดิจิทลั และกำรโอนเงินใหก้ับสมำชิกของเครือข่ำยผูใ้หบ้ริกำรโทรศพัทเ์คลื่อนที่ทัง้หมด 
เสนอบริกำร e-Payment ของรฐับำล และท ำขอ้ตกลงร่วมกบับริษัทและหน่วยงำนภำครฐัที่อนุญำตใหจ้่ำยเงินเดือนเขำ้
บญัชีพนกังำนโดยตรงผำ่น M-money โดยกระเป๋ำเงินดิจิทลั M-money มีจดุมุง่หมำยเพื่อใหก้ำรโอนเงินง่ำยขึน้ส ำหรบัทกุ
คนในประเทศ และในท่ีสดุก็จะใหบ้รกิำรทำงกำรเงินขัน้พืน้ฐำนนอกเหนือจำกกำรรบัเงินเขำ้จ่ำยเงินออก ใหแ้ก่ประชำชนที่
อำศยัในพืน้ท่ีไมม่ีธนำคำรใหบ้ริกำร 

ธุรกิจร่วมทุนอื่น 

ธุรกิจร่วมทุนอื่น ด ำเนินกำรโดยบริษัทย่อย 2 บริษัท คือ บริษัท เนชั่น สเปซ แอนด ์เทคโนโลยี จ ำกัด และ บริษัท เอทีไอ 
เทคโนโลยีส ์จ ำกดั  

 บริษัท เนชั่น สเปซ แอนด ์เทคโนโลยี จ ำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนภำยใตค้วำมร่วมมือของ บริษัท โทรคมนำคม
แห่งชำติ จ ำกดั (มหำชน) ไดเ้ปิดตวับริกำร NAVA by NSAT หรือบริกำรดิจิทลัผ่ำนดำวเทียมเพื่อกำรสื่อสำรทำง
ทะเล ซึ่งเป็นกำรผนวกเทคโนโลยีกำรสื่อสำรผ่ำนดำวเทียมของบริษัทไทยคมเขำ้กบัดิจิทลัโซลชูั่นที่หลำกหลำย
ของ บมจ โทรคมนำคมแหง่ชำติ  

 บริษัท เอทีไอ เทคโนโลยีส ์จ ำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนภำยใตค้วำมร่วมมือของ บริษัท เอไอ แอนด ์โรโบติกส ์  
เวนเจอรส์ จ ำกดั (บรษัิทยอ่ยของ บรษัิท ปตท.ส ำรวจและผลติปิโตรเลยีม จ ำกดั (มหำชน)) ด ำเนินธุรกิจผลติและ
จ ำหน่ำยอำกำศยำนไรค้นขับหรือโดรน รวมถึงกำรใหบ้ริกำรแบบครบวงจร โดยจะมุ่งช่วยเกษตรกรไทยเพื่อ
ยกระดบัผลผลติดำ้นกำรเกษตร  

1.2.3 ทรัพยส์ินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

ปัจจบุนั ทรพัยส์นิหลกัที่ใชใ้นกำรในกำรประกอบธุรกิจ มีดงันี ้

ประเภททรัพยส์นิ สินทรัพย ์
ทรพัยส์นิภำยใตส้ญัญำใบอนญุำต 
 

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

สนิทรพัยส์ทิธิกำรใช ้ ขอ้ตกลงเพื่อซือ้สญัญำณแบนดว์ธิบำงสว่นบนดำวเทียมไทยคม 4 ดำวเทียม
ไทยคม 6 ดำวเทยีมตำ่งประเทศ รวมถงึ ที่ดิน อำคำร และยำนพำหนะ 

 (โปรดอำ่นรำยละเอียดเก่ียวกบัทรพัยส์ินที่ใชใ้นกำรประกอบธุรกิจ และนโยบำยกำรลงทนุในบรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่ม ไดจ้ำกเอกสำรแนบ 4) 

1.3 โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษัท 

บริษัทประกอบธุรกิจในธุรกิจหลกั  คือ (1) ธุรกิจดำวเทียมและบริกำรที่เก่ียวเนื่อง (2) ธุรกิจอินเทอรเ์น็ตและสื่อ (3) ธุรกิจ
โทรศพัทใ์นตำ่งประเทศ และธุรกิจรว่มทนุอื่น ซึง่บรษัิทจะเนน้กำรลงทนุระยะยำว โดยพิจำรณำจำกปัจจยัพืน้ฐำนของธรุกิจ
ที่จะเขำ้ไปลงทุนรวมถึงแนวโนม้ของธุรกิจนัน้ ๆ เป็นส ำคญั นอกจำกนี ้บริษัทมีนโยบำยกำรลงทุนในสดัส่วนที่มำกพอ
เพื่อใหส้ำมำรถมีอ ำนำจในกำรบรหิำรจดักำรและก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินธุรกิจในบรษัิทยอ่ยและบริษัทรว่มนัน้ ๆ 

1. ธุรกิจดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเน่ือง 

บรษัิทไดจ้ดัตัง้บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม และกิจกำรรว่มคำ้ขึน้ เพื่อใหบ้รกิำรสือ่สำรดำวเทียมและบรกิำรท่ีเก่ียวเนื่องตำ่ง ๆ ดงันี ้ 

บริษัท ประเภทธุรกิจ 
บรษัิท ไอพีสตำร ์จ ำกดั  จดัจ ำหนำ่ยช่องสญัญำณดำวเทียมไทยคม 4 
บรษัิท ไอพีสตำร ์นิวซีแลนด ์จ ำกดั จดัจ ำหนำ่ยช่องสญัญำณดำวเทียมไทยคม 4 และอปุกรณร์บั

สญัญำณดำวเทียมไทยคม 4 ในประเทศนิวซีแลนด ์
บรษัิท ไอพีสตำร ์ออสเตรเลยี พีทีวำย จ ำกดั จดัจ ำหนำ่ยช่องสญัญำณดำวเทียมไทยคม 4 และอปุกรณร์บั

สญัญำณดำวเทียมไทยคม 4 ในประเทศออสเตรเลยี 
บรษัิท โอไรออ้น แซทเทลไลท ์ซิสเทม พีทีวำย จ ำกดั ใหบ้รกิำรดำ้นกำรสือ่สำรขอ้มลูผำ่นดำวเทียมและโซลชูั่นเพื่อธุรกิจ 
บรษัิท ไอพีสตำร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล พีทีอี จ ำกดั จดัจ ำหนำ่ยช่องสญัญำณดำวเทียมไทยคม 4 และอปุกรณร์บั

สญัญำณดำวเทียมไทยคม 4  
บรษัิท ไอพีสตำร ์โกลเบิล เซอรว์ิส จ ำกดั จดัจ ำหนำ่ยช่องสญัญำณดำวเทียมไทยคม 4 
บรษัิท ไอพีสตำร ์เจแปน จ ำกดั จดัจ ำหนำ่ยช่องสญัญำณดำวเทียมไทยคม 4 และอปุกรณร์บั

สญัญำณดำวเทียมไทยคม 4 ในประเทศญ่ีปุ่ น 
บรษัิท ไอพีสตำร ์(อินเดีย) ไพรเวท จ ำกดั จดัจ ำหนำ่ยอปุกรณร์บัสญัญำณดำวเทียม และบรกิำรใหค้  ำปรกึษำ

ดำ้นเทคนิคที่เก่ียวกบัดำวเทียม 
บรษัิท สตำร ์นิวเคลยีส จ ำกดั  ใหบ้รกิำรดำ้นวิศวกรรมพฒันำเทคโนโลยีกำรสือ่สำรและอิเลก็ทรอนิคส ์
บรษัิท ทีซี บรอดคำสติง้ จ ำกดั ใหบ้รกิำรดำ้นธุรกิจกระจำยเสยีงและกิจกำรโทรทศัน ์ 
บรษัิท อินเตอรเ์นชั่นแนล แซทเทลไลท ์จ ำกดั จดัจ ำหนำ่ยช่องสญัญำณดำวเทียมไทยคม 7 และไทยคม 8 
บรษัิท ทีซี โกลเบิล เซอรว์ิส จ ำกดั ใหบ้รกิำรดำ้นเทคโนโลยี 
บรษัิท ทีซี สเปซ คอนเน็ค จ ำกดั ประกอบธุรกิจสือ่สำรโทรคมนำคม ธุรกิจดำวเทียมและธุรกิจที่

เก่ียวเนื่อง 

2. ธุรกิจอินเทอรเ์น็ตและสื่อ 

บริษัท ประเภทธุรกิจ 
บรษัิท ไทย แอดวำนซ ์อินโนเวชั่น จ ำกดั จดัจ ำหนำ่ยอปุกรณร์บัสญัญำณดำวเทียม บรกิำรใหค้  ำปรกึษำและ

ติดตัง้ระบบส ำหรบัเครอืขำ่ยบรอดแบนดแ์บบครบวงจร (System 
Integration) 
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3.   ธุรกิจโทรศัพทใ์นต่างประเทศ 
บรษัิทเป็นผูใ้หบ้รกิำรธุรกิจโทรศพัทผ์ำ่น บรษัิท เชนนิงตนั อินเวสเมน้ทส์ พีทีอี จ ำกดั (เชน) ซึง่เป็นกิจกำรรว่มคำ้ของบรษัิท 
ประกอบธุรกิจหลกัโดยกำรถือหุน้ในบรษัิทอื่น (Holding Company) ซึง่ลงทนุในธุรกิจโทรคมนำคมในตำ่งประเทศ ปัจจบุนั
ลงทนุใน บริษัท ลำว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส ์มหำชน ซึ่งเป็นกิจกำรรว่มคำ้กบัรฐับำลของประเทศสำธำรณรฐัประชำธิปไตย
ประชำชนลำว โดยไดร้บัสิทธิในกำรด ำเนินธุรกิจโทรคมนำคมในประเทศลำวเป็นเวลำ 25 ปี สิน้สดุปี 2564 นอกจำกนี ้
รฐับำลลำวและเชน ยงัไดล้งนำมสญัญำรว่มทนุฉบบัใหมเ่พื่อตอ่สมัปทำนอีก 25 ปี โดยเริม่จำกปี 2565 ถึงปี 2589 
 

บริษัท ประเภทธุรกิจ 
บรษัิท เชนนิงตนั อินเวสเมน้ทส์ พีทีอ ี
ลมิิเต็ด  

ประกอบธุรกิจหลกัในกำรลงทนุดำ้นกำรสือ่สำรโทรคมนำคมในระดบั
นำนำชำต ิ

บรษัิท ลำว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส ์
มหำชน 

ใหบ้รกิำรโทรศพัทพ์ืน้ฐำน โทรศพัทเ์คลือ่นท่ี โทรศพัทส์ำธำรณะ โทรศพัท์
ระหวำ่งประเทศ และอินเทอรเ์น็ตใน สปป.ลำว 

บรษัิท ทีพลสั ดิจิทลั จ ำกดั ใหบ้รกิำรโทรศพัทพ์ืน้ฐำน และโทรศพัทเ์คลือ่นท่ีใน สปป.ลำว 
บรษัิท ลำว โมบำยมนัน่ี โซล จ ำกดั ใหบ้รกิำรช ำระเงินและโอนเงินดจิิทลัใน สปป.ลำว โดยท ำกำรตลำดในช่ือ 

แบรนด ์M-Money   

4.   ธุรกิจร่วมทุนอื่น 
บรษัิทรว่มทนุกนัพนัธมิตรทำงธุรกิจที่มีศกัยภำพ โดยจดัตัง้ 2 บรษัิทยอ่ยดงันี ้

บริษัท ประเภทธุรกิจ 
บรษัิท เนชั่น สเปซ แอนด ์เทคโนโลยี 
จ ำกดั 

ประกอบกิจกำรใหบ้รกิำรดำวเทียมสือ่สำร และบรกิำรอื่นใดที่เก่ียวกบัธุรกิจ
ดำวเทียม 

บรษัิท เอทีไอ เทคโนโลยีส ์จ ำกดั ประกอบธุรกิจจ ำหนำ่ย ใหบ้รกิำรและพฒันำสินคำ้เก่ียวกบัอำกำศยำนไรค้นขบั 
(โดรน) เพื่อกำรเกษตร และใหบ้รกิำรแพลตฟอรม์วิเครำะหข์อ้มลูดำ้นกำรเกษตร 

1.3.1 ผู้ถอืหุ้น 

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

(Closing Date) ล่าสุดเม่ือวนัที ่2 กันยายน 2564 มีดังนี ้

 รายชื่อผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้นที่ถอื 
สัดส่วนการถอืหุน้ 

(ร้อยละ) 
1. บรษัิท อินทชั โฮลดิง้ส ์จ ำกดั (มหำชน) 450,870,934 41.13 
2. นำยชวลติ วิสรำญกลุ 35,537,700 3.24 
3. บรษัิท ไทยเอ็นวีดีอำร ์จ ำกดั 22,655,297 2.07 
4. นำยณฤทธ์ิ เจียอำภำ 17,850,000 1.63 
5. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 17,075,215 1.56 
6. นำยวชิระ ทยำนำรำพร 14,000,000 1.28 
7. กองทนุเปิดบรรษัทภิบำล หุน้ระยะยำว 10,189,000 0.93 
8. กองทนุเปิดแวลพูลสั ปันผล หุน้ระยะยำว 9,514,900 0.87 
9. N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1 7,452,700 0.68 
10. นำยกิตติ งำนมหรตัน ์ 6,873,500 0.63 
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 รายชื่อผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้นที่ถอื 
สัดส่วนการถอืหุน้ 

(ร้อยละ) 
 รวม 592,019,246 54.01 

ที่มำ: บรษัิท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ  ำกดั  

(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการจัดการหรือการ
ด าเนินงานของบริษัท 

 บรษัิท อินทชั โฮลดิง้ส ์จ ำกดั (มหำชน) (อินทชั) ประกอบธุรกิจดำ้นกำรลงทนุในธุรกิจโทรคมนำคม 
สื่อ และเทคโนโลยี โดยกำรถือหุน้และเขำ้ไปบริหำรงำน (Holding Company) ปัจจุบนักำรลงทนุ
ของอินทชัสำมำรถจ ำแนกออกเป็น 3 สำยธุรกิจหลกั คือ ธุรกิจสื่อสำรโทรคมนำคมไรส้ำย ธุรกิจ
ดำวเทียมและธุรกิจต่ำงประเทศ และธุรกิจอื่นๆ โดยอินทชัถือหุน้สำมญัในบริษัท ไทยคม จ ำกดั 
(มหำชน) จ ำนวน 450,870,934 หุน้ หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 41.13 ของทนุช ำระแลว้ (ขอ้มลู ณ วนัท่ี 2 
กนัยำยน 2564) ทัง้นี ้รำยช่ือผูถื้อหุน้ใหญ่ของอินทชั ณ วนัท่ี 10 กนัยำยน 2564 ไดแ้ก่ 

_____________________ 

หมำยเหต ุ
1)  บมจ. กลัฟ์ เอ็นเนอรจี์ ดีเวลลอปเมนท ์(กลัฟ์) เป็นบรษัิทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุน้
ในบริษัทอ่ืน (Holding Company) ทั้งนี้ ข้อมูลผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของกัลฟ์ปรำกฏในแบบ 56-1 One Report ปี 2564 ในเว็บไซต์ 
www.set.or.th 

 2)  Singtel Global Investment Pte. Ltd. เป็นบริษัทย่อยทำงอ้อมของ Singapore Telecommunications Ltd. ถือหุ้นโดย  Temasek 
Holdings Pte. Ltd. รอ้ยละ 50.29 (ท่ีมำ : Singapore Telecommunications Ltd. / Annual Report 2021)  

3)  สำมำรถทรำบข้อมูลนักลงทุนในบริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร ์จ ำกัด ไดใ้นเว็บไซต ์www.set.or.th ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้ในบริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร ์จ ำกัด             
ณ 10 กนัยำยน 2564 มีดงันี ้

รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหน่วย NVDR สัดส่วนการ 

การถือหน่วย (%) 

1. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 33,526,125 1.05 

2. STATE STREET EUROPE LIMITED  28,803,838 0.90 

3. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED  10,225,356 0.32 

 รายชื่อผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้นที่ถอื 
สัดส่วนการถอืหุน้ 

(ร้อยละ) 
1. บรษัิท กลัฟ์ เอ็นเนอรจี์ ดเีวลลอปเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 1) 1,354,752,952 42.25 
2. SINGTEL GLOBAL INVESTMENT PTE LTD 2) 680,165,364 21.21 
3. บรษัิท ไทยเอ็นวีดีอำร ์จ ำกดั 3) 175,283,335 5.47 
4. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING  

CORPORATION LIMITED     
166,753,460 5.20 

5. บรษัิทหลกัทรพัย ์เกียรตินำคินภทัร จ ำกดั (มหำชน) 83,096,500 2.59 
6. ส ำนกังำนประกนัสงัคม 42,945,100 1.34 
7. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 40,004,099 1.25 
8. ธนำคำร เกียรตินำคินภทัร จ ำกดั (มหำชน) 38,428,800 1.20 
9. นำยเพ่ิมศกัดิ ์เกง่มำนะ 30,823,100 0.96 
10. GIC PRIVATE LIMITED 25,287,600 0.79 
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รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหน่วย NVDR สัดส่วนการ 

การถือหน่วย (%) 

4. N.C.B. TRUST LIMITED-NORGES BANK 1 8,933,671 0.28 

5. THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED 7,312,600 0.23 

6. J.P. MORGAN SECURITIES PLC 6,003,998 0.19 

7. N.C.B. TRUST LIMITED-NORGES BANK 5 5,604,300 0.17 

8. AIA COMPANY LIMITED-EQAP-D FUND 1  5,272,300 0.16 

9. GIC PRIVATE LIMITED 4,880,000 0.15 

10. NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC 4,343,300 0.14 

11. ผูถื้อหุน้รำยอ่ืน 60,377,847 1.88 

รวม 175,283,335 5.47 

ขอ้จ ำกดักำรถือหุน้ของบคุคลตำ่งดำ้ว 

บรษัิทมีขอ้จ ำกดักำรถือหุน้ของบคุคลตำ่งดำ้วซึง่ตำมขอ้บงัคบัของบรษัิท ขอ้ที่ 11 ไดร้ะบไุว ้ดงันี ้

“หุน้ของบริษัทสำมำรถโอนไดโ้ดยไม่มีขอ้จ ำกัด เวน้แต่หุน้ของบริษัทที่ถือโดยบุคคลที่มิไดม้ีสญัชำติไทย
ขณะใดขณะหนึง่ ตอ้งมีจ ำนวนรวมกนัไมเ่กินรอ้ยละ 40 ของจ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหนำ่ยไดแ้ลว้ทัง้หมด 

คนตำ่งดำ้วอำจไดม้ำซึง่หุน้ใหมเ่กินกวำ่อตัรำที่ก ำหนดในวรรคแรกของขอ้บงัคบันีโ้ดยกำรจองซือ้หุน้ใหม ่ซึง่
บริษัทออกและเสนอขำยทัง้จ ำนวนแก่นกัลงทนุโดยเฉพำะเจำะจง และ/หรือ นกัลงทุนประเภทสถำบนัภำยใต้
กฎเกณฑเ์ก่ียวกำรเสนอขำยหุน้แก่บคุคลในวงจ ำกดั (Private Placement) ของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์
และตลำดหลกัทรพัย ์(ตำมที่จะไดแ้กไ้ขเป็นครัง้ครำว) (รวมตลอดถึงหุน้ปันผล หรอืหุน้ใหมท่ี่ไดอ้อกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
ดังกล่ำวตำมวรรคสองนี)้ แต่ทัง้นีเ้มื่อรวมจ ำนวนหุน้ที่ถือโดยคนต่ำงดำ้วในกรณีเช่นว่ำนีก้ับหุน้ที่ถืออยู่โดย  
คนต่ำงดำ้ว ตำมวรรคแรก และวรรคสองของขอ้บงัคบันีแ้ลว้ จ ำนวนหุน้ดงักลำ่วตอ้งนอ้ยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวน
หุน้ท่ีออกจ ำหนำ่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษัิท ขอ้จ ำกดันีใ้หใ้ชก้บักำรโอนทกุทอดที่จะเกิดขึน้ตอ่ๆ ไปดว้ย” 

(2)  ข้อตกลงระหว่างผู้ถอืหุ้นใหญ่ 

- ไมม่ี – 
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1.3.2 ความสัมพนัธก์ับกลุ่มธุรกิจของผู้ถอืหุน้
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1.4 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

 (1) หุ้นสามัญ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 บรษัิทมีทนุจดทะเบยีนและทนุช ำระแลว้ ดงันี ้

ทนุจดทะเบียน : 5,499,884,200 บำท   
 แบง่เป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 1,099,976,840   หุน้  
 มลูคำ่ที่ตรำไวหุ้น้ละ 5 บำท 

ทนุท่ีออกและช ำระแลว้ : 5,480,509,770 บำท 
 แบง่เป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 1,096,101,954 หุน้  
 มลูคำ่ที่ตรำไวหุ้น้ละ 5 บำท 

(2) หุ้นประเภทอืน่ทีไ่ม่ใช่หุน้สามัญ 

 -ไมม่ี- 

1.5 การออกหลักทรัพยอ์ื่น 

 -ไมม่ี- 

1.6 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

ก. นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัท  

คณะกรรมกำรบรษัิทอำจพิจำรณำกำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปีของบริษัทโดยจะตอ้งไดร้บัควำมเห็นชอบจำกที่ประชมุ 
ผูถื้อหุน้ เวน้แตเ่ป็นกำรจ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำลซึง่คณะกรรมกำรบรษัิทมีอ ำนำจอนมุตัิใหจ้่ำยเงินปันผลไดเ้ป็นครัง้ครำว
เมื่อเห็นวำ่บรษัิทมีผลก ำไรสมควรท่ีจะท ำเช่นนัน้ แลว้ใหร้ำยงำนใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทรำบในกำรประชมุครัง้ตอ่ไป 

ปัจจบุนั บรษัิทมีนโยบำยที่จะจ่ำยเงินปันผลโดยพิจำรณำจำกงบกำรเงินเฉพำะบรษัิทไมน่อ้ยกวำ่รอ้ยละ 40 ของก ำไร
สทุธิหลงัหกัเงินส ำรองตำมกฎหมำย (ถำ้มี) และจะตอ้งไม่เกินก ำไรสะสมที่ปรำกฏอยู่ในงบกำรเงินเฉพำะบริษัท ทัง้นี ้  
กำรจ่ำยเงินปันผลดงักลำ่วไมม่ีผลกระทบตอ่แผนกำรลงทนุ และกำรด ำเนินงำนปกติของบรษัิทอยำ่งมีนยัส ำคญัและขึน้อยู่
กบักระแสเงินสด รวมถึงควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสมอื่นๆ ในอนำคตของบรษัิทและบรษัิทยอ่ย และเป็นไปตำมเง่ือนไข
ที่บรษัิทมีตอ่สถำบนักำรเงิน 

ข. นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทยอ่ย/บริษัทร่วม 

บริษัทย่อย/บริษัทรว่ม ของบริษัทสว่นใหญ่มีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลสอดคลอ้งกบับริษัท โดยคณะกรรมกำรของ
บริษัทย่อย/บริษัทร่วมจะพิจำรณำและเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้เห็นชอบโดยขึน้อยู่กับแผนกำรลงทุน ควำมจ ำเป็น และ
ควำมเหมำะสมอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรของบรษัิทยอ่ย/บรษัิทรว่มเห็นสมควร 

สรุปกำรจ่ำยเงินปันผลของบรษัิท 3 ปี ยอ้นหลงั 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล 2564 2563 2562 
อตัรำก ำไร (ขำดทนุ) สทุธิตอ่หุน้ (ESP) (บำท) 0.13 0.47 (2.05) 
เงินปันผลจ่ำยตอ่หุน้ (บำทตอ่หุน้) 0.30 0.20 0.20 
สดัสว่นกำรจำ่ยเงินปันผลตอ่ก ำไรสทุธิ (รอ้ยละ) 231 43 - 
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คณะกรรมกำรบริษัทตระหนกัดีว่ำกำรด ำเนินธุรกิจใดๆ ย่อมตอ้งเผชิญกบัควำมเสี่ยงต่ำงๆ ทัง้จำกกำรเปลี่ยนแปลง
ของสภำพเศรษฐกิจ สงัคม กำรเมือง กำรเงิน กำรเปลีย่นแปลงทำงนวตักรรม ทำงเทคโนโลยี ตลอดไปถึงกำรเปลีย่นแปลง
สภำพอำกำศของโลก สิ่งเหลำ่นีล้ว้นแลว้แต่สำมำรถสง่ผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท ปัจจุบนับริษัทประกอบ
ธุรกิจหลกั 3 ประเภท คือ (1) ธุรกิจดำวเทียมและบริกำรที่เก่ียวเนื่อง (2) ธุรกิจอินเทอรเ์น็ตและสื่อ และ (3) ธุรกิจโทรศพัท์
ในตำ่งประเทศ โดยแตล่ะสำยธุรกิจยอ่มมีปัจจยัควำมเสีย่งที่แตกตำ่งกนั ทัง้จำกปัจจยัภำยใน และปัจจยัภำยนอก 

ดว้ยเหตนุีค้ณะกรรมกำรบริษัทจึงไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงขึน้เพื่อบริหำรจดักำรควำมเสี่ยงในดำ้น
ต่ำง ๆ โดยคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงจะประเมินปัจจยัควำมเสี่ยงทัง้ที่เป็นควำมเสี่ยงทั่วไป  และควำมเสี่ยงเฉพำะ
กิจกำร โดยจะท ำกำรประเมินควำมเสีย่งเป็นประจ ำทุกไตรมำส และน ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบรษัิทเพื่อพิจำรณำทบทวน 
และก ำหนดมำตรกำรในกำรปอ้งกนัควำมเสีย่ง  

ส ำหรบัขอ้มลูที่ไดแ้สดงตอ่ไปนี ้จะอธิบำยถึงปัจจยัควำมเสีย่งที่มนียัส  ำคญัซึง่อำจสง่ผลกระทบตอ่กำรประกอบกิจกำร 
ฐำนะทำงกำรเงิน ผลกำรด ำเนินธุรกิจ รวมถึงมำตรกำรปอ้งกนั และบรรเทำควำมเสีย่งของบรษัิท 
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ ์(Strategic Risks) 

1. ความเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจ 

สญัญำด ำเนินกิจกำรดำวเทียมสือ่สำรภำยในประเทศ (สญัญำสมัปทำน) ไดส้ิน้สดุลงแลว้เมื่อวนัท่ี 10 กนัยำยน 2564 
โดยรฐับำลไดม้อบหมำยให ้บมจ. โทรคมนำคมแห่งชำติ เป็นผูบ้ริหำรจดักำรดำวเทียมภำยใตส้ญัญำสมัปทำนต่อไป  ซึ่ง
บริษัทซือ้แบนดว์ิธบำงส่วนจำก บมจ.โทรคมนำคมแห่งชำติ มำใหบ้ริกำรกับลกูคำ้ของบริษัท  ในปัจจุบนั บริษัทจึงมีทัง้
ช่องสญัญำณของดำวเทียมของบริษัทเอง (ดำวเทียมไทยคม 7 และ ไทยคม 8)  และช่องสญัญำณที่ซือ้มำจำก บมจ.
โทรคมนำคมแหง่ชำติ (ช่องสญัญำณบำงสว่นของดำวเทียมไทยคม 4 และไทยคม 6) ใหบ้รกิำรตอ่ไป  

ส ำหรบักำรด ำเนินโครงกำรดำวเทียมดวงใหม่ เนื่องจำกกำรประมูลสิทธิในกำรเขำ้ใชง้ำนวงโคจรดำวเทียมของ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทศัน ์และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช.) ซึ่งไดถ้กูยกเลกิ
ไปในปี 2564 นัน้ ยงัไม่มีควำมชดัเจน  ดงันัน้ เพื่อควำมต่อเนื่องของกำรด ำเนินธุรกิจ  ในกรณีที่กำรประมูลของ กสทช 
ล่ำชำ้ออกไป  บริษัทไดเ้ตรียมแผนควำมร่วมมือกับพนัธมิตรทำงธุรกิจเพื่อสรำ้งดำวเทียมร่วมกนัในรูปแบบของกำรท ำ 
Condosat ภำยใตใ้บอนญุำตของตำ่งประเทศ และกำรหำพนัธมิตรทำงธุรกิจกบัผูใ้หบ้ริกำรดำวเทียมวงโคจรขัน้ต ่ำ (LEO 
Satellite) ไวอ้ีกดำ้นหนึง่ดว้ย  

นอกจำกนี ้เพื่อขยำยธุรกิจและสรำ้งควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั  บริษัทไดข้ยำยธุรกิจดำวเทียมไปยงัปลำยน ำ้เพื่อ
เขำ้ถึงผูบ้ริโภคมำกขึน้ รวมทัง้กำรเขำ้ไปมีส่วนร่วมกับโครงกำรภำครฐั และมองหำโอกำสในกำรลงทุนทำงธุรกิจทัง้ใน
ประเทศและต่ำงประเทศที่เก่ียวขอ้งกับเทคโนโลยีทำงดำ้นดำวเทียมและอวกำศพรอ้มกับกำรพัฒนำธุรกิจใหม่อย่ำง
ตอ่เนื่องเพื่อสรำ้งรำยไดเ้พิ่มเติมใหก้บับรษัิททัง้ในระยะสัน้และในระยะยำว 
ความเสี่ยงในการด าเนินงาน (Operational Risks) 

1. ความเสี่ยงจากอายุการใช้งานของดาวเทียมสั้นลง 

ปัจจุบันดำวเทียมส่วนใหญ่จะมีอำยุกำรใช้งำนประมำณ 15 ปี อำจมีปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลต่ออำยุกำรใช้งำนของ
ดำวเทียมในวงโคจร เช่น คณุภำพของโครงสรำ้ง ควำมแข็งแกรง่ และควำมทนทำนของอปุกรณต์ำ่ง ๆ ประสทิธิภำพในกำร
จัดส่งดำวเทียมขึน้สู่วงโคจร ตลอดจนปริมำณกำรใช้เชือ้เพลิงของดำวเทียม  และทกัษะควำมสำมำรถในกำรควบคุม
ดำวเทียมในสภำวกำรณต์ำ่ง ๆ ดงันัน้ บรษัิทอำจสญูเสยีลกูคำ้และรำยได้หำกดำวเทียมของบรษัิทมีอำยกุำรใชง้ำนสัน้กวำ่
ที่ไดค้ำดกำรณไ์ว ้และบริษัทไม่สำมำรถจดัหำ หรือสง่ดำวเทียมดวงใหม่แทนไดท้นัเวลำ ดงันัน้ บริษัทจะท ำกำรประเมิน
อำยดุำวเทียมที่เหลอือยูต่ลอดเวลำ และถำ้ดำวเทียมใกลห้มดอำยลุง ก็จะแจง้หนว่ยงำนท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อพิจำรณำมำตรกำร
ป้องกนัแกไ้ข เช่น กำรโอนยำ้ยลกูคำ้ไปยงัดำวเทียมดวงอื่นๆ กำรเช่ำดำวเทียมจำกผูป้ระกอบกำรรำยอื่น หรือพิจำรณำ
ลงทนุสรำ้งดำวเทียมดวงใหมเ่พื่อทดแทนดำวเทียมที่ก ำลงัจะหมดอำยลุง 

2.  การบริหารจัดการความเสี่ยง 
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2. ความเสี่ยงจากการที่ดาวเทียมอาจเกิดความเสียหายหรือเกิดความบกพร่องในขณะที่อยูใ่นวงโคจร  

เมื่อมีกำรสง่ดำวเทียมเขำ้สูว่งโคจรแลว้ ดำวเทียมอำจไดร้บัควำมเสียหำยจำกกำรขดัขอ้งของระบบกำรท ำงำนของ
ดำวเทียม จำกพำยสุรุยิะ หรอืกำรชนกนัระหวำ่งดำวเทียมกบัวตัถตุำ่ง ๆ ในอวกำศ เป็นตน้ ซึง่อำจสง่ผลใหด้ำวเทียมไดร้บั
ควำมเสียหำย ท ำใหค้วำมสำมำรถในกำรใหบ้ริกำรถ่ำยทอดสญัญำณลดลงชั่วครำวหรือถำวร หรือเกิดควำมเสียหำย
ทัง้หมด ซึง่อำจก่อใหเ้กิดผลกระทบตอ่กำรใหบ้รกิำร และอำจท ำใหส้ญูเสยีลกูคำ้ที่มอียูใ่นปัจจบุนั และ/หรอื สญูเสยีโอกำส
ในกำรหำลกูคำ้ใหมใ่นระหวำ่งกำรจดัหำดำวเทียมดวงใหมม่ำใหบ้รกิำรแทน  

อย่ำงไรก็ตำม ดำวเทียมไดถู้กออกแบบใหม้ีคุณลกัษณะที่สำมำรถทนทำนต่อสภำพแวดลอ้มในอวกำศซึ่งท ำให้
ดำวเทียมมีกำรใชง้ำนที่ต่อเนื่องและมีเสถียรภำพสูงมำกเพรำะมีระบบส ำรองต่ำงๆในตัวเอง และบริษัทไดจ้ัดเตรียม
แผนกำรรองรบัเหตุฉกุเฉินที่อำจจะเกิดขึน้กบัลกูคำ้ หำกเกิดควำมเสียหำยขัน้รุนแรงขึน้กับดำวเทียมดวงใดดวงหนึ่งจน
หมดสภำพกำรใชง้ำน โดยมีแผนที่จะด ำเนินกำรใหผู้ใ้ชบ้ริกำรสว่นหนึ่งยำ้ยมำใชช้่องสญัญำณที่ยงัคงวำ่งอยูใ่นดำวเทียม
ไทยคมที่เหลอื และเช่ำช่องสญัญำณจำกดำวเทียมอื่นชั่วครำว เพื่อใหผู้ใ้ชบ้รกิำรสำมำรถใชง้ำนไดอ้ยำ่งตอ่เนื่อง  

นอกจำกนีบ้รษัิทไดจ้ดัท ำประกนัภยัดำวเทียมเพื่อคุม้ครองควำมเสีย่งภยัทกุชนิด (All Risks)  
3. ความเสี่ยงจากภยัคุกคามด้านสารสนเทศ   

บริษัทอำจมีควำมเสี่ยงหำกระบบควบคมุดวมเทียมถกูภยัคุกคำมทำงดำ้นสำรสนเทศ อนัเนื่องมำจำกกำรเช่ือมต่อ
ดว้ยระบบคอมพิวเตอรแ์ละอินเตอรเ์น็ต ซึ่งอำจจะก่อควำมเสียหำยต่อธุรกิจของบริษัทได ้ ดว้ยเหตนุี ้บริษัทจึงไดจ้ดัตัง้
คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศ (IT Governance Committee) เพื่อก ำหนดหลกัเกณฑ ์นโยบำย และ
กระบวนกำรในกำรประเมินและบรหิำรควำมเสี่ยงจำกกำรใชเ้ทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยรวมถึงกำรประเมินสภำพแวดลอ้ม
และสถำนะของระบบสำรสนเทศรวมทัง้ระบบบริหำรควำมเสีย่งทำงดำ้นสำรสนเทศอยำ่งตอ่เนื่อง และออกแบบระบบกำร
ควบคมุดำวเทียมใหม้ีกำรเช่ือมต่อจำกภำยนอกนอ้ยที่สดุและเท่ำที่จ  ำเป็น อีกทัง้บริษัทยังมีกำรจดัท ำแผนบริหำรงำนใน
ภำวะฉกุเฉิน เพื่อใหเ้กิดควำมตอ่เนื่องทำงธุรกิจ และไดร้บั ISO 22301:2012 นอกจำกนี ้บรษัิทไดม้ีกำรท ำประกนั เพื่อลด
ควำมเสียหำยจำกกำรถูกภยัคุกคำมทำง Cyber และจำกกำรถูกฟ้องรอ้งเนื่องจำกกำรละเมิดขอ้มูล โดยบริษัทไดผ้่ำน
เกณฑก์ำรตรวจสอบประเมินควำมเสีย่งจำกบรษัิทท ำประกนัดงักลำ่วก่อนกำรตอ่กรมธรรมใ์นปี 2564 
4. ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรน่า (COVID-19) 

จำกกำรแพรร่ะบำดของเชือ้ไวรสัโคโรน่ำ ถือเป็นเหตกุำรณว์ิกฤต จึงมีกำรแตง่ตัง้คณะกรรมกำรฉกุเฉินเฉพำะกิจ เพื่อ
อ ำนวยกำรและ ก ำหนดมำตรกำรต่ำงๆ ที่ส  ำคญั และจ ำเป็นตำมสถำนกำรณท์ี่เกิดขึน้  โดยอำ้งอิงตำมแผนกำรบริหำร
จดักำรควำมเสีย่งในภำวะวิกฤต  และกำรบรหิำรจดักำรเพื่อควำมตอ่เนื่องในกำรด ำเนินธุรกิจของบรษัิท  ซึง่คณะกรรมกำร 
มีหนำ้ที่ในกำรพิจำรณำควำมเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึน้ต่อบริษัท พนกังำน ผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสีย และ Supply Chain
ทัง้ในระยะสัน้และระยะยำว  รวมถึงก ำหนดมำตรกำรปฏิบตัิเพื่อแกไ้ขสถำนกำรณท์ี่สอดคลอ้งกบัค ำแนะน ำของทำงกำร 

ส ำหรบักำรด ำเนินงำนและบริหำรจัดกำรสถำนีดำวเทียม บริษัทไดใ้หค้วำมส ำคัญเป็นพิเศษและไดม้ีมำตรกำร
เพิ่มเติมคือมำตรกำรสถำนีควบคมุดำวเทียมส ำรองฉกุเฉิน มำตรกำรกำรสนบัสนนุสง่เสริมใหพ้นกังำนไดร้บัวคัซีนตำมที่
ภำครฐัก ำหนด รวมถึงกำรจดัสรรวคัซีนเข็ม 3 ใหก้บัพนกังำนเพื่อเป็นกำรปอ้งกนัพ่ิมเติม มำตรกำรจ ำกดัจ ำนวนคนในกำร
เขำ้มำท ำงำนในสถำนีและกำรใชช้ดุตรวจคดักรองหำเชือ้ไวรสัเบือ้งตน้ (ATK) มำตรกำรกำรดแูลพนกังำนกรณีที่ไดร้บัเชือ้
ไวรสัและรกัษำตวัอยู่ที่พกัอำศยั (Home Isolation) และกำรใหค้วำมช่วยเหลือในเรื่องเครื่องช่วยผลิตออกซิเจน มำตรกำร
เวน้ระยะห่ำงในกำรท ำงำนและสวมใสห่นำ้กำกอนำมยั มำตรกำรดำ้นควำมสะอำดของอปุกรณก์ำรท ำงำน มำตรกำรกำร
เก็บบนัทกึรำยละเอียดกำรเดินทำงหรอืไปรว่มกิจกรรมในสถำนท่ีตำ่งๆของพนกังำน โดยเฉพำะผูท้ี่เขำ้ไปในสว่นปฏิบตัิกำร
ควบคุมดำวเทียมและกำรออกอำกำศโทรทศันท์ี่เป็นหวัใจของธุรกิจ กำรใชแ้อพพลิเคชั่น และ ระบบ on-line ต่ำงๆ เพื่อ
สนบัสนนุกำรท ำงำน ณ ที่พกัอำศยัของพนกังำน ตลอดจนกำรใหค้วำมรูอ้ยำ่งตอ่เนื่องเก่ียวกบัเรือ่งของ COVID-19 

ผลจำกกำรปรบัเปลีย่นวิธีกำรปฏิบตัิงำนตำ่งๆ ดงัที่กลำ่วมำนี ้ ท ำใหบ้รษัิทยงัคงสำมำรถด ำเนินธุรกิจไดอ้ยำ่งตอ่เนือ่ง
ตำมปกติ และพนกังำนมีควำมปลอดภยัและยงัคงมีสขุภำพอนำมยัที่ดี โดยไมไ่ดร้บัผลกระทบแตอ่ยำ่งใด 



                                     บรษิัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน)  ส่วนท่ี 1 กำรประกอบธุรกิจและผลกำรด ำเนินงำน 

แบบ 56-1 One Report ส่วนท่ี 1 หนำ้ท่ี 30 

ความเสี่ยงอันเกี่ยวข้องกับการเงนิ (Financial Risks) 
1. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ 

บริษัทมีกำรใหบ้ริกำรทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ โดยมีรำยไดบ้ำงสว่นเป็นสกุลเงินต่ำงประเทศ ในขณะเดียวกนั
บริษัทก็มีรำยจ่ำย รวมถึงกำรกูย้ืมบำงสว่นเป็นสกุลเงินต่ำงประเทศเช่นกัน จึงมีควำมเสี่ยงจำกอตัรำแลกเปลี่ยน ซึ่งกำร
เปลีย่นแปลงอตัรำแลกเปลีย่นสง่ผลกระทบตอ่งบกำรเงินและกระแสเงินสดของบรษัิท อยำ่งไรก็ตำมบรษัิทสำมำรถบริหำร
ลดควำมเสี่ยงจำกอตัรำแลกเปลี่ยนไดบ้ำงส่วน โดยกำรหกักลบรำยไดแ้ละรำยจ่ำยที่เป็นสกุลเงินต่ำงประเทศ (Natural 
Hedging) ทัง้นีบ้ริษัทอำจใชว้ิธีกำรป้องกันควำมเสี่ยงอตัรำแลกเปลี่ยนโดยพิจำรณำจำกฐำนะสทุธิของเงินต่ำงประเทศ
ดว้ยวิธีกำรต่ำงๆ เช่น กำรท ำสญัญำซือ้ขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ (Foreign Exchange Forward หรือ Forward 
Contract) กำรท ำสญัญำสทิธิในกำรซือ้หรอืขำยเงินตรำตำ่งประเทศในอนำคต (Options)  กำรท ำสญัญำแลกเปลี่ยนสกุล
เงินและอตัรำดอกเบีย้ลว่งหนำ้ (Cross Currency and Interest Rate Swap) เป็นตน้ 
2. ความเสี่ยงจากลูกหนี้ผิดนัดช าระหนี้ 

บริษัทมีกำรก ำหนดนโยบำยกำรติดตำมหนี ้และกำรบริหำรลกูหนี ้โดยกำรบริหำรจัดกำรจะเป็นไปตำมนโยบำยที่
ก ำหนดไว ้ซึง่รวมถึงกำรประเมินควำมนำ่เช่ือถือและควำมสำมำรถในกำรจ่ำยช ำระของลกูคำ้ใหม ่และลกูคำ้ปัจจบุนัอยำ่ง
สม ่ำเสมอ เพื่อเป็นกำรลดควำมเสี่ยงของบรษัิทจำกกำรผิดนดัช ำระหนีข้องลกูหนี ้  
ความเสี่ยงในการด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risks) 

1. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญาด าเนินกิจการดาวเทียมสื่อสาร 

ธุรกิจส่วนหนึ่งของบริษัทคือกำรด ำเนินกิจกำรตำมสญัญำด ำเนินกิจกำรดำวเทียมสื่อสำรภำยในประเทศ (สญัญำ
สมัปทำน) ลงวนัที่ 11 กนัยำยน 2534 ระหว่ำงกระทรวงคมนำคม (ปัจจุบนัอยู่ภำยใตก้ำรก ำกบัดแูลของกระทรวงดิจิทลั
เพื่อเศรษฐกิจและสงัคม) กบั บรษัิท ชินวตัรคอมพิวเตอร ์แอนด ์คอมมิวนิเคชั่น จ ำกดั (มหำชน) ซึง่ไดเ้ปลีย่นช่ือเป็น บรษัิท 
ชิน คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) และปัจจบุนัเป็น บรษัิท อินทชั โฮลดิง้ส ์จ ำกดั (มหำชน) (บมจ. อินทชั โฮลดิง้ส)์ ซึง่เป็นผู้
ถือหุน้ใหญ่ของบรษัิท ทัง้นี ้สญัญำฯ ดงักลำ่วมีประเด็นควำมเสีย่ง 4 ประเด็น ตำมสรุปขอ้เท็จจรงิดงันี ้

(ก) ประเด็นเร่ืองสัดส่วนการถอืหุ้น 

ตำมสญัญำสมัปทำน ลงวนัท่ี 11 กนัยำยน 2534 ขอ้ที่ 4 ก ำหนดให ้บมจ. อินทชั โฮลดิง้ส ์จะตอ้งจดัตัง้บรษัิทขึน้ใหม่ 
(ปัจจุบนัคือ บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน)) เพื่อด ำเนินงำนตำมสญัญำฯ โดยมีทนุจดทะเบียนไมต่  ่ำกวำ่ 1,000 ลำ้นบำท 
และ บมจ. อินทชั โฮลดิง้ส ์จะตอ้งเป็นผูถื้อหุน้ในบริษัทท่ีจดัตัง้ขึน้ใหม่นัน้ไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 51 ซึ่ง บมจ. อินทชั โฮลดิง้ส ์
ไดด้  ำเนินกำรตำมสญัญำฯ ดงักล่ำวแลว้ โดยมีสดัส่วนกำรถือหุน้ไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 51 แต่เนื่องจำกในปี 2548 บริษัท
จ ำเป็นตอ้งท ำกำรเพิ่มทนุโดยออกหุ้นใหม่เพื่อจ ำหน่ำยแก่บคุคลทั่วไปเมื่อปี 2548 และ บมจ. อินทชั โฮลดิง้ส ์มิไดเ้ขำ้ซือ้
หุน้เพิ่มทนุในครัง้นัน้ จึงเป็นผลใหส้ดัสว่นกำรถือหุน้ของ บมจ. อินทชั โฮลดิง้ส ์ลดลงนอ้ยกวำ่รอ้ยละ 51 โดยก่อนหนำ้กำร
ออกหุน้เพิ่มทนุ บริษัทไดป้ระสำนงำนกบักระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  (ปัจจุบนัคือ กระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสงัคม) (กระทรวงฯ) เพื่อขอแกไ้ขสญัญำด ำเนินกิจกำรดำวเทียมสื่อสำรภำยในประเทศในปี 2547 เพื่อ
เปลี่ยนแปลงขอ้ก ำหนดเก่ียวกบัสดัสว่นกำรถือหุน้ของ บมจ. อินทชั โฮลดิง้ส ์ในบริษัทจำกเดิมไม่นอ้ยกวำ่รอ้ยละ 51 เป็น
ไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 40 ซึ่งถือไดว้่ำบริษัทไดด้  ำเนินกำรตำมขัน้ตอนของวิธีปฏิบตัิในทำงสญัญำและกฎหมำยแลว้ โดย
กระทรวงฯ ไดส้่งเรื่องกำรขอแก้ไขสญัญำฯ ดังกล่ำวไปใหส้  ำนักเลขำธิกำรคณะรฐัมนตรี เพื่อน ำเสนอคณะรฐัมนตรี
พิจำรณำ ตำมขอ้เสนอแนะของส ำนกังำนอยักำรสงูสดุ แต่ส  ำนกัเลขำธิกำรคณะรฐัมนตรีวินิจฉัยว่ำเป็นเรื่องที่ไม่อยู่ใน
หลกัเกณฑท์ี่จะตอ้งเสนอคณะรฐัมนตรพีิจำรณำและสง่เรือ่งคนื ประกอบกบัคณะรฐัมนตรมีีนโยบำยลดเรือ่งที่เขำ้พิจำรณำ
ตำมระเบียบส ำนกันำยกรฐัมนตรีว่ำดว้ยเรื่องกำรเสนอเรื่องต่อคณะรฐัมนตรีตำมมำตรำ 22 โดยเลขำธิกำรคณะรฐัมนตรี
ไม่ไดม้ีค  ำอธิบำย หรือขอ้แนะน ำประกำรใด และระเบียบดงักล่ำวมิไดร้ะบุไวป้ระกำรใดว่ำ หำกหน่วยงำนรำชกำรไดร้บั
หนังสือปฏิเสธจำกส ำนักเลขำธิกำรคณะรฐัมนตรีแลว้ หรือถูกส่งเรื่องคืนแลว้ จะตอ้งด ำเนินกำรส่งเรื่องเขำ้ไปหรือไม่
อย่ำงไร ทัง้นี ้ทำ้ยสดุเรื่องจึงไม่ไดร้บัพิจำรณำจำกคณะรฐัมนตรี หลงัจำกนัน้กระทรวงฯ ยงัไดห้ำรือไปยงัส ำนกัอยักำร
สงูสดุอีกครัง้หนึง่ และส ำนกังำนอยักำรสงูสดุก็ไดแ้จง้มำยงักระทรวงฯ วำ่ เมื่อเลขำธิกำรคณะรฐัมนตรแีจง้วำ่ เรือ่งไมอ่ยูใ่น  
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เกณฑท์ี่จะตอ้งเสนอคณะรฐัมนตรีเพื่อพิจำรณำ กระทรวงฯ ก็สำมำรถใชดุ้ลยพินิจด ำเนินกำรต่อไปได ้ซึ่งก่อนหนำ้นี ้
ส  ำนกังำนอยักำรสงูสดุก็ไดเ้คยใหค้วำมเห็นไวแ้ลว้วำ่ เป็นกรณีที่สำมำรถแกไ้ขสญัญำฯ ตำมที่บรษัิทรอ้งขอได ้เนื่องจำกผล
กำรแกไ้ขสญัญำฯ ในเรื่องสดัสว่นไม่ท ำใหส้ิทธิและหนำ้ที่ของคู่สญัญำเปลี่ยนแปลงแต่ประกำรใด กลำ่วคือ บมจ. อินทชั 
โฮลดิง้ส ์ยงัเป็นคูส่ญัญำที่จะตอ้งรว่มรบัผิดกนัและแทนกนั กบับรษัิทผูร้บัสมัปทำน นอกจำกนี ้กำรแกไ้ขสญัญำฯ ดงักลำ่ว
ก็ไม่ท ำใหบ้ริษัทจ่ำยผลประโยชนต์อบแทนแก่รฐัตำมสญัญำลดลง อีกทัง้กำรลดสดัส่วนกำรถือหุน้ของ  บมจ. อินทัช  
โฮลดิง้ส ์ในบรษัิทนัน้ จำกเดิมไมน่อ้ยกวำ่รอ้ยละ 51 เป็นไมน่อ้ยกวำ่รอ้ยละ 40 ของจ ำนวนหุน้ทัง้หมดนัน้ ยงัถือวำ่เป็นกำร
คมุอ ำนำจเบ็ดเสรจ็แลว้ตำมมำตรำ 247 แหง่พระรำชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 อีกดว้ย 

ต่อมำ ศำลฎีกำแผนกคดีอำญำของผูด้  ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองไดว้ินิจฉยัขอ้เท็จจริงบำงประกำรที่เก่ียวขอ้งกบักำร
แกไ้ขสญัญำฯ เพื่อเปลีย่นแปลงขอ้ก ำหนดเก่ียวกบัสดัสว่นกำรถือหุน้ของ บมจ. อินทชั โฮลดิง้ส ์ในบรษัิท ซึง่อยำ่งไรก็ตำม 
บรษัิทมิไดเ้ป็นคูค่วำมในคดีดงักลำ่ว ค ำพิพำกษำจึงไม่มีผลผกูผนัและบงัคบัใชก้บับรษัิท อีกทัง้ในกำรด ำเนินกำรเพื่อแกไ้ข
สญัญำฯ ดงักลำ่วบริษัทไดป้ฏิบตัิตำมขัน้ตอนของวิธีปฏิบตัิในทำงสญัญำและกฎหมำย และไดร้บัอนมุตัิจำกกระทรวงฯ 
แลว้   

ในภำยหลงั กระทรวงฯ ไดแ้จง้เพิกถอนสญัญำแกไ้ขเพิ่มเติมดงักลำ่ว และใหบ้มจ. อินทชั โฮลดิง้ส ์เพิ่มสดัสว่นกำรถือ
หุน้ในบริษัทในอตัรำไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 51 ของจ ำนวนหุน้ทัง้หมด ทัง้นี ้บมจ. อินทชั โฮลดิง้ส ์และบริษัทไดชี้แ้จง และ
ปฏิเสธกำรด ำเนินกำรตำมที่กระทรวงฯ แจง้มำ โดยเห็นว่ำ สญัญำแกไ้ขเพิ่มเติมดงักลำ่วยงัคงมีผลผกูพนัคู่สญัญำอย่ำง
สมบรูณท์กุประกำร กระทรวงฯ ไม่สำมำรถเพิกถอนสญัญำฯ ไดโ้ดยล ำพงัฝ่ำยเดียว ซึ่งต่อมำเมื่อวนัที่ 7 กนัยำยน 2564 
คณะรฐัมนตรีมีมติใหก้ระทรวงฯ ด ำเนินกำรยกเลิกสญัญำแกไ้ขเพิ่มเติมดงักลำ่วตำมขัน้ตอนของพระรำชบญัญัติกำรรว่ม
ลงทนุระหว่ำงรฐัและเอกชน พ.ศ.2562 โดยกระทรวงฯ จะประสำนบริษัทเพื่อด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมมติคณะรฐัมนตรี
ดงักลำ่วตอ่ไป 

ทัง้นี ้บริษัทเห็นวำ่ บริษัทไดป้ฏิบตัิหนำ้ที่ตำมสญัญำฯ อย่ำงครบถว้นทกุประกำร และสญัญำฯ ก็ไดส้ิน้สดุลงแลว้เมื่อ
วนัที่ 10 กนัยำยน 2564  อย่ำงไรก็ตำม บริษัทจะรว่มหำรือกบักระทรวงฯ เพื่อหำแนวทำงกำรด ำเนินกำรที่ เหมำะสมเพื่อ
ประโยชนต์อ่ทกุฝ่ำยตอ่ไป 

 (ข) ประเด็นเร่ืองข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับดาวเทียมส ารอง 

ภำยใตส้ญัญำสมัปำน ดำวเทียมทกุดวงที่จดัสรำ้งและจดัสง่ตำมสญัญำฯ จะตอ้งไดร้บัควำมเห็นชอบจำกกระทรวงฯ 
ก่อน และจะต้องมีคุณสมบัติเฉพำะของดำวเทียม (Satellite Technical Specification) ที่ไม่ด้อยกว่ำคุณสมบัติของ
ดำวเทียมหลกัและส ำรองดวงที่หนึ่ง แต่จ ำนวนช่องสญัญำณดำวเทียมและย่ำนควำมถ่ีใหเ้ป็นไปตำมที่กระทรวงฯ และ
บรษัิทจะตกลงกนั ซึง่ในกำรด ำเนินกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบัดำวเทียมไทยคม 4 บรษัิทก็ไดด้  ำเนินกำรตำมขอ้ก ำหนดของสญัญำฯ  
ทกุประกำร 

อย่ำงไรก็ตำมเนื่องจำกดำวเทียมไทยคม 4 ซึ่งบริษัทไดร้บัอนุมตัิจำกกระทรวงฯ ใหส้่งเขำ้สู่วงโคจรเป็นดำวเทียม
ส ำรอง ไม่ไดม้ีรำยละเอียดลกัษณะเฉพำะ (Specification) เหมือนกบัดำวเทียมไทยคม 3 ทกุประกำร ท ำใหม้ีขอ้สงสยัวำ่
ดำวเทียมไทยคม 4 สำมำรถเป็นดำวเทียมส ำรองของดำวเทียมไทยคม 3 ไดห้รือไม่ ประกอบกบัศำลฎีกำแผนกคดีอำญำ
ของผูด้  ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองไดว้ินิจฉัยขอ้เท็จจริงบำงประกำรที่เก่ียวขอ้งกับดำวเทียมไทยคม 4 เอำไว ้ซึ่งอย่ำงไร 
ก็ตำม บริษัทมิไดเ้ป็นคู่ควำมในคดีดงักล่ำว ค ำพิพำกษำจึงไม่มีผลผูกผันและบังคบัใชก้ับบริษัท อีกทัง้ในกำรด ำเนิน
โครงกำรดำวเทียมไทยคม 4 บริษัทไดป้ฏิบตัิตำมขัน้ตอนของวิธีปฏิบตัิในทำงสญัญำและกฎหมำย และไดร้บัอนมุตัิจำก
กระทรวงฯ แลว้  

ในภำยหลงั คณะกรรมกำรตำมมำตรำ 72 แหง่พระรำชบญัญตัิกำรใหเ้อกชนรว่มลงทนุในกิจกำรของรฐั พ.ศ. 2556 มี
ควำมเห็นใหม้ีกำรแกไ้ขเพิ่มเติมสญัญำ โดยก ำหนดใหด้ำวเทียมไทยคม 4 ผนวกเขำ้มำเป็นดำวเทียมภำยใตส้ญัญำ ซึ่ง
กระทรวงฯ ไดน้ ำเขำ้วำระกำรพิจำรณำของคณะรฐัมนตรี โดยคณะรฐัมนตรมีีมติเมื่อวนัที่ 7 กนัยำยน 2564 ใหก้ระทรวงฯ 
ด ำเนินกำรใหด้ำวเทียมไทยคม 4 เป็นโครงกำรที่อยู่ภำยใตบ้งัคบัแห่งพระรำชบญัญัติกำรกำรร่วมลงทุนระหว่ำงรฐัและ
เอกชน พ.ศ.2562 โดยกระทรวงฯ จะประสำนบรษัิทเพื่อด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมมติคณะรฐัมนตรดีงักลำ่วตอ่ไป 
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ทัง้นี ้บริษัทเห็นว่ำ บริษัทไดด้  ำเนินกำรจัดสรำ้งและจัดส่งรวมทัง้ช ำระค่ำส่วนแบ่งรำยไดอ้นัเกิดจำกกำรใหบ้ริกำร
ดำวเทียมไทยคม 4 ใหแ้ก่กระทรวงฯมำโดยตลอด อีกทัง้ปฏิบตัิหนำ้ที่ต่ำงๆตำมสญัญำฯ อย่ำงครบถว้นทุกประกำรแลว้ 
และสญัญำฯ ก็ไดส้ิน้สดุลงแลว้เมื่อวนัที่ 10 กนัยำยน 2564  อย่ำงไรก็ตำม บริษัทจะรว่มหำรือกบักระทรวงฯ เพื่อหำแนว
ทำงกำรด ำเนินกำรท่ีเหมำะสมเพื่อประโยชนต์อ่ทกุฝ่ำยตอ่ไป 

(ค) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสถานภาพของดาวเทียมไทยคม 7 และดาวเทียมไทยคม 8 

บริษัทไดร้บัใบอนญุำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคม ในกำรด ำเนินโครงกำรดำวเทียมไทยคม 7 และดำวเทียมไทยคม 
8 จำก กสทช. ซึ่งเป็นไปตำมกฎหมำยปัจจุบนั ไดแ้ก่ พระรำชบญัญัติกำรประกอบกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2544 และ
พระรำชบัญญัติองคก์รจัดสรรคลื่นควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศนแ์ละกิจกำร
โทรคมนำคม พ.ศ. 2553  และกระทรวงฯ ไดแ้จง้อนมุตัิกำรใชต้  ำแหน่งวงโคจร ส ำหรบัดำวเทียมทัง้สองดวงมำยงั กสทช. 
และ กสทช. ไดร้ะบกุำรอนมุตัิดงักลำ่วไวใ้นใบอนญุำตประกอบกิจกำรฯ แลว้ ต่อมำวนัที่ 7 สิงหำคม 2560 กระทรวงฯได้
แจง้มำยงับริษัทว่ำดำวเทียมไทยคม 7 และดำวเทียมไทยคม 8 เป็นดำวเทียมภำยใตส้ญัญำฯ และวนัที่ 5 ตลุำคม 2560 
บรษัิทไดร้บัหนงัสือจำกกระทรวงฯ เรือ่งขอเรง่รดักำรด ำเนินกำรตำมสญัญำด ำเนินกิจกำรดำวเทียมสือ่สำรภำยในประเทศ 
กรณีดำวเทียมไทยคม 7 และไทยคม 8 

คณะกรรมกำรบริษัทจึงใหจ้ัดประชุมวำระพิเศษ ครัง้ที่ 11/2560 วนัที่ 24 ตุลำคม 2560 ไดพ้ิจำรณำเรื่องดงักล่ำว 
พรอ้มทัง้ผลกำรหำรือกับที่ปรกึษำกฎหมำยของบริษัท ดว้ยควำมรอบคอบและดว้ยควำมระมดัระวงัแลว้ มีควำมเห็นว่ำ
ดำวเทียมไทยคม 7 และไทยคม 8 ไม่ใช่ดำวเทียมภำยใตส้ญัญำฯ เพรำะกำรด ำเนินดำวเทียมทัง้สองดวงนัน้ อยู่ภำยใต้
กรอบกำรรบัใบอนุญำตฯ จำก กสทช. บริษัทไดป้ฏิบตัิตำมเง่ือนไขและขอ้ก ำหนดในสญัญำฯ อย่ำงครบถว้นแลว้ มิได้
ด  ำเนินกำรใด ๆ  ท่ีขดัตอ่สญัญำฯ ดงันัน้ บรษัิทจึงมีควำมเห็นเรือ่งดำวเทียมไทยคม 7 และไทยคม 8 แตกตำ่งจำกควำมเหน็
ของกระทรวงฯ  ที่ประชุมจึงมีมติใหบ้ริษัทยื่นเสนอขอ้พิพำทดงักลำ่วตอ่อนญุำโตตลุำกำร เพื่อพิจำรณำชีข้ำดขอ้พิพำทท่ี
เกิดขึน้ ทัง้นีเ้ป็นไปตำมขอ้ 45.1 ของสญัญำฯ โดยบริษัทไดย้ื่นขอ้โตแ้ยง้ต่อสถำบนัอนญุำโตตลุำกำรในวนัที่ 25 ตลุำคม 
2560 เป็นขอ้พิพำทหมำยเลขด ำที่ 97/2560 

อนึ่ง ตำมขอ้ 45.6 ของสญัญำฯ ที่ก ำหนดว่ำ ในกรณีที่ขอ้พิพำทอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของอนุญำโตตุลำกำร 
คู่สญัญำยงัคงตอ้งปฏิบตัิตำมขอ้ก ำหนดในสญัญำตอ่ไป จนกว่ำจะมีกำรชีข้ำดของอนญุำโตตลุำกำร ดงันัน้ ในขณะที่ขอ้
พิพำทอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของอนญุำโตตลุำกำร บริษัทยงัไม่มีหนำ้ที่ใด ๆ ในกำรปฏิบตัิตำมที่กระทรวงฯ ไดอ้ำ้งถึง
ขำ้งตน้จนกวำ่จะมีกำรชีข้ำดของอนญุำโตตลุำกำร 

(ง) ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องของกระทรวงดิจิทัลฯ เกี่ยวกับดาวเทียมไทยคม 5 

สืบเนื่องจำกกรณีกำรขดัขอ้งของดำวเทียมไทยคม 5 ซึ่งเป็นเหตใุหต้อ้งปลดระวำงไปเมื่อวนัที่ 26 กุมภำพนัธ ์2563 
โดยมีกำรใชง้ำนเกินกวำ่อำยกุำรใชง้ำนตำมที่ออกแบบไวใ้นขณะจดัสรำ้ง ต่อมำ เมื่อเดือนพฤศจิกำยน 2563 บริษัทไดร้บั
หนังสือแจ้งเขำ้กระบวนกำรระงับขอ้พิพำทโดยอนุญำโตตุลำกำรและค ำเสนอขอ้พิพำทของดำวเทียมไทยคม 5 จำก
กระทรวงฯ ซึง่เรยีกรอ้งใหบ้รษัิทด ำเนินกำรดงันี ้

ใหด้  ำเนินกำร (1) สรำ้งและสง่มอบดำวเทียมทดแทนดำวเทียมไทยคม 5 หำกไม่สง่มอบดำวเทียมทดแทนดำวเทียม
ไทยคม 5 ใหใ้ชร้ำคำดำวเทียมเป็นเงิน 7,790,097,900 บำท พรอ้มทัง้ดอกเบีย้ในอตัรำรอ้ยละ 7.5 ต่อปีตัง้แต่วนัที่ 30 
ตลุำคม 2563 เป็นตน้ไปจนกว่ำจะช ำระเสร็จ (2) ช ำระค่ำปรบัเป็นเงิน 4,980,000 บำท (ค ำนวนจำกวนัที่ 25 กุมภำพนัธ ์
2563 ถึงวนัที่ 30 ตุลำคม 2563) พรอ้มทัง้ดอกเบีย้ในอตัรำรอ้ยละ 7.5 ต่อปี และ (3) ค่ำปรบัตัง้แต่วนัที่ 1 พฤศจิกำยน 
2563 เป็นตน้ไปจนกวำ่จะสง่มอบดำวเทียมทดแทนดำวเทียมไทยคม 5 หรอืช ำระเงินคำ่เสยีหำยครบถว้น 

 เนื่องจำกสญัญำฯ มีกำรก ำหนดเง่ือนไขเป็นกรอบกำรด ำเนินกำร  และมีกำรอำ้งอิงกบัแผนด ำเนินกำรที่บริษัทเสนอ
และกระทรวงฯใหค้วำมเห็นชอบ โดยเนน้ควำมตอ่เนื่องของบรกิำรดำวเทียมตลอดอำยสุญัญำ  ในแผนด ำเนินกำรท่ีถือเป็น
สว่นหนึ่งของสญัญำฯ ก ำหนดใหบ้ริษัทจดัสรำ้งดำวเทียม 2 ชุดรวม 4 ดวง โดยแต่ละชุดประกอบดว้ยดำวเทียมหลกัและ
ดำวเทียมส ำรอง ซึ่งเมื่อยิงดำวเทียมขึน้สูว่งโคจรแลว้บริษัทก็จะตอ้งโอนกรรมสิทธ์ิในดำวเทียมดงักลำ่วใหก้บักระทรวงฯ  
และเมื่อสญัญำฯสิน้สุดลง ดำวเทียมที่ยังมีอำยุวิศวกรรมเหลือใชง้ำนไดอ้ยู่ บริษัทก็จะมอบกำรครอบครองดำวเทียม
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กลบัไปยงักระทรวงฯใหส้ำมำรถน ำไปบริหำรจดักำรต่อไป  ซึ่งในกำรด ำเนินกำรตำมสญัญำฯ บริษัทไดม้ีกำรจดัสรำ้งและ
โอนกรรมสิทธ์ิดำวเทียมใหร้ฐัไปแลว้ 2 ชุดกรณีกำรขดัขอ้งของดำวเทียมไทยคม 5 ซึ่งเป็นเหตุใหต้อ้งปลดระวำงไปนัน้ 
กระทรวงฯทรำบถึงอำยกุำรใชง้ำนของดำวเทียมไทยคม 5 ตำมที่ออกแบบไวใ้นขณะที่ขออนมุตัิจดัสง่วำ่ ดำวเทียมไทยคม 
5 จะครบอำยกุำรใชง้ำนตำมที่ออกแบบไว ้และเมื่อเกิดกรณีกำรขดัขอ้งของดำวเทียมไทยคม 5 และตอ้งปลดระวำง โดยมี
กำรใช้งำนเกินกว่ำอำยุกำรใช้งำนตำมที่ออกแบบไว้ บริษัทมีกำรหำรือกับกระทรวงฯ และ กสทช. ล่วงหนำ้ และแจง้
แผนกำรปลดระวำงใหทุ้กฝ่ำยทรำบและขออนุมตัิก่อน นอกจำกนัน้ บริษัทยังไดน้ ำส่วนแบ่งรำยไดจ้ำกลูกคำ้ที่ไดร้บั
ผลกระทบ น ำสง่กระทรวงฯเป็นค่ำชดเชย รวมถึงเจรจำกบับริษัทประกนัภยัเพื่อน ำเงินสินไหมทดแทนสง่มอบกระทรวงฯ
ต่อไป และบริษัทยงัคงมีดำวเทียมไทยคม 4 และดำวเทียมไทยคม 6 สำมำรถใหบ้ริกำรไดอ้ยำ่งตอ่เนื่องตลอดอำยสุญัญำ
สมัปทำน และเมื่อสญัญำสิน้สดุลง กระทรวงฯ ก็สำมำรถน ำดำวเทียมทัง้สองดวงไปบริหำรจดักำรต่อไป ซึ่งบริษัทเห็นวำ่
เป็นกำรด ำเนินกำรท่ีถกูตอ้งครบถว้นตำมสญัญำฯแลว้ 

เนือ่งจำกบรษัิทเห็นวำ่ บรษัิทไดด้  ำเนินกำรตำมสญัญำด ำเนินกิจกำรดำวเทียมสือ่สำรภำยในประเทศครบถว้นถกูตอ้ง
มำโดยตลอดแลว้ บรษัิทจะด ำเนินกำรคดัคำ้นตำมกระบวนกำรตอ่ไป  ทัง้นี ้ขอ้พิพำทนีเ้พิ่งเขำ้สูก่ระบวนกำรระงบัขอ้พพิำท
และยงัอยูใ่นกำรด ำเนินกำรตำมขัน้ตอน  ในระหวำ่งนี ้บรษัิทยงัไมม่ีหนำ้ที่ใดๆในกำรปฏิบตัิตำมที่กระทรวงฯไดเ้รยีกรอ้งมำ
ขำ้งตน้จนกวำ่จะจบสิน้กระบวนกำรพิจำรณำและมีกำรชีข้ำดของคณะอนญุำโตตลุำกำร 
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3.  การขับเคลื่อนธุรกจิเพือ่ความย่ังยนื 
ความรับผิดชอบเพือ่เสริมสร้างสังคมที่ยั่งยนื  

3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยนื 

 ไทยคมตระหนกัดีว่ำกำรบรรลแุละรกัษำเป้ำหมำยตำมวิสยัทศันแ์ละพนัธกิจไดส้  ำเร็จอย่ำงยั่งยืนนัน้ บริษัทตอ้ง
มุง่มั่นใสใ่จกำรด ำเนินธุรกิจที่ตอบสนองต่อผูม้ีสว่นไดเ้สีย และลดผลกระทบตอ่เศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม บรษัิทจึง
ไดก้ ำหนดวิถีสู่ควำมยั่งยืนที่ยงัคงสรำ้งมูลค่ำและควำมเติบโตทำงเศรษฐกิจ โดยไม่ลืมที่จะสรำ้งคุณค่ำต่อสงัคมและ
สิ่งแวดลอ้ม  เพื่อใหค้รอบคลมุและตอบสนองต่อกลุม่ผูม้ีสว่นไดเ้สียของบริษัท  โดยมีนโยบำยกำรพฒันำควำมยั่งยืนเพื่อ
สง่เสรมิควำมยั่งยนืขององคก์ร  เป็นกรอบในกำรแสดงควำมรบัผิดชอบตอ่สงัคม สิง่แวดลอ้ม และเพื่อสรำ้งกำรเจรญิเตบิโต
อย่ำงต่อเนื่องและมั่นคง รวมทัง้กำรไดร้บักำรยอมรบัและไวว้ำงใจจำกผูม้ีสว่นไดเ้สีย   ซึ่งปีที่ผ่ำนมำบริษัทมีกำรปรบัปรุง
นโยบำยฉบบันี ้ เพื่อใหส้ำมำรถสือ่สำรท ำควำมเขำ้ใจกบัผูม้ีสว่นไดเ้สียไดด้ียิ่งขึน้  โดยจ ำแนกประเด็นที่เก่ียวขอ้งในแต่ละ
มิติใหเ้ห็นอยำ่งชดัเจน กลำ่วคือ มิติเศรษฐกิจ  มิติสงัคม และ มิติสิง่แวดลอ้ม  โดยยงัคงยดึหลกัของกำรก ำกบัดแูลกิจกำร
ที่ดีและจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ  และอำ้งอิงแนวทำงกำรพฒันำควำมยั่งยืนตำมตวัชีว้ดัของ GRI  รวมทัง้กำรมุง่สู่
เป้ำหมำยกำรพฒันำที่ยั่งยืนของสหประชำชำติ  Sustainability Development Goals ในส่วนที่เก่ียวขอ้งกับกำรด ำเนิน
ธุรกิจของบริษัท คือ เป้าหมายที่ 4 Quality Education การศึกษามีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและครอบคลุมและส่งเสริม
โอกาสในการเรียนรูต้ลอดชีวติทกุคน  เป้าหมายที ่9 Industry, Innovation and Infrastructure สรา้งโครงสรา้งพืน้ฐานที่
มีความตา้นทานและยืดหยุ่นต่อการเปลีย่นแปลงและส่งเสริมการพฒันาอตุสาหกรรมและนวตักรรม และเป้าหมายที ่13 
Climate Action ด าเนนิการอย่างเร่งด่วน เพือ่ต่อสูก้บัการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ 

ส ำหรบัเปำ้หมำยกำรสรำ้งควำมยั่งยืนขององคก์ร บรษัิทด ำเนินงำนภำยใตก้รอบกำรพฒันำควำมยั่งยืน ซึง่ไดแ้ก่  

1) มิติเศรษฐกิจ  : กำรด ำเนินธุรกิจดว้ยควำมรบัผิดชอบ (Doing Business with Responsibility) 
2) มิติสงัคม  : กำรดแูลใสใ่จผูค้นและสงัคม (Caring People & Society) 
3) มิติสิง่แวดลอ้ม  : ไทยคมรกัพิทกัษ์โลก (Thaicom Loves Earth)  

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

3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ 

3.2.1 ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 

ดว้ยวิสยัทัศนก์ำรด ำเนินธุรกิจของไทยคม คือ “การเป็นผู้ให้บริการด้านสมาร์ทโซลูชัน และแพลตฟอรม์
เทคโนโลยีที่ครอบคลุมทั้งทางอวกาศ อากาศ ทางบก และทางน ้า” (Space–Air–Ground–Maritime Integrated 
Network and Solutions) บรษัิทจึงมุง่เนน้ใหค้วำมส ำคญักบักำรพฒันำบรกิำรใหม่ๆ  หรอืกำรตอ่ยอดผลติภณัฑแ์ละบรกิำร
ที่มีอยู่เดิม โดยอำศยักลยุทธ์แสวงหำควำมรว่มมือกบัคู่คำ้คู่ธุรกิจ  ทัง้ภำครฐัและเอกชน รวมทัง้มหำวิทยำลยัต่ำงๆ ที่มี
ศกัยภำพควำมเช่ียวชำญในดำ้นเทคโนโลยีและดิจิทัลโซลชูันผนวกเขำ้กับเทคโนโลยีกำรสื่อสำร เพื่อตอบสนองควำม
ตอ้งกำรของกลุม่ลกูคำ้เดิมและขยำยไปยงักลุม่ลกูคำ้รำยใหม ่ โดยจะรว่มกนัคิดคน้พฒันำผลิตภณัฑแ์ละบริกำรท่ีจะช่วย
อ ำนวยควำมสะดวกแก่ภำครฐั  ประชำชน และผูม้ีสว่นไดเ้สียตลอดห่วงโซ่ธุรกิจใหไ้ดร้บัประโยชนส์งูสดุ และเพื่อสง่เสรมิ
นโยบำยของภำครฐัในกำรใชเ้ทคโนโลยีเพื่อขบัเคลือ่นใหป้ระเทศไทยกำ้วสูย่คุดิจิทลัอยำ่งเต็มรูปแบบ   

https://www.thaicom.net/wp-content/uploads/2020/11/SD-Policy-2020_TH.pdf
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เนื่องจำกธุรกิจหลกัของบรษัิทคอืกำรบรกิำรดำ้นบรอดคำสต ์(บรกิำรออกอำกำศโทรทศันผ์ำ่นดำวเทียม) บรษัิทจึงให้

ควำมส ำคญักบักำรพฒันำบรกิำรแพรก่ระจำยช่องรำยกำรโทรทศันผ์ำ่นดำวเทียมเพื่อยกระดบัอตุสำหกรรมบรอดคำสตใ์น
ประเทศไทย โดยกำรน ำเสนอบริกำรที่มีคุณภำพและบริกำรเสริมต่ำงๆ ที่จะช่วยเพิ่มศกัยภำพใหก้ับผูป้ระกอบกำร และ
น ำสง่คณุภำพกำรรบัชมรำยกำรสูป่ระชำชนในประเทศไทยและประเทศในภมูิภำคลุม่แมน่ ำ้โขงและเอเชียใต ้ บริษัทยงัมุง่
สรำ้งควำมแข็งแกรง่ในห่วงโซ่ธุรกิจ โดยน ำควำมรูป้ระสบกำรณแ์ละควำมเช่ียวชำญมำประยกุต ์ใช้  รวมถึงควำมรว่มมือ
กับคู่คำ้คู่ธุรกิจทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ  อำทิ ผูข้ำยส่ง  ผูผ้ลิตและติดตัง้อุปกรณ์ (จำนและกล่องรบัสญัญำณ
ดำวเทียม) ในกำรพฒันำคณุภำพกำรแพรส่ญัญำณภำพและเสียงผ่ำนดำวเทียม  กำรรบัสง่ขอ้มลูคอนเทนตท์ี่มีคณุภำพ  
กำรเป็นผูใ้หบ้รกิำร TV  Solutions แบบครบวงจร (แพลตฟอรม์ LOOX TV และ TV Head-end) และใหส้ำมำรถรบัชมผำ่น
อปุกรณต์ำ่งๆ ที่จะตอบสนองควำมตอ้งกำรของกลุม่ผูร้บัชมตำมบำ้นยคุดิจิทลั บรษัิทยงัคงใหก้ำรสนบัสนนุช่องกำรศึกษำ
ทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) เพื่อสะทอ้นเจตนำรมณใ์นกำรสรำ้งคณุค่ำร่วมที่ภำคธุรกิจมีต่อสงัคมและผูม้ีส่วนไดเ้สีย   
ส ำหรบับริกำรดำ้นบรอดแบนด ์(บริกำรอินเทอรเ์น็ตผ่ำนดำวเทียม) เป็นกำรผสมผสำนกำรใหบ้ริกำรแบนดว์ิธขนำดใหญ่
ของดำวเทียมแก่ผูป้ระกอบกำรโครง ขำ่ยกลุม่ภำคธุรกิจและกลุม่ภำครฐับำลในภมูิภำค  รวมทัง้กำรใหบ้รกิำรบรอดแบนด์
อินเทอรเ์น็ตแก่ผูใ้ชง้ำนรำยย่อยในประเทศที่มีศกัยภำพ เช่น บริกำรนำวำ  (Nava®) หรือบริกำรสื่อสำรควำมเร็วสงูผ่ำน
ดำวเทียมแบบเคลื่อนที่ทำงทะเล ที่เป็นกำรขยำยบริกำรที่ใชด้ำวเทียมในลกัษณะดำวนส์ตรีมลงไปในห่วงโซ่ธุรกิจของ
บรษัิท  และผสมผสำนกบัระบบบรกิำรอื่นๆ และธุรกิจใหมข่องบรษัิทท่ีจะครอบคลมุทัง้ อวกำศ  อำกำศ  และภำคพืน้ดิน  

ส ำหรับกระบวนกำรด ำเนินงำนเพื่อกำรพัฒนำนวัตกรรมทำงธุรกิจของบริษัท  มีขั้นตอนโดยสังเขปดังต่อไปนี ้
ดงัตอ่ไปนี ้
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การปฏิบัติอยา่งเป็นธรรมตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ 

คู่คำ้คู่ธุรกิจเป็นหนึ่งในกลุม่ผูม้ีสว่นไดเ้สียที่ส  ำคญัในห่วงโซ่คณุค่ำขององคก์รในกำรสรำ้งคณุคำ่รว่มกบัสงัคม เพื่อ
กำรเติบโตอยำ่งยั่งยืนในทกุมิติ บรษัิทจึงมีแนวทำงในกำรสือ่สำรและสง่เสรมิคูค่ำ้ในกำรประกอบธุรกิจรว่มกนัใหส้อดคลอ้ง
กับแนวทำงกำรด ำเนินงำนของบริษัท  โดยมี “แนวปฏิบตัิของคู่คำ้” (Supplier Charter) เป็นบรรทดัฐำนในกำรท ำธุรกิจ
ร่วมกันกับไทยคม  เพื่อแสดงควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม สิ่งแวดลอ้ม และผูม้ีส่วนไดเ้สียในห่วงโซ่คุณค่ำธุรกิจ     ตำม
แนวทำงดงัตอ่ไปนี ้

 หลกัจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธรุกิจ   
 หลกัสทิธิมนษุยชน   
 หลกัคณุภำพสิง่แวดลอ้ม และ ควำมปลอดภยั   
 ขอ้ก ำหนดและมำตรฐำนเพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน   
 กำรบรหิำรควำมเสีย่ง   
 กำรสือ่สำรและกำรปฏิบตัิตำมขอ้กฎหมำยตำ่งๆ   

การพัฒนาและบริหารความสมัพันธก์ับคูค่้าคู่ธุรกิจ 

ไทยคมมีระบบฐำนขอ้มูลคู่คำ้ที่มีกำรตรวจสอบและปรบัปรุงอยู่เสมอ เพื่อใหฐ้ำนขอ้มูลที่ทันสมัยประกอบกำร
พิจำรณำคู่คำ้ และสำมำรถน ำมำวิเครำะหร์ะดบัควำมส ำคญัของคู่คำ้รำยต่ำงๆ ซึ่งจะมีควำมส ำคญัต่อกำรเตรียมควำม
พรอ้มในกรณีที่เกิดภำวะวิกฤตขึน้  ตำมแผนกำรด ำเนินงำนเพื่อควำมตอ่เนื่องของธุรกิจ  โดยมีกำรประเมินควำมพงึพอใจ
ในสินคำ้และบริกำรหรือแสดงควำมคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริกำรคือหน่วยงำนภำยในบริษัท  ผลที่ไดจ้ะน ำมำวิเครำะหผ์่ำน
กระบวนกำรจดัซือ้จดัจำ้งขององคก์ร  เพื่อคดักรองและจดัล ำดบัควำมส ำคญัของคูค่ำ้แตล่ะรำย  นอกจำกนีย้งัเป็นแนวทำง
ที่จะแนะน ำใหคู้ค่ำ้มีกำรพฒันำปรบัปรุงสินคำ้และบรกิำรใหต้รงตำมควำมตอ้งกำรของผูใ้ชง้ำนอีกดว้ย  ซึง่ยอ่มสง่ผลดีใน
กำรท ำธุรกิจรว่มกนัในระยะยำว 
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ในทำงกลบักัน บริษัทเปิดโอกำสใหคู้่คำ้สำมำรถยื่นเรื่องรอ้งเรียนหำกไม่ไดร้บัควำมเป็นธรรมจำกกำรท ำธุรกิจ
รว่มกนั หรอืพบวำ่มีกำรทจุรติในกำรจดัซือ้จดัจำ้งกบัคูค่ำ้รำยอื่น  บรษัิทมีช่องทำงในกำรรบัเรือ่งรอ้งเรยีนผำ่นทำงเว็บไซด ์
“Ethics Hotline” และมี “นโยบายการรับเร่ืองร้องเรียนและเบาะแสการกระท าผิดและทุจริต” เพื่อรองรบักำร
ด ำเนินงำนที่จะสรำ้งควำมเป็นธรรมใหก้บัคูค่ำ้ไดอ้ีกทำงหนึ่ง นอกจำกนี ้คู่คำ้ยงัสำมำรถติดต่อโดยตรงทัง้สว่นงำนจดัซือ้
จดัจำ้งหรอืหนว่ยงำนตรวจสอบภำยใน  ซึง่พรอ้มจะรบัฟังควำมคดิเห็นและประสำนงำนกบัผูเ้ก่ียวขอ้งในกำรตอบกลบัคูค่ำ้
ในประเด็นตำ่งๆ     

นอกจำกนี ้บริษัทยังมีกำรส่งเสริมกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และบริกำรกับคู่ค้ำคู่ธุรกิจ  โดยอำศัยศักยภำพควำม
เช่ียวชำญของแตล่ะบริษัท  โดยที่ผ่ำนมำมีกำรจบัมือกบัพนัธมิตรธุรกิจหลำยรำย  นบัว่ำเป็นกำรแสวงหำโอกำสทำงธุรกิจ
ใหม่ๆ  อนัจะเป็นช่องทำงในกำรเติบโตรว่มกนัอยำ่งยั่งยืนตอ่ไป    

ปี 2564 บริษัทฯ มีกำรตรวจสอบคู่คำ้ในเรื่องควำมเสี่ยงที่เก่ียวขอ้งกับสิทธิมนุษยชนเป็นปีที่สอง โดยใชร้ำยกำร
ตรวจสอบ (Check List) ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของ HRDD และคัดเลือกคู่ค้ำจ ำนวน 5 รำยที่มีควำมเสี่ยงสูง ผลจำก
ตรวจสอบพบวำ่ คูค่ำ้ทกุรำยมีกำรปฏิบตัิเชิงบวกในกำรด ำเนินกำรท่ีเก่ียวกบัสทิธิมนษุยชน ดงักลำ่ว 

สามารถศึกษาหาข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ “แนวปฏิบัติของคู่ค้าของไทยคม. ได้ที่ https://www.thaicom.net/wp-
content/uploads/2019/07/20160822-thcom-supplier-charter-th.pdf 

การด าเนินการด้านภาษี 

ไทยคมมีกำรประกำศใชน้โยบำยภำษี  เพื่อเป็นกรอบในกำรบริหำรจดักำรดำ้นภำษีใหถ้กูตอ้งตำมกฎหมำยและชอ้
บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง  นอกจำกนี ้บรษัิทยงัเปิดเผยขอ้มลูดำ้นภำษีตำมกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้ขอ้ก ำหนดและมำตรฐำน
ของรำยงำนท่ีเก่ียวขอ้งใหผู้ม้ีสว่นไดเ้สยีรบัทรำบ  ส ำหรบันโยบำยภำษีจะมีผลบงัคบัใชก้บับรษัิทในกลุม่ รวมทัง้ส  ำนกังำน
สำขำในต่ำงประเทศ  เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติตำมหลักกำรในนโยบำยภำษีอย่ำงเคร่งครัด  โดยหน่วยงำนบัญชีจะเป็น
หนว่ยงำนท่ีรบัผิดชอบในกำรสอบทำนและปรบัปรุงนโยบำยนีใ้หเ้ป็นปัจจบุนัอยำ่งสม ่ำเสมอ 

อัตราภาษีที่จ่ายจริง  

ในปี 2563 และ ปี 2564 บรษัิทมผีลก ำไร (ขำดทนุ) ก่อนหกัภำษีเทำ่กบั 628 ลำ้นบำท และ 232 ลำ้นบำท และมี
คำ่ใชจ้ำ่ยภำษีเงินได ้เทำ่กบั 114 ลำ้นบำท และ 88  ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

อตัรำภำษีที่แทจ้รงิ (Effective Tax Rate) ของบรษัิท* ในปีกำรเงิน 2563 และ 2564 คือ รอ้ยละ 18 และ 38 ตำมล ำดบั 
เทียบกบัอตัรำภำษีเงินไดข้องประเทศซึง่ค ำนวณในอตัรำรอ้ยละ 20  

โดยอตัรำภำษีที่แตกตำ่ง เป็นผลมำจำก 

 ในปี 2563 เป็นผลมำจำกกำรปรบัปรุงรำยกำรตำ่งๆ ไดแ้ก่ รำยจ่ำยที่เป็นผลตำ่งทำงบญัชีและภำษีอำกรจำกกำร
ดอ้ยคำ่ของสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนภำยใตส้ญัญำอนญุำตใหด้ ำเนินกำรดำวเทยีม ผลกระทบจำกควำมแตกตำ่งของ
ภำษีส ำหรบักิจกำรในตำ่งประเทศ สว่นแบง่ก ำไร(ขำดทนุ)จำกเงินลงทนุในกำรรว่มคำ้ ผลกระทบจำกรำยไดท้ี่รบัรู ้
ตำ่งงวดกนัระหวำ่งบญัชีและภำษี ผลกระทบจำกคำ่ใชจ้่ำยที่ไมส่ำมำรถหกัภำษีได ้ และผลขำดทนุในปีปัจจบุนัท่ี
ไมร่บัรูเ้ป็นสนิทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

 ในปี 2564 เป็นผลมำจำกกำรปรบัปรุงรำยกำรตำ่งๆ ไดแ้ก่ ผลกระทบจำกควำมแตกต่ำงของภำษีส ำหรบักิจกำร
ในต่ำงประเทศ ส่วนแบ่งก ำไร(ขำดทุน)จำกเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ ผลกระทบจำกรำยไดท้ี่รบัรูต้่ำงงวดกัน
ระหว่ำงบญัชีและภำษี ผลกระทบจำกคำ่ใชจ้่ำยที่ไม่สำมำรถหกัภำษีได ้และผลขำดทนุในปีปัจจบุนัที่ไมร่บัรูเ้ป็น
สนิทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 
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*หมายเหตุ: สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมเกีย่วกับอัตราภาษีทีแ่ท้จริงของบริษัทได้ที ่“หมายเหตุประกอบงบ
การเงนิ” ของบริษัท และ สามารถดูนโยบายภาษีได้ทีเ่ว็บไซด์  https://www.thaicom.net/wp-
content/uploads/2019/07/thcom-tax-policy-2019-th.pdf 

3.2.2 ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 

บริษัทถือว่ำผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุกลุม่มีควำมส ำคญัไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงออ้ม  กำรจ ำแนกประเภทของผูม้ีสว่นได้
เสียอยู่บนพืน้ฐำนของผลกระทบจำกกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทต่อผูม้ีสว่นไดเ้สียแต่ละกลุม่ เพื่อใหม้ั่นใจว่ำ กำรกระท ำ
และกำรตอบสนองของบริษัทต่อควำมคำดหวงัของผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียทัง้หมดเป็นไปอย่ำงยตุิธรรมและเหมำะสม จึงได้
ก ำหนดระเบียบวิธีปฏิบตัิเก่ียวกบักำรมีสว่นรว่มของผูม้ีสว่นไดเ้สีย โดยมีกำรระบไุวใ้นจรรยำบรรณ ธุรกิจรวมถึงคู่มือกำร
ก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี และคูม่ือของบรษัิทเก่ียวกบัจรยิธรรม  

โดยบรษัิทไดจ้ ำแนกกลุม่ผูม้ีสว่นไดเ้สยีในหว่งโซธุ่รกิจออกเป็น 7 กลุม่ ไดแ้ก่  

 ผูม้ีสว่นไดเ้สยีในองคก์ร ไดแ้ก่ 1) พนกังำน 2) ผูถื้อหุน้  
 ผูม้ีส่วนไดเ้สียนอกองคก์ร ไดแ้ก่  3) หน่วยงำนก ำกับดูแล 4) ลกูคำ้ 5) คู่คำ้คู่ธุรกิจ 6) ผูใ้หกู้/้เจำ้หนี ้

และ 7) ชมุชน 

ปี 2564 สำมำรถสรุปผลกำรด ำเนินงำนเพื่อตอบสนองควำมคำดหวงัหรือควำมตอ้งกำรของกลุม่ผูม้ีสว่นไดเ้สยี 
ดงัตอ่ไปนี ้

ความคาดหวัง/ความ
ต้องการ 
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พนักงาน   
1.มีคำ่ตอบแทนและ
สวสัดิกำรท่ีเหมำะสม 

ปฏิบตัิตอ่พนกังำนอยำ่งเป็นธรรมและ
เคำรพกฎหมำยแรงงำนอยำ่งเครง่ครดั 
ใหค้ำ่ตอบแทนและสวสัดิกำรท่ีเป็น
ธรรม  สำมำรถเทียบเคียงกบับรษัิทชัน้
น ำตำ่งๆ 

1.กำรประชมุพนกังำน 2 ครัง้ 
2.มีช่องทำงรบัรอ้งเรยีนหรอืแจง้เบำะแสกำร
กระท ำควำมผิดหรอืทจุรติEthics Hotline  

2.กำรประเมินผลงำนท่ีมี
มำตรฐำนเทำ่เทยีมและ
เป็นธรรม 

ใหค้วำมรูแ้ละทกัษะที่จ ำเป็นในกำร
ประเมินผลงำนกบัหวัหนำ้งำนและ
สนบัสนนุใหม้ีกำรประเมินผลงำนเพื่อ
สรำ้ง และสนบัสนนุบรรยำกำศกำรมี
สว่นรว่ม และเปิดรบัฟังควำมคิดเห็นซึง่
กนัและกนั  รวมถงึสง่เสรมิให้
มี Feedback ระหวำ่งหวัหนำ้งำนกบั
พนกังำน 

1.วิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนมีตวัชีว้ดัที่
ชดัเจน 

2.มีกำรประเมินผลงำนอยำ่งนอ้ย 2 ครัง้ตอ่ปี  
3.สง่เสรมิกำรประเมินผลงำนแบบ 360 องศำ
เพื่อไดร้บัควำมคดิเห็นจำกคนที่ใกลชิ้ดรอบ
ดำ้น 

3.มีควำมมั่นคงและ
ควำมกำ้วหนำ้ใน
งำน  และไดร้บักำรพฒันำ 
ควำมรูค้วำมสำมำรถใน
งำนและเสรมิทกัษะ
ควำมรูต้ำมกลยทุธข์อง
บรษัิท 

พฒันำศกัยภำพของพนกังำน โดยจดั
ใหม้ีกำรฝึกอบรมทัง้ภำยในและภำย 
นอกองคก์ร โดยเป็นกำรผสมผสำน
ระหวำ่งกำรอบรมในรูปแบบหอ้งเรยีน
และหลกัสตูรออนไลน ์เพื่อเพิ่มพนู
ควำมรูค้วำมสำมำรถ และทกัษะใน
กำรท ำงำน  และสรำ้งควำมกำ้วหนำ้ใน
สำยอำชีพใหก้บัพนกังำน รวมถงึกำร
เรยีนรูจ้ำกประสบกำรณต์รงจำกผูอ้ื่น 

1.มีแผนกำรฝึกอบรมประจ ำปี (Training 
Roadmap)  

2.จ ำนวนชั่วโมงกำรอบรมประจ ำปี 2564 คิด
เป็น 10.01/คน/ปี โดยมีกำรจดัฝึกอบรมทัง้
ภำยใน และภำยนอกรวมทัง้สิน้ 38 
หลกัสตูร 

3.สง่เสรมิกำรเรยีนรูด้ว้ยตนเอง ทัง้ในดำ้น
ทกัษะกำรท ำงำน ทกัษะดำ้นสงัคม และ
ทกัษะทำงอำรมณ ์ผำ่น Online Learning 
Platform ระดบัประเทศและระดบัสำกล 
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โดยพนกังำนสำมำรถเขำ้ไปเรยีนรูไ้ดจ้ำก 5 
Platform ดงัตอ่ไปนี ้
(1) LearnDi (2) Skillane (3) Udemy (4) 
Coursera (5) YourNextU  

   โดยในปีที่ผำ่นมำ พนกังำนลงทะเบียนเรยีน
หลกัสตูรออนไลนท์ัง้หมด 1,586 หลกัสตูร 
ใชเ้วลำ 7,396 ชั่วโมง เฉลีย่ 22.01 ชั่วโมง/
คน 

   ดงันัน้ ในภำพรวมจ ำนวนชั่วโมงกำรอบรม
ประจ ำปี 2564 คิดเป็น 32.02 /คน/ปี 
(อบรมภายใน ภายนอกและออนไลน)์ 

4.มีควำมสขุในกำรท ำงำน
และมีบรรยำกำศในกำร
ท ำงำนท่ีด ี

จดัสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนใหม้ี
ควำมปลอดภยัถกูสขุลกัษณะและเอือ้
ตอ่กำรท ำงำนท่ีมีประสทิธิภำพ และ
สำมำรถสรำ้งสรรคแ์นวคิดใหม ่ๆ
(Innovation) ใหเ้กิดขึน้ในองคก์ร 
รวมทัง้สรำ้งบรรยำกำศของควำม
รว่มมือรว่มใจกนั (Collaboration) 

1.มีกำรสือ่สำรประชำสมัพนัธก์บัพนกังำน 
ภำยผำ่นช่องทำงตำ่งๆ เช่น เสยีงตำมสำย 
อีเมล ์โซเชียลมีเดยี (Facebook, YouTube, 
Instagram), เว็บไซด,์ อินทรำเน็ต, และ 
บอรด์ประชำสมัพนัธภ์ำยใน 

2.เปิดรบัฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะผำ่น
ช่องทำงตำ่งๆ เช่น Walk-in, Web board 

3.สง่เสรมิกำรกำรใช ้TC We Link Mobile 
Application ในกำรแจง้ขำ่วสำรและใชเ้ป็น
เครือ่งมือเพื่อสรำ้งแรงจงูใจและกระตุน้ให้
เกิดกำรรบัรูร้บัทรำบขอ้มลูขำ่วสำรผำ่นกำร
เก็บคะแนนสะสม TC Me Point โดยมี
ขำ่วสำรประชำสมัพนัธผ์ำ่นช่องทำงนีท้ัง้สิน้ 
357 ขำ่ว และมีพนกังำนเขำ้รบัขอ้มลู 280 
คน คิดเป็น 83% ของพนกังำนท่ีเป็น
กลุม่เปำ้หมำย 

4.จดักิจกรรมเพื่อสนบัสนนุกำรมสีว่นรว่มของ
พนกังำนและสรำ้งบรรยำกำศกำรท ำงำนท่ีดี
มีควำมสขุรว่มกนั เช่น Town Hall Staff 
Meeting 2 ครัง้ตอ่ปี / กิจกรรม 5ส / 
กิจกรรมกำรตบแตง่สถำนท่ีท ำงำนตำม
เทศกำลตำ่งๆ เป็นตน้ 

5.สนบัสนนุใหพ้นกังำนสำมำรถท ำงำนไดจ้ำก
ที่บำ้น “Work-From-Home” เพื่อสรำ้ง
สขุอนำมยัที่ดีและปลอดภยัในเชว่ง
สถำนกำรณก์ำรแพรร่ะบำด Covid-19 และ
สรำ้งระยะหำ่งทำงสงัคมภำยในสถำนท่ี
ท ำงำน (Social-Distancing Policy) 

5.มีประกนัสขุภำพท่ีด ีและมี
ควำมปลอดภยัในกำร
ท ำงำน 

ปฏิบตัิตำมหลกักำรเคำรพในสทิธิ
มนษุยชนอยำ่งเครง่ครดั พรอ้มทัง้
บรหิำรจดักำรดำ้นควำมปลอดภยั    
อำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้มใน
กำรท ำงำนนัน้ ใหม้ีประสทิธิภำพสงู 

1. กำรจดัใหม้คีณะกรรมกำรควำมปลอดภยั 
มีกำรประชมุประจ ำเดือนเพื่อพิจำรณำ
มำตรกำรดำ้นควำมปลอดภยัตำ่งๆ  

2. จดัใหม้ีกำรประเมินควำมเสีย่งเพือ่ควบคมุ
และดำ้นควำมปลอดภยั กำรตรวจสอบ
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สดุ  เพื่อสรำ้งควำมปลอดภยัตอ่ชีวิต 
และทรพัยส์นิของพนกังำนทกุคนเป็น
ส ำคญั   ยดึถือปฏิบตัิตำมนโยบำยดำ้น
ควำมปลอดภยัและอำชีวอนำมยั อยำ่ง
เครง่ครดั 
 

อปุกรณท์ี่ตอ้งใช ้และกำรซกัซอ้มแผนรบัมือ
ในกรณีเกิดเหตฉุกุเฉินอยำ่งสม ่ำเสมอ  

3. มีกำรซอ้มแผนควบคมุเพลงิไหมแ้ละกำร
อพยพหนีไฟประจ ำปีในทกุส ำนกังำน 

4. มีกำรประกำศใชม้ำตรกำรตำ่งๆ เพื่อ
ปอ้งกนักำรแพรร่ะบำดของ COVID-19  ที่
อำจสง่ผลกระทบตอ่สขุภำพและชีวิตของ
พนกังำนตลอดจนกำรจดัหำวคัซนีจำก
หนว่ยงำนตำ่งๆ ใหก้บัพนกังำนไดฉี้ด โดยมี
พนกังำนท่ีไดร้บัวคัซีนครบ 2 เข็มแลว้
จ ำนวน 91 % จำกพนกังำนทัง้หมด (ขอ้มลู 
ณ เดือนกนัยำยน 2564) 

5. ประกนัโควิดครอบคลมุ กรณีพบเชือ้โควดิ
และคำ่รกัษำพยำบำล 

6. Home Isolation Box สง่ใหพ้นกังำนท่ีตดิ
เชือ้โควดิและท ำกำรรกัษำที่บำ้นตนเอง 

7. จดัสง่ถงั Oxygen ใหพ้นกังำนและ
ครอบครวัพนกังำนยืมใชใ้นช่วงรกัษำตวัที่
บำ้น จดัสง่ยำฟำ้ทะลำยโจรแก่พนกังำนทกุ
คน พรอ้มค ำแนะน ำในกำรใชย้ำ 

ผู้ถอืหุ้น   
1.มีผลกำรด ำเนินงำนท่ีดี
อยำ่งตอ่เนื่อง มี
ผลตอบแทนที่สงูขึน้มีกำร
จ่ำยเงินปันผลในระดบัท่ี
เหมำะสม 

ก ำหนดเปำ้หมำยในกำรด ำเนินธรุกิจ
โดยมุง่เนน้กำรเติบโตของรำยไดแ้ละ
ผลก ำไร ควบคูไ่ปกบักำรปฏิบตัิตำม
นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี ตำม
กรอบกำรพฒันำอยำ่งยั่งยืน รวมทัง้มี
มำตรฐำนรบัรองคณุภำพควำม
ตอ่เนื่องทำงธุรกิจ (BCMS) ISO 
22301 

1. จดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 1ครัง้/ปี โดย
ปี 2564 โดยเป็นการจดัประชมุผา่นระบบ
ออนไลน ์เพื่อปอ้งกนัการระบาด
ของ COVID- 19 

2.กำรเคำรพในสทิธิผูถื้อหุน้ มีกำรเปิดเผยขอ้มลูขำ่วสำรของบรษัิท
ใหก้บัผูถื้อหุน้อยำ่งตอ่เนื่อง 
เปิดเผยขอ้มลูของบรษัิทดว้ยควำม
โปรง่ใส ตรวจสอบได ้
เปิดรบัฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 
หรอืรอ้งเรยีนผำ่นชอ่งทำงตำ่งๆ 

1. มีกิจกรรมกบัผูถื้อหุน้ เช่น Opportunity 
Day จ านวน 4 ครัง้ในปี 2564 ผา่นระบบ
ออนไลนข์องตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศ
ไทย เพื่อปอ้งกนัการระบาดของ COVID- 
19 

2. จดัประชมุนกัวเิคราะห ์นกัลงทนุ ผูจ้ดัการ
กองทนุ จ านวน 2 ครัง้ในปี 2564 ผา่น
ระบบ Zoom เพื่อปอ้งกนัการแพรร่ะบาด
ของ COVID-19 

3. จดัใหม้ีช่องทางรบัขอ้มลูขา่วสารเพื่อทราบ
ความเคลือ่นไหว เช่น รายงานประจ าปี 
แบบ 56-1 One Report เว็บไซด ์หรอื
โซเชียลมเีดยีของบรษัิท (Facebook, 
YouTube, Instagram) และ Ethics 
Hotline 
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4. จดัใหม้ีฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ ์ท าหนา้ที่
สือ่สารกบัผูถื้อหุน้ นกัลงทนุ นกัวเิคราะห ์
และอื่นๆ เพื่อใหส้ามารถสอบถามขอ้มลู
ของบรษัิทไดอ้ยา่งตอ่เนื่องและโปรง่ใส 

หน่วยงานก ากับดูแล   
1.ด ำเนินธุรกิจตำมกฎหมำย
และกฎระเบียบท่ีถกูตอ้ง  

ปฏิบตัิตำมกฎหมำยและระเบียบ
ขอ้บงัคบัตำ่งๆ อยำ่งถกูตอ้ง  ด ำเนิน
ธุรกิจตำมนโยบำยกำรก ำกบัดแูล
กิจกำรท่ีดี และยดึมั่นตำมหลกัธรรมำภิ
บำลและจรรยำบรรณในกำรด ำเนิน
ธุรกิจ รวมทัง้กำรตอ่ตำ้นกำรทจุรติ
คอรร์ปัชั่น โดยมีนโยบำยตอ่ตำ้นกำร
ทจุรติของบรษัิท (ฉบบัปรบัปรุง ปี 
2560) 

1.มีกำรประชมุพบปะหนว่ยงำนภำครฐั เพื่อ
ชีแ้จงในประเด็นที่เก่ียวขอ้ง จ ำนวน 60 ครัง้ 

 

2.ใหค้วำมรว่มมือในกำรให้
ขอ้มลู มีกำรเปิดเผยขอ้มลู
อยำ่งโปรง่ใสตรวจสอบได ้
และกำรสนบัสนนุ
โครงกำรหรอืกิจกรรม
ตำ่งๆ ของภำครฐั  

 

สนบัสนนุในกิจกำรงำนท่ีไดร้บั
มอบหมำยหรอืโครงกำรของภำครฐั อนั
จะก่อใหเ้กิดประโยชนต์อ่สำธำรณะ
และประเทศ  รวมทัง้กำรแบง่ปัน
ควำมรูแ้ละประสบกำรณใ์ห ้  
หนว่ยงำนภำครฐั ทำงดำ้นเทคโนโลยี
ดำวเทียมหรอืดำ้นอื่นๆทีเ่ก่ียวขอ้ง
พรอ้มใหค้วำมรว่มมือในกำรสนบัสนนุ
ดำ้นขอ้มลูหรอืควำมรูค้วำมช ำนำญ
ตำมที่รอ้งขอหรอืใหค้วำมชว่ยเหลอืแก่
ภำครฐั เช่น ภยัพิบตั ิ

1.มีช่องทำงรบัขอ้มลูขำ่วสำรเพื่อทรำบควำม
เคลือ่นไหวของบรษัิท เช่น รำยงำนประจ ำปี 
แบบ 56-1 One Report เว็บไซด ์โซเชียล
มีเดีย (Facebook, YouTube, 
Instagram) และสือ่ประชำสมัพนัธข์อง
บรษัิทท่ีเปิดเผยสูส่ำธำรณะ                                              

2.จดักิจกรรมตำ่งๆ ท่ีเก่ียวเนื่อง เช่น กำร
อบรมบคุคลำกรภำครฐั จ ำนวน 19 ครัง้  
กำรเยี่ยมชมกิจกำร จ ำนวน  2 ครัง้   

3.รว่มจดันิทรรศกำรในงำนเสวนำ เรือ่ง “เทค
โยโลยีอวกำศสูก่ำรพฒันำชำติอยำ่งยั่งยืน”    

ลูกค้า   
1. มีผลติภณัฑแ์ละบรกิำร
ตอบโจทยค์วำมตอ้งกำร  
สรำ้งมลูคำ่และคุม้คำ่ใน
กำรลงทนุ 

น ำเสนอผลติภณัฑแ์ละบรกิำรท่ี
ตอบสนองควำมตอ้งกำรของลกูคำ้
อยำ่งมีคณุภำพเช่ือถือได ้ ในระดบั
รำคำทีเ่หมำะสม  

1.กิจกรรมสรำ้งควำมสมัพนัธแ์ละกำรให้
ควำมรูข้อ้มลูขำ่วสำรทนัสมยักบัลกูคำ้อยำ่ง
สม ่ำเสมอ  

2.พฒันำบรกิำรและผลติภณัฑ ์ถำ้มี
เทคโนโลยีใหมเ่ขำ้มำ โดยจะแนะน ำใหก้บั
ลกูคำ้รำยเดมิ เพื่อเพิม่ขีดควำมสำมำรถใน
กำรใหบ้รกิำรและใหไ้ดร้บัควำมคุม้คำ่ใน
กำรใชบ้รกิำรมำกที่สดุ 

2.มีขีดควำมสำมำรถและ
ควำมรวดเรว็ ในกำรแกไ้ข
ปัญหำ เพื่อใหบ้รกิำรมี
ควำมตอ่เนื่อง 

   และมีบรกิำรหลงักำรขำย
ที่ดี 

  

พฒันำกระบวนกำรท ำงำนภำยใน
องคก์ร เพื่อใหพ้นกังำนมกีำรพฒันำ
ศกัยภำพ  สำมำรถใหบ้รกิำรลกูคำ้ได้
อยำ่งมีประสทิธิภำพ 
มีนโยบำยควบคมุคณุภำพและระบบ
กำรจดักำรคณุภำพ ISO9001:2008 ที่
มุง่สรำ้งควำมพงึพอใจสงูสดุใหก้บั
ลกูคำ้ มีกำรจดัท ำมำตรฐำนรบัรอง
คณุภำพควำมตอ่เนื่องทำงธุรกิจ 
(BCMS) ISO 22301 โดยมีนโยบำย

1.ใหแ้นวทำงในกำรปฏิบตัิเบือ้งตน้กบัลกูคำ้ 
เมื่อเกิดปัญหำสญัญำณรบกวนขึน้ในระบบ 
เพื่อใหล้กูคำ้สำมำรถใชบ้รกิำรไดอ้ยำ่ง
ตอ่เนื่อง 

2.พฒันำศกัยภำพพนกังำน ในกำรรองรบั 
   เทคโนโลยีใหม่ๆ ทีเ่กิดขึน้ เพื่อใหส้ำมำรถ 
   ใหบ้รกิำรลกูคำ้ไดอ้ยำ่งมีประสทิธิภำพ 
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บรหิำรควำมเสีย่งระดบัองคก์ร และ
นโยบำยควำมตอ่เนื่องทำงธุรกิจเป็น
หลกัประกนัในกำรด ำเนินงำน   

3.ใหบ้รกิำรลกูคำ้ดว้ย
คณุภำพระดบัสงู ท่ีสรำ้ง
ควำมพงึพอใจสงูสดุให้
ลกูคำ้ 

กำรส ำรวจควำมพงึพอใจของลกูคำ้  
เป็นประจ ำทกุปี และน ำผลที่ไดร้บัมำ 
ปรบัปรุงกำรใหบ้รกิำร หรอืตอบสนอง
ควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ 

1.มีกำรส ำรวจควำมคดิเห็นและควำมพงึ
พอใจของลกูคำ้ทกุปี โดยในปี 2564 ผลกำร
ส ำรวจควำมพงึพอใจ คือ 86.17%   

4.มีจรรยำบรรณในกำร
ด ำเนินธุรกิจและมี
มำตรกำรกำรรกัษำ
ควำมลบัของขอ้มลูลกูคำ้ 

มีนโยบำยที่สง่เสรมิจรรยำบรรณในกำร
ด ำเนินธุรกิจที่แสดงควำมรบัผิดชอบตอ่
ลกูคำ้ในผลติภณัฑแ์ละกำรใหบ้รกิำร 
เช่น เรือ่งกำรรกัษำควำมลบัของลกูคำ้  
นโยบำยกำรตอ่ตำ้นกำรทจุรติที่
พนกังำนตอ้งยดึถือปฏิบตัิอยำ่ง
เครง่ครดั  และมีนโยบำยดำ้นควำม
ปลอดภยัระบบสำรสนเทศ  และมีกำร
น ำ ISO 27001 มำเป็นแนวทำงในกำร
ดแูลควำมปลอดภยัทำงไซเบอรข์อง
บรษัิท 

1.ช่องทำงรบัขอ้มลูขำ่วสำรเพื่อทรำบควำม
เคลือ่นไหว เช่น รำยงำนประจ ำปี แบบ 56-1 
One Report เว็บไซด ์ โซเชียลมีเดีย   
(Facebook, YouTube, Instagram) อีเมล ์ 

2.มีช่องทำงกำรรอ้งเรยีนหรอืแจง้เบำะแสกำร
ทจุรติ Ethics Hotline  

3.มีกำรอบรมดำ้นควำมปลอดภยัไซเบอรใ์ห้
พนกังำนพรอ้มกำรท ำแบบทดสอบ และมี
กำรรณรงคภ์ำยในผำ่นอินทรำเนต็อยำ่ง
สม ่ำเสมอ  

ผู้ให้กู ้/เจ้าหนี ้   
1.กำรปฏิบตัิตำมเง่ือนไข 
และขอ้ตกลง 

ปฏิบตัิตำมเง่ือนไขของสญัญำเงินกู ้
อยำ่งเครง่ครดั 

1. เปิดโอกำสใหเ้ขำ้รบัฟังและซกัถำมขอ้มลู
ทั่วไปในแตล่ะไตรมำส โดยผูใ้หกู้/้เจำ้หนี ้
สำมำรถเขำ้รบัฟังกำรประชมุรว่มกบั
นกัวิเครำะหไ์ด ้จ านวน 2 ครัง้ใน
ปี 2564 หรอืสอบถามขอ้มลูกบัฝ่ายนกั
ลงทนุสมัพนัธ ์

2. เจา้หนา้ที่ของบรษัิทมีหนา้ที่ใหข้อ้มลูตอ่
ผูใ้หกู้/้เจา้หนี ้ในทนัทีหากธุรกิจเกิดการ 
เปลีย่นแปลงที่อาจมีผลตอ่เง่ือนไขการกูย้ืม
เงิน 

2.มีกำรบรหิำรจดักำรควำม
เสีย่ง หรอื ภำวะวิกฤต 
และรกัษำควำมตอ่เนื่อง
ทำงธุรกิจ 

มีมำตรฐำนรบัรองคณุภำพควำมตอ่ 
เนื่องทำงธุรกิจ (BCMS) ISO 22301   
และพรอ้มเปิดเผยขอ้มลูภำยใตส้ญัญำ
เงินกูห้รอืตำมที่รอ้งขอ เพื่อควำม
โปรง่ใสและตรวจสอบได ้ และ
ปฏิบตัิกำรตำมกรอบนโยบำยบรหิำร
ควำมเสีย่งระดบัองคก์ร และนโยบำย
ควำมตอ่เนื่องทำงธุรกิจ 
 

1.มีช่องทำงรบัขอ้มลูขำ่วสำรเพื่อทรำบควำม
เคลือ่นไหวของบรษัิท เช่น รำยงำนประจ ำปี 
แบบ 56-1 One Report เว็บไซด ์โซเชียล
มีเดีย (Facebook, YouTube, Instagram) 
และสือ่ประชำสมัพนัธต์ำ่งๆ รวมทัง้กำร
สอบถำมขอ้มลูกบัฝ่ำยนกัลงทนุสมัพนัธ ์

2.ก ำหนดมำตรกำรปอ้งกนักำรแพรร่ะบำด
ของ COVID-19 โดยมีผลบงัคบัใชก้บั
พนกังำนและบคุคล ภำยนอกทีเ่ขำ้มำติดตอ่
ในส ำนกังำน  เพื่อควำมปลอดภยัตอ่
สขุภำพและชีวิต 
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คู่ค้าคู่ธุรกิจ   
1.มีจรยิธรรมและควำม
โปรง่ใส ในกำรด ำเนิน
ธุรกิจรว่มกนั   ใหค้วำม
เสมอภำคเป็นธรรมและ
เทำ่เทยีม มีควำมโปรง่ใส
ในกำรด ำเนินธุรกิจ  มี
ระบบกำรจดัซือ้จดัจำ้งที่
โปรง่ใสตรวจสอบได ้ 

สือ่สำรแนวทำงกำรด ำเนินธุรกิจตำม 
หลกัธรรมำภิบำลใหก้บัคูค่ำ้/คูธุ่รกิจ
รบัทรำบอยำ่งทั่วถงึและสม ่ำเสมอ  
ปฏิบตัิตำมนโยบำยกำรพฒันำอยำ่ง
ยั่งยืน  ดำ้นกำรปฏิบตัิตอ่คูค่ำ้/คูธุ่รกิจ 
ซึง่มกีำรก ำหนดแนวทำงปฏิบตัิไวอ้ยำ่ง
เป็นธรรม ทัง้ในสว่นของกำรคดัเลอืกคู่
คำ้/คูธุ่รกิจใหเ้ป็นไปตำมแนวทำง
ปฏิบตัิของคูค่ำ้/คูธุ่รกิจ และคงไวซ้ึง่
ควำมสมัพนัธอ์นัยั่งยืน  โดยค ำนงึถึง
กำรสรำ้งประโยชนแ์ละกำรเติบโต
รว่มกนัของธุรกิจ  ยดึถือ นโยบำยกำร
เคำรพกฎหมำยและยดึมั่นในหลกัสทิธิ
มนษุยชน 

1.ใชคู้ม่ือ Supplier Charter กบั คูค่ำ้รำยเก่ำ
และรำยใหม ่เพื่อใหเ้ป็นไปตำมแนวทำง
เดียวกนั เพื่อกำรปฏิบตัิอยำ่งเทำ่เทียม   

2.มีกำรรบัฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะจำก
คูค่ำ้/คูธุ่รกิจโดยตรง  

3.มีช่องทำงกำรรอ้งเรยีนหรอืแจง้เบำะแสกำร
กระท ำผิด หรอื ทจุรติ ทำง Ethics Hotline  

4.ในชว่งปลำยปี 2564 บรษัิทมีกำรตรวจสอบ
คูค่ำ้ภำยในประเทศทำงดำ้น Human 
Rights โดยใช ้HRDD Checklist และเลอืก
คูค่ำ้ที่บรษัิทเห็นวำ่ Critical จ ำนวน 5 รำย 
ผลกำรส ำรวจพบวำ่คูค่ำ้มีกำรปฏิบตัิเชิง
บวกทำงดำ้น Human Rights ตอ่ลกูจำ้ง/
พนกังำนของตนเอง 

2.กำรปฏิบตัิตำมเง่ือนไข
ของสญัญำหรอืขอ้ตกลง
อยำ่งเครง่ครดั ตรงเวลำ
ในกำรช ำระคำ่สนิคำ้/
บรกิำร 

ยดึมั่นในสญัญำและถือปฏิบตัติำม
เง่ือนไขที่มีตอ่เจำ้หนีเ้ป็นส ำคญั เพื่อ
รกัษำควำมนำ่เช่ือถือของบรษัิทและ 
เป็นไปตำมคูม่ือจรรยำบรรณธุรกิจ 
นโยบำยทรพัยส์นิทำงปัญญำ และ 
นโยบำยที่เป็นธรรมตอ่คูค่ำ้และ/หรอื
เจำ้หนี ้

1.ช ำระเงินตรงเวลำตำมที่ก ำหนด 
2.จดัหำช่องทำงกำรสือ่สำรเพื่อทรำบควำม
เคลือ่นไหว ผำ่นรำยงำนประจ ำปี           
แบบ 56-1 One Report เว็บไซต ์ หรอื
โซเชียลมเีดยี (Facebook, YouTube, 
Instagram) และสือ่ประชำสมัพนัธต์ำ่งๆ 

3.เปิดโอกำสใหเ้ขำ้รว่มใน
กำรท ำธุรกิจใหม่ๆ  หรอื
กำรพฒันำบรกิำรและ
ผลติภณัฑ ์

ใหก้ำรสนบัสนนุกำรแลกเปลีย่นควำมรู ้
ตลอดจนสือ่สำร เพื่อใหเ้ห็นแนวโนม้
และทิศทำงในกำรด ำเนินธุรกิจของ
บรษัิท  ใหค้วำมรว่มมือในกำรพฒันำ
หรอืปรบัปรุงคณุภำพสนิคำ้และบรกิำร  
ใหค้วำมรว่มมือในกำรท ำธุรกิจใหม่ๆ  
โดยใชจ้ดุแขง็และควำมเช่ียวชำญของ
แตล่ะบรษัิท  

1.บรษัิทเขำ้รว่มในงำนหรอืกิจกรรมตำ่งๆ ที่
เปิดโอกำสไดพ้บปะกบัคูธุ่รกิจ เพื่อโอกำส
ทำงธุรกิจหรอืควำมรว่มมือในอนำคต โดยปี 
2564 อำศยัช่องทำงกำรสือ่สำรแบบ
ออนไลน ์(Zoom Meeting/ Microsoft 
Team) อำทิ กำรเจรจำธุรกิจกบัตำ่งประเทศ 
กำรเขำ้รว่มประชมุสมัมนำผูแ้ทนผูป้ระกอบ 
กำรอตุสำหกรรมดำวเทียมในระดบั
นำนำชำติ   

2.การท างานรว่มกนัในธุรกิจใหมข่องบรษัิท 
เช่น โครงการ Drone, โครงการดาวเทยีมใน
อนาคต 

ชุมชน   
1.ใหค้วำมช่วยเหลอืชมุชน
เพื่อสง่เสรมิคณุภำพชีวิตที่
ดีขึน้ อยำ่งตอ่เนื่อง 

เนน้เรือ่งกำรตอ่ยอด สรำ้งควำมยั่งยืน
ใหช้มุชนโดยใชจ้ดุแข็งในธุรกิจของ
บรษัิท กำรด ำเนินกิจกรรมสง่เสรมิกำร
ใหโ้อกำสทำงกำรศกึษำอยำ่งตอ่เนื่อง
ผำ่นโครงกำรไทยคิด ไทยคม  
- กำรสนบัสนนุใหท้นุในโครงกำรสรำ้ง
อำชีพแกเ่ยำวชนในชมุชนท่ีอยูห่ำ่งไกล
ผำ่นพนัธมิตร คือ กศน.สง่เสรมิและ
สรำ้งจิตส ำนกึ กำรมีสว่นรว่มในกำร

1. โครงกำรไทยคดิ ไทยคม มอบจำน 
    ดำวเทียม   
1.1) โรงเรยีนและสถำนศกึษำทกุสงักดั ใน 
       พืน้ท่ีตำ่งๆทั่วประเทศ 12 แหง่ 
1.2) ศนูยก์ำรเรยีนชมุชนชำวไทยภเูขำ “แมฟ่ำ้ 
       หลวง” ในพืน้ท่ี อ.อมก๋อยจ.เชียงใหม ่5  
       แหง่ พรอ้มเครือ่งรบัโทรทศัน ์
2. ด ำเนิน “โครงกำรดิจิทลัออนไลนเ์พื่อกำร 
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พฒันำสงัคมและชมุชนของพนกังำน
ผำ่นโครงกำรตำ่งๆ ของบรษัิท 

   เรยีนรูส้  ำหรบัคนหหูนวก” อยำ่งตอ่เนื่องผล 
   กำรจดักำรเรยีนกำรสอนปัจจบุนัท่ีโรงเรยีน 
   ตอ้งปิดใหน้กัเรยีนเรยีนที่บำ้น พบวำ่  
   นกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษำสำมำรถเรยีนรู ้
   จำกระบบออนไลน ์100% และ นกัเรยีน 
   ระดบัประถมศกึษำ 97% 
3. โครงกำร “ศนูยด์ิจิทลัชมุชน เพื่อกำรสือ่สำร 
เรยีนรูแ้ละสง่เสรมิอำชีพ” ในปี 2564 
ด ำเนินโครงกำรน ำรอ่ง 2 ชมุชน ในพืน้ท่ี อ.
อมก๋อย จ.เชียงใหม ่โดยกลไกกำรจดั
กำรศกึษำตลอดชีวิตของ กศน. 

2.เป็นธุรกิจทีใ่สใ่จตอ่
สิง่แวดลอ้ม 

มีมำตรกำรอนรุกัษ์พลงังำนไฟฟำ้และ
กำรประหยดักำรใชน้ ำ้ กำรบรหิำร
จดักำรก๊ำซเรอืนกระจก  และกำรปลกู
จิตส ำนกึใหพ้นกังำนและชมุชน  เพื่อ
รกัษำสิง่แวดลอ้มที่ดี  โดยยดึตำม 
กรอบของนโยบำยดำ้นกำรอนรุกัษ์
พลงังำน  และนโยบำยสิง่แวดลอ้มของ
บรษัิท 

1.มีโครงกำร iSAVE เพื่อกำรประหยดัพลงังำน
ในส ำนกังำน สำมำรถช่วยลดกำรใชไ้ฟฟำ้
และน ำ้ได ้เมื่อเทยีบกบัปี 2563 (โปรดดูผล
การด าเนนิงานดา้นสิ่งแวดลอ้มของบรษิัท) 

2.Thaicom Loves Earth เพื่อรณรงคล์ดโลก
รอ้น โดยกำรจดัท ำรำยงำนกำรปลอ่ยและ
ดดูกลบัก๊ำซเรอืนกระจกขององคก์รทกุปี 
(โปรดดูผลการด าเนนิงานดา้นสิ่งแวดลอ้ม
ของบรษิัท) 

3.มีกำรแบง่ปันขอ้มลูควำมรู ้
ดำ้นเทคโนโลยีดำวเทียม 
และใหก้ำรสนบัสนนุ
สง่เสรมิกิจกรรมดำ้น
เทคโนโลยีอวกำศและ
ดำวเทียม หรอืเทคโนโลยี
ใหม่ๆ  

เพื่อเป็นกำรด ำเนินกำรเชิงรุกในฐำนะ
เป็นผูน้  ำในดำ้นนี ้ ในกำรสรำ้งองค์
ควำมรูด้ำ้นเทคโนโลยีดำวเทยีมดว้ย
กำรแบง่ปันควำมรูแ้ละประสบกำรณ์
จำกพนกังำนที่เช่ียวชำญของบรษัิท 
เพื่อสรำ้งแรงบนัดำลใจใหเ้ยำวชน
ผูส้นใจ  พรอ้มทัง้เดินหนำ้สรำ้งธรุกิจ
และสนบัสนนุกิจกรรมภำยใตอ้วกำศ 
ดำวเทียม และเทคโนโลยีใหม่ๆ  เพื่อ
กำรพฒันำประเทศในอนำคต 

1.สง่วิทยำกรของบรษัิทเขำ้รว่มบรรยำยใน
งำนสมัมนำแบบออนไลน ์ในปี 2564 อำท ิ

- รว่มบรรยำยเพือ่สนบัสนนุกำรเรยีนรูด้ำ้น
อวกำศในโครงกำร “Space Economy: 
Lifting Off” ซึง่จดัโดยส ำนกังำนนวตักรรม
แหง่ชำติ (องคก์ำรมหำชน) (สนช.) ในหวัขอ้ 
“Space Industry and Case Study” 

- เขำ้รว่มเป็นกรรมกำรตดัสนิคดัเลอืกบรษัิท 
Space-Tech Start-up ในโครงกำร “Space 
Economy Lifting Off 2021” 

- Start Up x Innovation Thailand Expo 
2021 (SITE 2021): หวัขอ้ “New Space 
Economy” 

- Thailand Space Economic Forum 2021  
   หวัขอ้ “Business Opportunities in the 

Space Economy” 
2. ใหก้ำรสนบัสนนุโครงกำรดำ้นอวกำศของ
มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลำ้พระ
นครเหนือ (มจพ.) จ ำนวน 2 โครงกำร คือ 
2.1) “The 2nd Kibo Robot Programming 
Challenge” เป็นกำรแขง่ขนักำรเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ เพื่อควบคมุหุน่ยนต์
ผูช้่วยนกับินอวกำศ Astrobee บนสถำนี
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อวกำศนำนำชำติ และรว่มเป็นวทิยำกร
บรรยำยพิเศษ เรือ่ง "ภำรกิจเสรมิสรำ้ง
ก ำลงัคน เพื่อรองรบัอตุสำหกรรมอวกำศ
ไทย" และ 2.2) “โครงกำร 7th Mission Idea 
Contest” เป็นกำรจดักำรแขง่ขนัออกแบบ
พนัธกิจส ำหรบักำรส ำรวจอวกำศหว้งลกึ 
เพื่อพฒันำใหเ้ยำวชนไทยมคีวำมรูค้วำม 
สำมำรถดำ้นเทคโนโลยีอวกำศ และ
คดัเลอืกตวัแทนประเทศไทยไปแขง่ขนัใน
ระดบันำนำชำต ิ

3.3 การจัดการด้านความยั่งยนืในมิติสิ่งแวดล้อม 

3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม 

 บริษัทใหค้วำมส ำคญัในกำรบริหำรจัดกำรกระบวนกำรภำยในที่อำจส่งผลกระทบโดยตรงหรือโดยออ้มต่อสิ่ง 
แวดลอ้ม  เพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทัง้ในและนอกองคก์ร  โดยตัง้เป้ำหมำยเพื่อลดและบรรเทำ 
ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มที่เกิดขึน้จำกกำรด ำเนินธุรกิจ  ตลอดจนสง่เสรมิกำรอนรุกัษ์พลงังำน  ซึง่ขยำยผลกำรด ำเนินงำน
ไปสู่กำรลดปริมำณกำรปล่อยก็ำซเรือนกระจกขององคก์ร  นอกจำกนี ้นโยบำยดำ้นสิ่งแวดลอ้มยงัครอบคลมุไปถึงกำร
บริหำรจัดกำรน ้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ  ทั้งกำรประหยัดน ้ำใช้และกำรบ ำบัดน ้ำทิ ้งในส ำนักงำน  เพื่อกำรใช้ 
ทรพัยำกรธรรมชำติอย่ำงยั่งยืน  นอกจำกนี ้เพื่อใหก้ำรบริหำรจดักำรดำ้นสิ่งแวดลอ้มของบริษัท  ครอบคลมุเรื่องกำรลด
ของเสียในกระบวนกำรธุรกิจ  แมว้่ำบริษัทจะไม่มีสำยกำรผลิตสินคำ้โดยตรง  แต่ก็มีกำรทิง้ขยะที่เป็นของเสียทั่วไปอยู่
จ  ำนวนไม่นอ้ยในแต่ละปี  หลงัจำกกำรที่เริ่มมีกำรแยกขยะประเภทต่ำงๆ และปี 2562 มีกำรเก็บขอ้มลูของขยะประเภท
พลำสติกและกระดำษภำยในส ำนกังำน  ในปี 2563 บริษัทจึงเริ่มตัง้เป้ำหมำยในกำรลดจ ำนวนกำรทิง้ของเสียทั่วไปหรือ
ขยะรีไซเคิลที่สำมำรถน ำกลบัมำใชป้ระโยชนใ์หมไ่ด ้ซึ่งไดแ้ก่ กระดำษและพลำสติก  โดยมีแผนจะรณรงคก์ำรลดปรมิำณ
กำรทิง้ขยะประเภทนีภ้ำยในส ำนกังำนลงไปดว้ย แตเ่นื่องจำกเกิดสถำนกำรณก์ำรแพรร่ะบำดของ COVID-19 ที่สง่กระทบ
ไปทั่วโลก ท ำใหพ้นกังำนของบริษัทตอ้ง Work From Home  (WFH) เป็นเวลำนำนหลำยเดือน  พอถึงช่วง New Normal 
เมื่อพนกังำนกลบัเขำ้มำท ำงำนในส ำนกังำนช่วงแรก ก็ยงัคงตอ้งระมดัระวงัเรือ่ง Social Distancing กำรใชภ้ำชนะรว่มกนั  
จึงท ำใหก้ำรรณรงคเ์รื่องกำรลดจ ำนวนขยะพลำสติก  อำจจะไม่ไดผ้ลเท่ำที่ควรเมื่อเปรียบเทียบจำกเป้ำหมำยที่ตัง้ไว ้ 
อยำ่งไรก็ดี ปรมิำณกำรใชก้ระดำษในส ำนกังำนไดล้ดนอ้ยลงไปเพรำะกำร WFH  

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

3.3.2 ผลการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 

1.การจัดการด้านพลังงาน 

จำกกำรที่ผลิตภณัฑแ์ละบริกำรตลอดจนกระบวนกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท  จ ำเป็นตอ้งใชพ้ลงังำนไฟฟ้ำเป็น
จ ำนวนมำก  บริษัทจึงมีกำรตัง้เป้ำหมำยในกำรลดปริมำณกำรใชพ้ลงังำนอย่ำงต่อเนื่อง  รวมทัง้เพิ่มประสิทธิภำพกำร
อนรุกัษ์พลงังำนในแตล่ะปี   โดยมีนโยบำยอนรุกัษ์พลงังำนตัง้แตปี่ 2552  นอกจำกนี ้ภำยในองคก์รยงัมีโครงกำร “iSAVE”  
เพื่อผลกัดนัมำตรกำรและกิจกรรมต่ำงๆ ดำ้นพลงังำนอยำ่งตอ่เนื่องมำโดยตลอด  บริษัทมีกำรจดัหำพลงังำนทดแทนเพื่อ
เป็นพลงังำนทำงเลือก  โดยมีโครงกำรติดตัง้แผงโซลำ่เซลลเ์พื่อใชใ้นสว่นของส ำนกังำนที่สถำนีบริกำรภำค พืน้ดินไทยคม 
ปทมุธำนี  โดยมีเป้ำหมำยภำยใน 5 ปี จะสำมำรถติดตัง้แผงโซลำ่เซลลเ์พื่อผลิตพลงังำนครบจ ำนวน 100 กิโลวตัตส์งูสดุ  

https://www.thaicom.net/wp-content/uploads/2019/07/20190116-thcom-cg-environmental-policy-2018-th.pdf
https://www.thaicom.net/wp-content/uploads/2019/07/20190116-thcom-cg-environmental-policy-2018-th.pdf
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ซึ่งจะท ำใหบ้ริษัทสำมำรถผลิตพลงังำนทดแทนไดเ้ป็นจ ำนวนถึง  180,000 kWh/ปี อย่ำงไรก็ดี ในปี 2563-2564 บริษัทยงั
ไมไ่ดม้ีกำรลงทนุติดตัง้แผงโซลำ่เซลลเ์พิ่มเติมตำมโครงกำรฯ  สบืเนื่องจำกสถำนกำรณข์อง COVID-19 

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

ตารางเปรียบเทียบปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า 

ส านักงาน 2561 2562 2563 2564 
1.สถำนีดำวเทียมไทยคม 
(นนทบรุ)ี  

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

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

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

1,257,000 kWh* 
(4,525,200 MJ) 

2.สถำนีบรกิำรภำคพืน้ดิน
ไทยคม (ปทมุธำนี)   

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

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

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

4,344,096 kWh 
(15,638,746 MJ) 

สรุปผลการด าเนินงาน   

 สถำนีดำวเทียมไทยคม (นนทบรุี)  มีปริมำณกำรใชไ้ฟฟ้ำลดลง จ ำนวน 180,000 kWh หรือรอ้ยละ 12.53 เมื่อเทียบ
กบัช่วงเวลำเดียวกนัของปี 2563  
หมายเหตุ  *ปริมาณการใชไ้ฟฟ้าภายใตก้ารด าเนินงานของบริษัท เฉพาะที่ สถานีดาวเทียมไทยคม นนทบุรี จะ
รายงานถึงวันที่ 10 กันยายน 2564 เท่านัน้ เนื่องจากเป็นวันที่สิ้นสุดสัญญาด าเนินกิจการดาวเทียมสื่อสาร
ภายในประเทศ 
 สถำนีบรกิำรภำคพืน้ดินไทยคม (ปทมุธำนี) มีปรมิำณกำรใชไ้ฟฟำ้ลดลง จ ำนวน 27,564 kWh หรอืรอ้ยละ 0.63 

เมื่อเทียบกบัปี 2563 
 ส่วนสำเหตุที่ปริมำณกำรใชไ้ฟฟ้ำลดลง  ยงัคงเป็นผลสืบเนื่องมำจำกสถำนกำรณ ์COVID-19 ในปี 2564 ซึ่ง

พนกังำนตอ้งท ำงำนอยู่ที่บำ้นหรือตอ้งสลบักนัมำท ำงำน  ถึงแมว้่ำสว่นปฏิบตัิกำรดำวเทียมและสว่นใหบ้ริกำร
สญัญำณดำวเทียมยังคงใช้ปริมำณไฟฟ้ำตำมปกติ  เพรำะตอ้งใหบ้ริกำรดำวเทียมอย่ำงต่อเนื่องตลอด 24 
ชั่วโมง/7 วนั 

ตารางแสดงปริมาณก าลังการผลิตไฟฟ้าจากแผงโซลาเซล  

ส านักงาน 2561 2562 2563 2564 

1.สถำนีบรกิำรภำคพืน้ดินไทยคม 
(ปทมุธำน)ี   73,500 kWh 92,152 kWh 104,545 kWh 99,234 kWh 

ตำรำงแสดงผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร iSAVE ตามมาตรการและเป้าหมายกำรอนรุกัษ์และกำรประหยดัพลงังำน
ปี 2564 

โครง 
การ มาตรการ เงนิลงทุน 

(บาท) 

เป้าหมาย 
(ปริมาณที่ลดได้) 

ผลการด าเนินงาน 
(ปริมาณที่ลดได้) 

ร้อยละ
ของผล
ประหยดั 

(%) 
กิโลวตัต ์–
ชั่วโมง/ปี บาท/ปี กิโลวตัต ์–

ชั่วโมง/ปี บาท/ปี 

1) สถานีดาวเทียมไทยคม นนทบุรี 
1. บ ารุงรกัษา

เครือ่งปรบัอากาศ
ชนิดพิเศษ 
Precision Air
จ านวน 10 เครือ่ง 

30,000 16,280 62,029 8,629 32,875 0.56 
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โครง 
การ มาตรการ เงนิลงทุน 

(บาท) 

เป้าหมาย 
(ปริมาณที่ลดได้) 

ผลการด าเนินงาน 
(ปริมาณที่ลดได้) 

ร้อยละ
ของผล
ประหยดั 

(%) 
กิโลวตัต ์–
ชั่วโมง/ปี บาท/ปี กิโลวตัต ์–

ชั่วโมง/ปี บาท/ปี 

2. บ ารุงรกัษา
เครือ่งปรบัอากาศ 
ขนาด 100,000 
BTU 

5,598 9,216 35,114 2,350 8,594 0.15 

รวม 35,598 25,496 97,143 10,979 41,469 0.71 
2) สถานีบริการภาคพืน้ดินไทยคม ปทุมธานี   

1. งำนลำ้งท ำควำม
สะอำด CDU and 
Filter 
เครือ่งปรบัอำกำศ 
(Preventive 
Maintenance) 

42,000 81,639 284,102 -27,608 -95,800 -1.69 

รวม 42,000 81,639 284,102 -27,608 -95,600 -1.69 

หมายเหตุ  *มาตรการการประหยดัพลงังานภายใตก้ารด าเนนิงานของบริษัทฯ เฉพาะที ่สถานดีาวเทยีมไทยคม นนทบุรี จะรายงานถงึ
วนัที ่10 กนัยายน 2564 เท่านัน้ เนือ่งจากเป็นวนัทีส่ิน้สดุสญัญาด าเนนิกจิการดาวเทยีมสือ่สารภายในประเทศ 

2.การบริหารจัดการน ้า 

 แมว้ำ่บรษัิทจะไมไ่ดใ้ชท้รพัยำกรน ำ้ในกำรด ำเนินธุรกิจหลกัโดยตรง แตก็่ตระหนกัดีวำ่ทรพัยำกรน ำ้เป็นสิง่ส  ำคญั
และมีควำมจ ำเป็นตอ่ทกุชีวิต  กำรใชน้ ำ้เพื่ออปุโภคบริโภคในส ำนกังำน  จึงตอ้งด ำเนินกำรดว้ยควำมรบัผิดชอบตอ่สงัคม
และสิ่งแวดลอ้มดว้ย  ที่ผ่ำนมำบริษัทจึงใหค้วำมส ำคญัต่อ "กำรบริหำรจัดกำรบ ำบดัน ำ้ทิง้" อย่ำงมีประสิทธิ ภำพจำก
อำคำรส ำนกังำนก่อนปลอ่ยลงสูร่ะบบกำรระบำยน ำ้สำธำรณะ และเนื่องมำจำกกำรที่ตัง้ของส ำนกังำนทัง้สองแห่ งในเขต
พืน้ที่ที่ระบบระบำยน ำ้สำธำรณะยงัไม่สมบูรณเ์ท่ำที่ควรดว้ย  จึงตอ้งระมดัระวงัในเรื่องระบบบ ำบดัน ำ้ทิง้เพื่อไม่ส่งผล
กระทบต่อสภำพแวดลอ้มของชุมชุมโดยรอบ  ต่อมำในปี 2560 เมื่อบริษัทเริ่มโครงกำร Thaicom Loves Earth  เพื่อ
ตอ้งกำรแสดงควำมรบัผิดชอบตอ่สงัคมดำ้นสิง่แวดลอ้มอยำ่งจรงิจงั และกำรสง่เสรมิสภำพแวดลอ้มที่ดี บรษัิทจึงเริม่ตรวจ
วิเครำะหค์ณุภำพน ำ้ทิง้ เพื่อใหก้ำรรณรงคก์ำรใชน้ ำ้และปรบัปรุงระบบบ ำบดัน ำ้ทิง้ภำยในส ำนกังำนมีประสิทธิภำพมำก
ยิ่งขึน้   

ปี 2564 ที่ผ่ำนมำ  บริษัทยงัคงใชบ้ริกำรจำก “หน่วยงานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข”  ในกำร
ตรวจสอบคณุภำพน ำ้ทิง้จำกตวัอยำ่งที่เก็บมำสถำนีบรกิำรของบรษัิท 

จำกผลกำรตรวจสอบคณุภำพน ำ้ทิง้  พบวำ่  สถานีบริการภาคพืน้ดินไทยคม ปทุมธานี  มีคำ่ BOD อยูท่ี่ <1 
มก/ล.นอ้ยกว่ำปี 2563 ซึ่งต ่ำกว่ำเกณฑม์ำตรฐำน และค่ำ Total Dissolved Solids อยู่ที่ 566  มก/ล. ซึ่งเป็นปริมำณที่สงู
กว่ำเกณฑเ์ล็กนอ้ย แต่มีค่ำลดลงจำกปี 2563  ส่วนผลกำรตรวจสอบในค่ำพำรำมิเตอรอ์ื่นๆ พบว่ำมีค่ำต ่ำกว่ำเกณฑ์
ทัง้หมด 

ตารางแสดงข้อมูลเปรียบเทียบระหว่าง ปี 2563 กับ 2564 จากผลการทดสอบคุณภาพตวัอยา่งน ้าทิง้จาก ณ 
สถานีบริการภาคพืน้ดินไทยคม ปทุมธานี   

พารามิเตอรท์ีท่ดสอบ 
ดัชนีคุณภาพน ้า 

เกณฑท์ีก่ าหนดสูงสุดตามประเภท
มาตรฐานควบคุมการระบายน า้ 

ปี 2563 
ผลการทดสอบ  

(มก./ล) 

ปี 2564 
ผลการทดสอบ  

(มก./ล) 
ควำมเป็นกรด-ดำ่ง (pH) 5-9 7.5 (pH at 25C) 7.8 
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พารามิเตอรท์ีท่ดสอบ 
ดัชนีคุณภาพน ้า 

เกณฑท์ีก่ าหนดสูงสุดตามประเภท
มาตรฐานควบคุมการระบายน า้ 

ปี 2563 
ผลการทดสอบ  

(มก./ล) 

ปี 2564 
ผลการทดสอบ  

(มก./ล) 
สำรท่ีละลำยไดท้ัง้หมด  
(Total Dissolved Solid) ไมเ่กิน 500 608 566 

สำรแขวนลอย  
(Suspended Solids) ไมเ่กิน 30 19 21 

ตะกอนหนกั 
(Settleable Solids) ไมเ่กิน 0.5 0.3 <0.1 

น ำ้มนัและไขมนั 
(Oil and Grease) ไมเ่กิน 20 0.8 0.2 

ปรมิำณไนโตรเจน  
(Nitrogen) ไมเ่กิน 35 3.3 2.9 

Sulfide ไมเ่กิน 1.0 0 0 
COD ไมเ่กิน 120 33 24 
BOD ไมเ่กิน 20 2 <1 

ปริมาณการใช้น ้าประปา  

ส านักงาน 2561 
(ลูกบาศก์เมตร) 

2562 
(ลูกบาศก์เมตร) 

2563 
(ลูกบาศก์เมตร) 

2564 
(ลูกบาศก์เมตร) 

1.สถำนีดำวเทียมไทยคม  
   (นนทบรุ)ี   4,592 7,383 4,515 3,123* 

2.สถำนีบรกิำรภำคพืน้ดินไทยคม 
(ปทมุธำน)ี   6,121 5,357 4,180 3,875 

สรุปผลการด าเนินงาน 

 สถำนีดำวเทียมไทยคม (นนทบรุ)ี  มีปรมิำณกำรใชน้ ำ้ประปำ ลดลง 914 ลกูบำศกเ์มตร หรอืรอ้ยละ 22.64 เมื่อ
เปรยีบเทียบช่วงเดียวกนั*ของปี 2563 

หมายเหตุ  *ปริมาณการใชน้ า้ประปาภายใตก้ารด าเนนิงานของบริษัท เฉพาะที ่สถานดีาวเทียมไทยคม นนทบุรี จะรายงานถึง
วนัที ่10 กนัยายน 2564 เท่านัน้ เนือ่งจากเป็นวนัทีส่ิน้สดุสญัญาด าเนนิกจิการดาวเทยีมสือ่สารภายในประเทศ 

 สถำนีบริกำรภำคพืน้ดินไทยคม (ปทมุธำนี)  มีปริมำณกำรใชน้ ำ้ประปำ ลดลง 305 ลกูบำศกเ์มตร หรือรอ้ยละ 
7.87 เมื่อเทียบกบัปี 2563 

 ส่วนสำเหตุที่ปริมำณกำรใช้น ำ้ประปำลดลง  เป็นสำเหตุเดียวกันกับปริมำณไฟฟ้ำที่ลดลง คือ เนื่องจำก
สถำนกำรณ ์COVID-19 ปี 2564 พนกังำนยงัคงตอ้งท ำงำนอยูท่ี่บำ้นหรอืตอ้งสลบักนัมำท ำงำน สง่ผลใหม้ีกำรใช้
น ำ้ในส ำนกังำนลดลงไป  

3.การจัดการขยะและของเสียทั่วไป  

Thaicom Loves Earth ซึ่งเป็นกรอบกำรด ำเนินงำนดำ้นสิ่งแวดลอ้มเพื่อสรำ้งควำมยั่งยืน ดว้ยควำมรบัผิดต่อ
สงัคมและผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุภำคสว่นของบริษัท  และยงัสง่เสริมกำรพฒันำใหก้ำ้วไปสู่ "ส  ำนกัสีเขียว" ในอนำคต  โดยเริม่
ตัง้แต่กำรงดผลิตขวดน ำ้พลำสติกเพื่อใช้บริโภคในส ำนกังำน  กำรรณรงคใ์หพ้นกังำนมีกำรแยกขยะก่อนทิง้ลงถงั  ซึ่งขยะ
ประเภทของเสียทั่วไปเหลำ่นี ้ มีสว่นที่ท  ำใหก้ำรเกิดกำรปลอ่ยก๊ำซเรือนกระจกสูช่ัน้บรรยำกำศโลกหรือย่อยสลำยไดย้ำก  
จำกปี 2563 ที่บริษัทไดเ้ริ่มตัง้เปำ้หมำยกำรลดจ ำนวนขยะสองประเภท คือ “พลำสติก และ กระดำษ” จึง สำมำรถสรุปผล
กำรด ำเนินงำนปี 2564 เมื่อเปรยีบเทียบกบัเปำ้หมำยไดด้งัตอ่ไปนี ้
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สรุปผลการด าเนินงานปริมาณขยะที่ลดลงตามมาตรการจัดการขยะและของเสียทั่วไปและมาตรการอื่นๆ 

มาตรการจาก 
THAICOM Loves Earth 

เป้าหมาย 
(ปี พ.ศ.และ ปรมิาณ) 

2562 
(ปีฐาน) 

2563 2564 

1.รณรงคล์ดขยะจ ำนวน
พลาสตกิในส ำนกังำน 

 

2566 
ปรมิาณลดลงจากปี

ฐาน 
รอ้ยละ 20 

 
199 กก. 

 

 
152 กก. 

 
69 กก. 

2.รณรงคล์ดกำรใช ้กระดาษใน
ส ำนกังำน  

  (อำ้งองิจำกตวัเลขเครือ่งถ่ำย
เอกสำร) 

2566 
ปรมิาณลดลงจากปี

ฐาน 
รอ้ยละ 20 

429,785 แผน่ 421,893 แผน่ 258,954 แผ่น 

3.กำรปลกูตน้ไมเ้พิ่มพืน้ท่ีสเีขียว 
โ ด ยพนั ก ง ำ นมี ส่ ว น ร่ ว ม 
“ โครงการ  “Thaicom We 
Share ปลูกให้ได้คนละต้น” 

2567 
จ านวน 1,895 ตน้/
พนกังาน 379 คน* 

 
 550 ตน้ 

งดกจิกรรมให้
พนกังานน าไปปลูก 

เนือ่งจาก 
WFH/COVID-19 

หมายเหตุ *จ านวนพนกังาน 379 คน ใชต้วัเลขอา้งองิปี 2562 ทีบ่รษิัทเริ่มตัง้เป้าหมายเป็นปีแรก 

สำมำรถสรุปผลกำรด ำเนินงำนปี 2564 เมื่อเปรยีบเทียบกบัปีฐำนและเปำ้หมำยตอ่ปี ไดด้งัตอ่ไปนี ้

 ขยะพลาสติก  มีปริมำณกำรทิง้ในส ำนักงำน ลดลงรอ้ยละ 65.32 เมื่อเทียบกับปีฐำนและจำก
เปำ้หมำยที่ตัง้ไวร้อ้ยละ 5 ตอ่ปี 

 ขยะประเภทกระดาษ มีปรมิำณกำรทิง้ในส ำนกังำน ลดลงรอ้ยละ 39.75 เมื่อเทียบกบัปีฐำนและจำก
เปำ้หมำยที่ตัง้ไวร้อ้ยละ 5 ตอ่ปี 

 “โครงการ “Thaicom We Share ปลูกให้ได้คนละต้น” เพิ่มพืน้ที่สีเขียว ที่รณรงคใ์หพ้นกังำนน ำตน้
กลำ้ไปปลกูคนละ 1 ตน้ อย่ำงไรก็ดี ปี 2564 ตอ้งงดกิจกรรมนี ้เนื่องจำกสถำนกำรณ ์COVID-19 ซึ่ง
พนกังำนยงัคงตอ้ง Work from Home และ สลบักนัมำท ำงำนจนถึงสิน้ปี 

4. การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก  

ตัง้แต่ปี 2561 หลงัจำกที่บริษัทเขำ้รว่มโครงกำรเป็นองคก์รน ำรอ่งในโครงกำรขยำยผลกิจกรรมชดเชยคำรบ์อน  
เพื่ อสนับสนุนตลำดคำร์บอนภำคสมัครใจภำยในประเทศ  ปีที่  5  ด ำ เนิน โครงกำรโดยคณะสิ่ งแวดล้อม  
มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร ์ ภำยใตทุ้นสนบัสนุนจำกองคก์ำรบริหำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจก (องคก์ำรมหำชน) (อบก.)  
บริษัทจึงมุ่งหวงัที่จะเป็นส่วนหนึ่งขององคก์รธุรกิจลดโลกรอ้นเพื่อสรำ้งกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน   โดยมีกำรจดัท ำรำยงำน
ปรมิำณกำรปลอ่ยและดดูกลบัก๊ำซเรือนกระจกขององคก์รอยำ่งตอ่เนื่อง เพื่อประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส ำนกังำนสอง
แห่ง คือ 1) สถำนีดำวเทียมไทยคม  นนทบรุี  และ 2) สถำนีบริกำรภำคพืน้ดินไทยคม ปทมุธำนี  เพื่อจะไดน้ ำมำเปิดเผย
ขอ้มลูดำ้นสิง่แวดลอ้มใหก้บัผูม้ีสว่นไดเ้สยีของบรษัิทใหร้บัทรำบในแตล่ะปี  และผลกัดนักำรบรหิำรจดักำรดำ้นสิง่แวดลอ้ม
อย่ำงจริงจงัเพื่อสรำ้งควำมยั่งยืน  ตำมกรอบ Thaicom Loves Earth โดยเริ่มตัง้เป้ำหมำยลดปริมำณกำรปล่อยและดดู
กลบัก๊ำซเรอืนกระจกในปี 2563  เพื่อจะไดม้ีกำรพฒันำปรบัปรุงมำตรกำรท่ีจะช่วยลดกำรปลอ่ยก๊ำซเรอืนกระจกของบรษัิท
อยำ่งมีประสทิธิภำพมำกยิ่งขึน้ 

 ส  ำหรบักำรทวนสอบรำยงำนปรมิำณกำรปลอ่ยและดดูกลบัก๊ำซเรือนกระจกขององคก์ร ประจ ำปี 2564บรษัิทได้
มอบหมำยให ้“VGREEN ศูนยเ์ชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธธุ์รกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร”์ เป็นผูท้วนสอบรำยงำนฉบบันี ้  
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สรุปผลการด าเนินงานเม่ือเปรียบเทียบเป้าหมายการลดปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกของ 
ไทยคม ปี 2564 (เฉพาะ Scope 1 & Scope 2)  

 
ส านักงาน 

2560 
(ปีฐานเดิม) 
(ton CO2e) 

2561 
(tonCO2e) 

2562 
(tonCO2e) 

2563 
(tonCO2e) 

2564 
(tonCO2e) 

บริษัท ไทยคม จ ำกัด 
(มหำชน) 4,240 4,181 3,444 3,221 3,056 

สรุปผลการด าเนินงาน 

 จำกตำรำง  ปรมิำณกำรปลอ่ยและดดูกลบัก๊ำซเรอืนกระจกของไทยคม ปี 2564 (Scope 1 & 2) จะเท่ากบั3,056 
tonCO2e   

 ปี 2564 จะไม่ไดม้ีกำรเปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนกบัปี 2560 หรือ ปีฐำน GHG เดิมของไทยคม  เนื่องจำก
บริษัทไดต้ัง้ปี 2564 ขึน้เป็นปีฐำนใหม ่เพรำะมีกำรพิจำรณำปริมำณกำรปลอ่ยและดดูกลบัก๊ำซเรือนกระจกของ
ไทยคมจำกส ำนกังำนอีกหนึง่แหง่เพิ่มขึน้มำ  โดยจะประกอบดว้ย 1) สถำนีดำวเทียมไทยคม นนทบรุ ี(รำยงำนถงึ
วนัที่ 10 กนัยำยน 2564 เท่ำนัน้ เนื่องจำกเป็นวนัที่สิน้สดุสญัญำด ำเนินกิจกำรดำวเทียมสื่อสำรภำยในประเทศ) 
2) สถำนีบริกำรภำคพืน้ดินไทยคม ปทุมธำนี และ 3) ส ำนกังำนไทยคม ชัน้ 28 อำคำร SJ Infinite I Business 
Complex กรุงเทพฯ  

 ตารางแสดงปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกของไทยคมแยกตาม Scope 1, 2, และ 3 

ขอบเขต การปล่อยก๊าซเรือน
กระจก 

สัดส่วนเม่ือเทียบ
ขอบเขตที่ 1 และ 2 

สัดส่วนเม่ือเทียบ
ขอบเขตที่ 1, 2, และ 3 

ประเภท 1 223 7.20 6.03 
ประเภท 2 2,833 92.70 76.49 
ประเภท 3 648 - 17.49 
อื่น ๆ 282 - - 
รวม Scope 1 & 2 3,056 100.00 - 
รวม Scope 1 & 2  
และ 3 3,703 - 100.00 

หมายเหตุ ในระหว่างการจดัท ารายงานฉบบันี ้ บรษิัทอยู่ในขัน้ตอนการทวนสอบ  การขออนมุตัแิละการขึน้ทะเบยีนเพือ่รบัรองผลรายงาน
การปล่อยและดูดกลบัก๊าซเรอืนกระจกกบัทางองคก์ารบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจกแห่งประเทศไทย (องคก์ารมหาชน)  

กิจกรรมที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกของไทยคม 

ส ำหรบักิจกรรมที่ไทยคมด ำเนินกำรในปีที่ผำ่นมำ  เพี่อช่วยลดปรมิำณกำรปลอ่ยก๊ำซเรอืนกระจกใหไ้ดต้ำมเปำ้หมำย
ของบรษัิท และเพื่อรว่มสนบัสนนุเปำ้หมำยระดบัประเทศนัน้  มีทัง้หมด 5 กิจกรรม คือ  

1. กำรอนรุกัษ์พลงังำน  ผำ่นโครงกำร iSAVE เพื่อลดกำรใชพ้ลงังำนและเพิ่มประสทิธิภำพกำรใชพ้ลงังำน 
2. กำรจดัหำพลงังำนทดแทนเพื่อเป็นพลงังำนทำงเลอืก  โดยผลติกระแสไฟฟำ้จำกแผงโซลำเซลล ์
3. กำรอนุรกัษ์และกำรจดักำรทรพัยำกรน ำ้ผ่ำนโครงกำร Thaicom Loves Earth เช่น มำตรกำรประหยดัน ำ้ และ

กำรบ ำบดัน ำ้เสยีที่มีประสทิธิภำพ 
4. กำรส่งเสริมส ำนักงำนสีเขียว ผ่ำนโครงกำร Thaicom Loves Earth โดยกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยเพื่อ

สิง่แวดลอ้มที่ดี เช่น รณรงคล์ด กำรใชก้ระดำษ  และรณรงคก์ำรลดขยะประเภทพลำสติกในส ำนกังำน 
5. รณรงคก์ำรปลูกตน้ไมต้่อเนื่อง โดยมีแผนจะสนับสนุนโครงกำรใหม่ๆ  เพื่อช่วยลดสภำวะโลกรอ้นอย่ำงเป็น

รูปธรรม  
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5. การตรวจวัดค่าความถีจ่ากเคร่ืองส่งสัญญาณ (Radio Frequency Interference)  

 เนื่องจำกกำรใหบ้ริกำรดำวเทียมเก่ียวขอ้งกับคลื่นควำมถ่ีจำกกำรรบัและส่งสญัญำณดำวเทียมมำยงัสถำนี
ภำคพืน้ดิน ไทยคมจึงใหค้วำมส ำคญัในกำรตรวจวดัระดบัควำมเขม้ขน้ของควำมถ่ี และกำรประเมินเรื่องกำรแผ่รงัสีและ
คลื่นควำมถ่ีสงูที่อำจเป็นอนัตรำยต่อสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศเป็นประจ ำอย่ำงสม ่ำเสมอทกุปี  โดยเป็นมำตรกำรที่ตอบรบั 
"การบริหารความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า" จำกเครื่องสง่สญัญำณและจำนสำยอำกำศภำยใน
บรเิวณสถำนีดำวเทียมและสถำนีบรกิำรภำคพืน้ดินไทยคม  อนัจะช่วยใหบ้รษัิทสำมำรถตรวจประเมิน  ควบคมุและปอ้งกนั
ผลกระทบที่อำจเกิดทัง้ภำย ในสถำนีฯ และบริเวณชุมชนโดยรอบไดเ้ป็นอย่ำงดี  เหลำ่นีเ้ป็นหนึ่งในมำตรกำรที่บริษัทฯให้
ควำมรบัผิดชอบทำงดำ้นสิ่งแวดลอ้มและควำมปลอดภยัดำ้นอำชีวอนำมยัตอ่สงัคมและชมุชนโดยรอบ  รวมถึงพนกังำนท่ี
ปฏิบตัิงำนภำยในสถำนีฯ บรกิำรของบรษัิท 

 ในปี 2564 ที่ผ่ำนมำ  บริษัทไดด้  ำเนินกำรตรวจวดัระดบักำรแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำ ณ สถำนีบริกำรภำคพืน้ไทย
คม ปทมุธำนี  เพื่อน ำขอ้มลูที่ไดไ้ปใชป้ระกอบกำรพิจำรณำเปรยีบเทียบกบัขีดจ ำกดัควำมแรงสนำมแมเ่หลก็ไฟฟำ้ ส ำหรบั
ผู้ที่ได้รับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำทั่วไปเก่ียวกับผลกระทบของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำต่อสุขภำพของมนุษย์  ตำมมำตรฐำน 
International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP)  

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อด ำเนินกำรวดัระดบัควำมแรงของสนำมแมเ่หลก็ไฟฟำ้บรเิวณสถำนีบรกิำรภำคพืน้ดินไทยคม 
2. เพื่อเปรยีบเทียบผลกำรวดัระดบัควำมแรงของสนำมแมเ่หลก็ไฟฟำ้  ในบรเิวณสถำนีบรกิำรภำคพืน้ดินไทยคมกบั

มำตรฐำนดำ้นควำมปลอดภัยของสนำมแม่เหล็กไฟฟ้ำต่อมนุษยต์ำมมำตรฐำน ICNIRP ส ำหรบัผูท้  ำงำนใน
บรเิวณใกลก้บัจำนสำยอำกำศ 

3. เพื่อน ำผลกำรวดัระดบัควำมแรงของสนำมแม่เหล็กไฟฟ้ำที่ไดไ้ปใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบกำรพิจำรณำออกแบบ
ระบบป้องกันหรือแก้ไขผลกระทบของสนำมแม่เหล็กไฟฟ้ำต่อมนุษย ์ในกรณีที่พบว่ำมีระดับควำมแรงของ
สนำมแมเ่หลก็ไฟ ฟำ้เกินขีดจ ำกดัตำมมำตรฐำน ICNIRP 

สรุปผลการด าเนินงานการตรวจวดัคลืน่แม่เหล็กไฟฟ้า 

 จำกกำรวดัระดบัของ “สนามไฟฟ้า” (E-field) ในบริเวณพืน้ที่ต่ำงๆ ของสถำนีฯ สำมำรถน ำค่ำที่ไดไ้ปค ำนวณ
เพื่อเปรียบเทียบกับค่ำขีดจ ำกัดแลว้ต้องมีค่ำน้อยกว่ำ 1 โดยน ำผลทั้งหมดพล็อตลงกรำฟผลรวมกำรวัดคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้ำ (โปรดดูตำรำงดำ้นล่ำงประกอบ) พบว่ำผลรวมของค่ำทัง้หมดเมื่อเปรียบเทียบกับค่ำขีดจ ำกัดของ
สถำนีฯ มีคำ่ "ต ่ากว่า 1 ทุกจุด"  สว่นผลกำรวดัในช่วงควำมถ่ีอื่นๆ เช่น C-Band, Ku-Band, และ Ka-Band จะมีคำ่
สดัสว่นตอ่ขีดจ ำกดันอ้ยกวำ่พนัเทำ่เมื่อเทียบกบัจดุอำ้งอิง “1” 

จึงพิจำรณำไดว้่ำภำยในและบริเวณโดยรอบสถำนีบริกำรของไทยคม มีระดบัสญัญำณคลื่นแม่ เหล็กไฟฟ้ำใน
ระดบัท่ีปลอดภยัตอ่คนท ำงำน  ตำมมำตรฐำน ICNIRP 

ตารางผลรวมการตรวจวัดค่าความถีร่ะดับสัญญาณคลื่นแม่เหลก็ไฟฟ้า ณ สถานีบริการภาคพืน้ดนิไทยคม 
ปทุมธานี  
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3.4 การจัดการความยั่งยนืในมิติสังคม 

3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม 

กำรด ำเนินงำนของบริษัทดว้ยนโยบำยในกำรเคำรพหลกัสิทธิมนษุยชนอยำ่งเครง่ครดัโดย  เช่ือว่ำมนษุยท์กุคนมี
สทิธิเทำ่เทียมกนัโดยก ำเนิด  รวมไปถึงกำรบรหิำรจดักำรดำ้นทรพัยำกรบคุคลที่ตอ้งไดร้บั ควำมเทำ่เทียมในกำรปฏิบตัิและ
สิทธิประโยชนอ์นัพึงไดต้ำมกฎหมำยแรงงำน  นอกจำกนีย้งัส่งเสริมควำมกำ้วหนำ้และกำรพฒันำบุคลำกรตำมกลยทุธ์
ธุรกิจของบริษัท  รวมทัง้สนบัสนุนใหพ้นกังำนมีคุณภำพชีวิตที่ดี  ดว้ยกำรเอำใจใส่ดแูลสขุภำพและควำมปลอดภยัของ
พนักงำนทุกคนเป็นส ำคัญ  โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในสภำวกำรณ์ที่ไม่ปกติที่อำจส่งผลกระทบไปทั่วทัง้องคก์ร อย่ำงเช่น 
สถำนกำรณ ์COVID-19  ส  ำหรบัสงัคมภำยนอก  บรษัิทยงัคงมุง่สรำ้งโอกำสในกำรเขำ้ถึงขอ้มลู  กำรสือ่สำรและเทคโนโลยี
อย่ำงทั่วถึงในทุกสภำวกำรณ์  และยงัมุ่งมั่นส่งเสริมโอกำสในกำรไดร้บักำรศึกษำอย่ำงเท่ำเทียม  รวมทัง้กำรเรียนรูท้ี่มี
คณุภำพโดยเฉพำะผูท้ี่อยูใ่นพืน้ที่ห่ำงไกล  ในขณะเดียวกนับริษัทสง่เสริมกำรสรำ้งคณุคำ่รว่มกนัระหวำ่งธุรกิจและสงัคม 
โดยใหก้ำรสนบัสนนุดำ้นกำรเรียนรูเ้พื่อสรำ้งอำชีพของนกัเรียนและชมุชนอย่ำงตอ่เนื่อง เพื่อสรำ้งโอกำสในกำรมีคณุภำพ
ชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจที่มั่นคงในสงัคมทอ้งถ่ินของตนเองอยำ่งยั่งยืน  

การเคารพหลักสิทธิมนุษยชน 

 บริษัทสนบัสนนุและเคำรพกำรคุม้ครองสิทธิมนษุยชน  ดว้ยกำรดแูลไม่ใหธุ้รกิจของบริษัทเขำ้ไปมีสว่นเก่ียวขอ้ง
กับกำรลว่งละเมิดสิทธิมนษุยชน  อีกทัง้ยงัใหค้วำมเคำรพนบัถือและปฏิบตัิต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุภำคสว่นดว้ยควำมเป็น
ธรรมบนพืน้ฐำนของศกัดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย ์  โดยไม่เลือกปฏิบตัิ เช่น กำรแบ่งแยกถ่ินก ำเนิด  เชือ้ชำติ  สีผิว อำยุ เพศ 
ฯลฯ  บริษัทมีนโยบำยกำรเคำรพกฎหมำยและหลกักำรดำ้นสิทธิมนษุยชน   ซึ่งพนกังำนของบริษัทตอ้งท ำควำมเขำ้ใจตวั
บทกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกบัหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของตนเองอยำ่งถ่ีถว้น  และตอ้งปฏิบตัิตำมกฎหมำยอยำ่งเครง่ครดั
ดว้ย  จำกกำรที่บริษัทมีธุรกิจอยู่ในหลำยประเทศ  ซึ่งมีวฒันธรรมและบรรทดัฐำนที่แตกต่ำงกันไป   พนกังำนที่ตอ้งไป
ปฏิบตัิงำนยงัประเทศเหล่ำนัน้  จึงจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะตอ้งศึกษำกฎหมำยขนบธรรมเนียมประเพณี และวฒันธรรมของ
ประเทศนัน้ๆ เพื่อไมใ่หเ้กิดปัญหำกำรลว่งละเมิดกฎหมำยสทิธิมนษุยชนดงักลำ่ว   

นอกจำกนี ้บริษัทมีกำรจัดท ำ “แนวปฏิบัติของคู่คำ้ไทยคม” เพื่อเป็นหลกักำรในกำรพิจำรณำคัดเลือกและ
ประเมินคู่คำ้ของบริษัท  ซึ่งในแนวปฏิบัติดังกล่ำวไดร้ะบุถึงควำมคำดหวังและแนวทำงในกำรด ำเนินธุรกิจกับบริษัท  
โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งในประเด็นของ “หลกัสทิธิมนษุยชนและแรงงำน” ที่ครอบคลมุในเรือ่งส  ำคญั อำทิ กำรปฏิบตัิตอ่ลกูจำ้ง
และแรงงำนอยำ่งยตุิธรรม กำรไมเ่ลอืกปฏิบตัิ  กำรใหม้ีชั่วโมงกำรท ำงำน, คำ่ตอบแทนและสทิธิประโยชนท์ี่เหมำะสม กำร
มีสิทธิเสรีภำพในกำรสมำคมตำมกฎหมำย กำรไม่ใชแ้รงงำนเด็ก รวมไปถึงกำรไม่บงัคบัใชแ้รงงำน  แนวปฏิบตัิของคู่คำ้
ดงักลำ่ว  ยงัใชเ้พื่อสือ่สำรกบัคูค่ำ้ใหเ้ขำ้ใจถึงแนวทำงกำรด ำเนินธุรกิจเพื่อบรรลเุปำ้หมำยกำรพฒันำที่ยั่งยืนของบรษัิท 

ในปี 2563 บริษัทไดเ้ริ่มกำรประเมินตรวจสอบคูค่ำ้ภำยในประเทศดำ้นสิทธิมนษุยชน โดยใชห้ลกัเกณฑป์ระเมิน
จำก HRDD Checklist ส ำหรบัปี 2564 บริษัทไดค้ัดเลือกคู่คำ้ที่เห็นว่ำมีควำมส ำคัญในเรื่องควำมเสี่ยง หรือ Critical 
จ ำนวน 5 รำย  ซึ่งผลกำรส ำรวจพบว่ำ ผลกำรส ำรวจพบว่ำคู่คำ้มีแนวกำรปฏิบตัิเชิงบวกทำงดำ้น Human Rights ต่อ
ลกูจำ้ง/พนกังำนของตนเอง 

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

3.4.2 ผลการด าเนินงานด้านสังคม 

1.การดูแลพนักงาน 

บริษัทไดม้ีกำรจดัท ำแผนยทุธศำสตรด์ำ้นกำรบริหำรงำนบคุคลขององคก์รประจ ำปี 2563 - 2565 โดยมุ่งเนน้ให้
เกิดกำรเปลี่ยนแปลงองคก์รในเชิงรุก (4R) กลำ่วคือ มีกำรออกแบบโครงสรำ้งองคก์รใหต้อบรบักบัควำมทำ้ทำยและสรำ้ง

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


                                     บรษิัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน)  ส่วนท่ี 1 กำรประกอบธุรกิจและผลกำรด ำเนินงำน 

แบบ 56-1 One Report ส่วนท่ี 1 หนำ้ท่ี 53 

ควำมไดเ้ปรยีบในกำรแขง่ขนั (Right Structure) อีกทัง้ยงัใหค้วำมส ำคญักบักำรพฒันำศกัยภำพของบคุลำกรภำย ในของ
องคก์ร (Right People) และสรำ้งวัฒนธรรมกำรท ำงำนแบบอะไจล ์ (Right Culture) โดยมุ่งเนน้ใหเ้กิดกำรพัฒนำ
กระบวนกำรกำรท ำงำนตำ่งๆ (Right Process) ใหม้ีควำมตอ่เนื่อง เช่ือมโยงและเป็นไปในทิศทำงเดียวกนัทัง้องคก์ร อีกทัง้
จะตอ้งสอดคลอ้งกบัทิศทำงของโลกในปัจจบุนัและอนำคต เพื่อสรำ้งบริษัทใหเ้ป็นองคก์รท่ีเป็นแหลง่รวมของคนดีและคน
เก่ง เป็นองคก์รที่น่ำอยู่ควบคู่ไปกับกำรสรำ้งควำมเขม้แข็งในกำรด ำเนินงำน มีกำรพฒันำอย่ำงกำ้วกระโดดและมีควำม
ยั่งยืน  โดยบริษัทเช่ือมั่นว่ำสำระส ำคญัในแผนยทุธศำสตรก์ำรบริหำรทรพัยำกรบคุคลขององคก์รส ำหรบัปี 2563 – 2565 
จะช่วยในกำรขับเคลื่อนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล น ำไปสู่กำรบรรลุผลได้ตำมเป้ำหมำยที่องค์กรตัง้ไว้ได้อย่ำงมี
ประสทิธิภำพและประสทิธิผล 

1.1 การจ้างงาน  

 ปัจจุบนั  บริษัทมีพนกังำนรวมทัง้สิน้ จ ำนวน  337 คน (ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564) โดยมีนโยบำยในกำร ดแูล
พนกังำน  โดยกำรปฎิบตัิกับพนกังำนอย่ำงเสมอภำคและเป็นธรรม  ไม่มีกำรแบ่งแยกเพศ  ศำสนำ  หรือเชือ้ชำติ ใดๆ   
บริษัทมีกำรจำ้งพนกังำนจำกหลำยเชือ้ชำติในหลำยประเทศตำมพืน้ที่ใหบ้ริกำรของดำวเทียมไทยคมและกลยทุธธ์ุรกิจ   
ดงันัน้ “หลกักำรบรหิำรงำนบคุคล” จึงเป็นกรอบส ำคญัตอ่กำรด ำเนินงำนท่ีมีผลบงัคบัใชก้บัพนกังำน ทกุคน  เพื่อให้มั่นใจ
ว่ำบริษัทจะไม่มีกำรละเมิดสิทธิของพนกังำนตำมกฎหมำยและหลกัสิทธิมนษุยชน  ทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ  หำก
พนกังำนพบเห็นกำรปฏิบตัิที่ไมเ่ป็นธรรมหรอืไมไ่ดไ้ดร้บัสทิธิประโยชนท์ี่พงึไดต้ำมกฎเกณฑ ์ บรษัิทยงัเปิดโอกำสในกำรรบั
ฟังขอ้คิดเห็นหรือรอ้งเรียนผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เช่น Ethics Hotline ในเว็บไซด ์หรือ อินทรำเน็ต  เว็บบอรด์ กำรเสนอ
ขอ้คิดเห็นในช่วงที่มีกำรประชุมพนกังำนประจ ำปี หรือตำมวำระพิเศษต่ำงๆ  พนกังำนยงัสำมำรถพูดคยุกบัหวัหนำ้งำน
โดยตรงไดต้ลอดเวลำ 

ตารางสรุปจ านวนพนักงาน 

ขอ้มูลปี 2564 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

จ านวนพนักงานและสัดส่วนพนักงาน 

 จ ำนวนพนกังำนทัง้หมด (เฉพำะบริษัทไทยคม ทีซีบี และไทยเอไอ) แยกเป็นสดัส่วนพนกังำนในประเทศ และ
ตำ่งประเทศ 

ส านักงาน ชาย หญิง รวมทั้งหมด 
ในประเทศ 203 124 327 
ตำ่งประเทศ 8 2 10 

รวมทั้งหมด (คน) 211 126 337 

- จ ำนวนพนกังำนใหม่ : ประจ ำประเทศไทย 12 คน คิดเป็นรอ้ยละ 3.56 ของพนกังำนทัง้หมด 
- จ ำนวนพนกังำนลำออก : ประจ ำประเทศไทย 27 คน คิดเป็นรอ้ยละ 8.01 ของพนกังำนทัง้หมด 
- จ ำนวนพนกังำนท่ีลำคลอด  = 1 คน และจ ำนวนพนกังำนท่ีกลบัมำท ำงำนหลงัลำคลอด = 1 คน 

 สดัสว่นระดบัพนกังำน 

ระดับพนักงาน ในประเทศ ตา่งประเทศ รวมทั้งหมด 
ปฏิบตัิกำร 267 8 275 
ผูจ้ดักำร 35 2 37 
ผูบ้รหิำร 22 - 22 

ผูบ้รหิำรระดบัสงู 3 - 3 
รวมทั้งหมด (คน) 327 10 337 
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 สดัสว่นอำยพุนกังำน 

อาย ุ ในประเทศ ต่างประเทศ รวมทั้งหมด 
< 30 ปี 11 - 11 
30-50 ปี 247 8 255 
>50 ปี 69 2 71 

รวมทั้งหมด (คน) 327 10 337 

 อำยงุำนเฉลีย่ของพนกังำน 

 ในประเทศ ต่างประเทศ รวมทั้งหมด 
อำยเุฉลีย่ (ปี) 14.39 12.80 14.34 

 สดัสว่นพนกังำน แยกตำมสถำนท่ีปฏิบตัิงำน 

 ในประเทศ ต่างประเทศ รวมทั้งหมด 
ตำ่งประเทศ - 10 10 
นนทบรุ ี 209 - 209 
ปทมุธำน ี 113 - 113 

อำคำร SJ Infinite I กรุงเทพฯ 5 - 5 
รวมทั้งหมด (คน) 327 10 337 

 จ ำนวนกำรจำ้งงำนพนกังำนผูพ้ิกำร 0 รำย  อย่ำงไรก็ดี  บริษัทไดส้่งเงินสบทบเขำ้กองทุนส่งเสริมและพฒันำ
คณุภำพชีวิตคนพิกำร  ตำมมำตรำที่ 34  

1.2 การฝึกอบรมพนักงาน 

บริษัทไดม้ีกำรวำงแผนกำรพัฒนำศักยภำพพนักงำนทุกระดับในแต่ละปีและท ำกำรสื่อสำรแผนกำรพัฒนำ
พนกังำนใหท้กุฝ่ำยรบัทรำบเพื่อเป็นแนวทำงในกำรวำงแผนพฒันำบคุลำกร (Training and Development Roadmap) 
โดยแผนกำรพฒันำศกัยภำพพนกังำนแต่ละปีนัน้ พิจำรณำจำกทิศทำงกลยทุธก์ำรด ำเนินธุ รกิจ เป้ำหมำย วิสยัทศันแ์ละ
พันธกิจขององค์กร เพื่อให้สำมำรถพัฒนำบุคลำกรเพื่อควำมก้ำวหน้ำและเป็นเลิศในสำยอำชีพ พัฒนำทักษะและ
ควำมสำมำรถเพื่อกำ้วสู่ควำมเป็นผูน้  ำองคก์ร ตลอดจนกำรพฒันำพนกังำนที่มีศกัยภำพสงู (Talent and Succesion 
Development) ในกำรขึน้สูต่  ำแหน่งส ำคญัขององคก์รในอนำคตและเตรียมพรอ้มกับกำรแข่งขนัในโลกยุคใหม่ โดยกำร
พฒันำทกัษะกำรท ำงำนใหม ่(Reskill) กำรยกระดบัทกัษะที่มีอยูใ่หด้ียิ่งขึน้ (Upskills) และกำรสรำ้งทกัษะใหมท่ี่จ ำเป็นตอ่
กำรด ำเนินธุรกิจ (New Skill) เพื่อใหบุ้คลำกรมีควำมพรอ้มส ำหรบักำรเปลี่ยนแปลงทั้งในดำ้นธุรกิจ ดำ้นดิจิทัลและ
เทคโนโลยีที่เกิดขึน้ตลอดเวลำ สรำ้งควำมสำมำรถในกำรรบัมือกบัสถำนกำรณก์ำรแข่งขนัและควำมผนัผวนทำงตลำด 
ตลอดจนเพื่อสรำ้งกำรเติบโตอยำ่งตอ่เนื่องและยั่งยืนใหก้บับรษัิท  

ในปี 2654 นัน้ บริษัทไดม้ีกำรพฒันำพนกังำนผ่ำนกำรอบรมในหลำกหลำยรูปแบบ ทัง้แบบออนไลน ์(Online 
Training) กำรจดักำรอบรมเชิงปฏิบตัิกำรเสมือนจรงิ (Virtual Workshop) หรอื กำรจดัสมัมนำในรูปแบบออนไลน ์(Virtual 
Online Seminar) จำกวิทยำกรผูช้  ำนำญกำรในแต่ละสำขำอำชีพ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัวิถีกำรท ำงำนของพนกังำนที่ตอ้ง
ท ำงำนจำกที่บำ้น (Work from Home) ในภำวะกำรแพรร่ะบำดของเชือ้ไวรสั COVID-19 โดยตระหนกัถึงสขุภำพอนำมยั
ของพนกังำนเป็นส ำคญั ทัง้นีไ้ดม้ีกำรจดักำรอบรมตำมหมวดหมูห่ลกัสตูร ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. หลักสูตรภาคบังคับ (Mandatory Course) เพื่อใหเ้ป็นไปตำมขอ้บงัคบัตำมกฎหมำยและสอดรบักบักลยทุธ์
ขององคก์ร  

2. หลักสูตรเพื่อพัฒนาและเสริมทักษะการท างานในสายอาชีพ (Functional Course) โดยหลกัสตูรในหมวด
นีจ้ะเนน้กำรพฒันำทกัษะทำงเทคนิคในกำรท ำงำน ผำ่นกำรอบรมเชิงปฏิบตัิกำรเสมือนจรงิ (Virtual Workshop) 
ผำ่นวิทยำกรที่มีช่ือเสยีงและไดร้บักำรยอมรบัจำกแวดวงตำ่ง ๆ ทัง้ภำยในและภำยนอกองคก์ร   
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3. หลักสูตรเสริมสร้างและพัฒนาภาวะผู้น าขององคก์ร (Leadership Development) เพื่อพฒันำผูบ้ริหำร
ระดบักลำงถึงระดบัสงูในดำ้นทกัษะกำรบริหำรจดักำรทัง้ทำงธุรกิจและทำงดำ้นกำรบริหำรทรพัยำกรบคุคลให้
เกิดประสิทธิภำพสูงสุด รวมถึงกำรส่งเสริมกำรสรำ้งทักษะทำงสังคม (Soft skill) และทักษะทำงอำรมณ์ 
(Emotional intelligence) เพื่อกำรบริหำรจดักำรทีมอยำ่งมีประสิทธิภำพและสรำ้ง Employee Experience ที่ดี
ใหก้บัผูใ้ตบ้งัคบับญัชำ 

4. หลักสูตรการพัฒนาผู้มีศักยภาพสูง (Talent Development)  โดยกำรพฒันำในเชิงกลยทุธท์ี่มุง่เนน้กำรสรำ้ง
สมรรถนะและศกัยภำพเพื่อควำมส ำเร็จและสรำ้งควำมเปลี่ยนแปลงขององคก์รทัง้ในระยะสัน้และระยะยำว 
ตลอดจนกำรรกัษำผูม้ีศกัยภำพสงูในกำรเป็นผูม้ีบทบำทขบัเคลือ่นองคก์ร   

5. หลักสูตรพัฒนาบุคคลากรผู้สืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) โดยบรษัิทมีกำรด ำเนินกำรอยำ่งตอ่เนื่อง  
เพื่อเตรียมควำมพรอ้มใหก้บัผูท้ี่มีศกัยภำพสงู ใหม้ีภำวะผูน้  ำและมีควำมพรอ้มที่จะรบัผิดชอบงำนในต ำแหนง่ที่
สงูขึน้  ผ่ำนหลกัสตูรกำรพฒันำบคุลำกรตำ่งๆ ที่ถกูออกแบบใหม้ีระยะเวลำกำรเรียนรูพ้รอ้มกำรฝึกปฏิบตัิทัง้ใน
ระยะสัน้และระยะยำว รวมถึงกำรก ำหนดแผนกำรพฒันำรำยบคุคล (Individual Development Plan) เพื่อให้
เกิดกำรพฒันำถกูตอ้งตำมเปำ้หมำย โดยมีหวัหนำ้งำนเป็นผูก้  ำกบัดแูลกำรพฒันำอยำ่งเหมำะสม 

ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2564 บริษัทมีการจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานรวมทัง้สิน้ 38 คร้ัง คิดเป็น
ค่าเฉลี่ยในการฝึกอบรมพนักงาน 10.01 ชั่วโมง/ต่อคน/ต่อปี 

(หมำยเหต ุเนื่องจำกสถำนกำรณ ์Covid-19 บรษัิทไดจ้ดักำรอบรมใหก้บัพนกังำนผำ่นทำงออนไลนแ์ละกำรฝึกปฏิบตัิกำร
เสมือนจรงิเทำ่นัน้ เพื่อสขุอนำมยัที่ดีของพนกังำนในองคก์ร) 

จ าแนกตาม 
ระดับพนักงาน 

จ านวนชั่วโมง/คน 
2562 

จ านวนชั่วโมง/คน 
2563 

จ านวนชั่วโมง/คน 
2564 

ระดบัปฏิบตัิกำร PG 3-9 16.32 19.66 5.64 
ผูจ้ดักำร PG 10-12 16.56 22.37 13.82 
ผูบ้รหิำร PG 13-15 24.19 4.96 24.48 
ผูบ้รหิำรระดบัสงู C Level 3.75 87.5 - 
ค่าเฉลี่ยการฝึกอบรมของพนักงานทั้งหมด 16.72 20.11 10.01 

นอกจำกนี ้  บรษัิทยงัไดจ้ดัหำ Online Learning Platform ที่มีควำมหลำกหลำยส ำหรบัใหพ้นกังำนทกุคนในทกุ
ระดบัไดเ้รยีนรูแ้ละพฒันำตนเองตำมควำมสนใจและควำมจ ำเป็น (Self-paced Learning) เพื่อเสรมิทกัษะกำรท ำงำน 
ทกัษะดำ้นสงัคม ตลอดจนในเรือ่งของดจิิทลัและเทคโนโลยี  โดยไดจ้ดัหำแพลตฟอรม์ที่มช่ืีอเสยีงทัง้ในระดบัประเทศและ
ระดบัโลกทัง้สิน้ 5 แพลตฟอรม์ ใหพ้นกังำนเลอืกเรยีนรูไ้ดต้ลอดเวลำจำกทกุสถำนท่ี (Anytime and Anywhere leaning)  
โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

แพลตฟอรม์ส าหรับพนักงานทุกคนในทุกระดับ
สำมำรถเลอืกเรยีนหลกัสตูรที่ตนเองมคีวำมสนใจและท ำ
กำรเรยีนรูด้ว้ยตนเอง (Self-paced Learning) เพื่อ
พฒันำควำมรู ้ทกัษะกำรท ำงำน ทกัษะดำ้นสงัคม 
ตลอดจนในเรือ่งของดจิิทลัและเทคโนโลยี ไดจ้ำก
แพลตฟอรม์ ทัง้ 3 ดงันี ้

(1) AIS LearnDi 
(2) Skilllane 
(3) Udemy Business Platform 

แพลตฟอรม์ส าหรับพนักงานในระดับหวัหน้างานและ
ผู้บริหาร  
บรษัิทไดจ้ดัหำแพลตฟอรม์กำรเรยีนรูเ้พิ่มเติมเพื่อมุง่เนน้ใน
สว่นของพฒันำภำวะผูน้  ำองคก์ร เสรมิสรำ้งทกัษะกำร
พฒันำดำ้นกลยทุธแ์ละยทุธศำสตรด์ำ้นกำรบรหิำรธุรกิจ 
ใหก้บัหวัหนำ้งำน ไดแ้ก ่

(4) Coursera  
(5) YourNextU  

นอกจำกนี ้ บรษัิทยงัไดจ้ดัท ำหลกัสตูร Thaicom E-Learning โดยเป็นเนือ้หำที่จดัท ำในบรบิทเฉพำะส ำหรบัไทย
คมเทำ่นัน้  เพื่อใหพ้นกังำนไดเ้รยีนรูแ้ละสอดรบักบั Business Direction ขององคก์ร  อนัไดแ้ก่ กำรเรยีนรูเ้ก่ียวกบัดำวเทยีม
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ยคุใหม ่ ในช่ือหลกัสตูร New Era of Satellite Technology, กระบวนกำรท ำงำนแบบอะไจนใ์นบรบิทไทยคม Becoming 
Agile Start with you, จรรยำบรรณกำรท ำงำน และ หลกัธรรมมำภิบำลบรษัิท เป็นตน้ 

 ซึง่หนว่ยงำนทรพัยำกรบคุคลไดม้ีกำรจดัท ำแผนกำรเรยีนรู ้ กำรแนะน ำหลกัสตูร ตลอดจนแผนกำรกระตุน้กำร
เรยีนรูต้ลอดทัง้ปี เพื่อสรำ้งแรงจูงูใจใหพ้นกังำนมีกำรเขำ้เรยีน ผำ่นทำงกิจกรรมกำรใหค้ะแนนกำรเขำ้เรยีนรูจ้ำก TC Me 
Point  กำรจดักิจกรรม Learning Champ Of The Month / Learning Champion Of The Year  และ กิจกรรมแนะน ำ
หลกัสตูรออนไลนท์ี่นำ่สนใจ (Recommendation Course) ใหพ้นกังำนไดเ้ขำ้ไปรว่มเรยีนรูเ้พิ่มเติมในแตล่ะเดือน 

ซ่ึงในปี 2564 น้ัน มีพนักงานเข้าเรียนรู้ผ่านออนไลนแ์ละส าเร็จหลักสูตรจ านวนทั้งสิน้ 1,586 หลักสูตร
ใช้เวลารวม 7,396 ชั่วโมงหรือเฉลี่ย 22.01 ชั่วโมง ต่อคน ต่อปี  

ทั้งนี้ เม่ือน าจ านวนการอบรมทั้ง 2 รูปแบบ (Online Class and Self-Paced Learning)                              
จะคิดเป็นค่าเฉลี่ยในการฝึกอบรมพนักงานรวมทั้งสิน้ 32.02 ชั่วโมง/ต่อคน/ต่อปี 

ตัวอยา่งหลกัสตูรการอบรมประจ าปี 2564 

หลักสูตร  วัตถุประสงค ์ วิธีการด าเนินงาน จ านวนผู้เข้า
อบรม 

สัดส่วนร้อยละ /
จ านวนพนักงาน 

Information of ISO 
27001 (ISMS) and 
PDPA Work 
Processes 

เตรยีมควำมพรอ้มใหก้บั
พนกังำนท่ีมีสว่นเก่ียวขอ้ง
กบักำรจดัเก็บ ใช ้หรอื
เปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล
และกระบวนกำรท ำงำน
ตำมขอ้ก ำหนดของพรบ.
คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล  

จดัอบรมโดยวิทยำกรจำก
หนว่ยงำนภำยใน ที่เป็น
ผูเ้ช่ียวชำญ โดยจดัขึน้ท่ี
ส  ำนกังำน 

42 12.5% 

กำรปฐมพยำบำล
และกำรดบัเพลงิ 

เพื่อสรำ้งควำมตระหนกั
และควำมรูใ้นดำ้นกำร
ปอ้งกนัและระงบัอคัคีภยั
ในสถำนประกอบกำรและ
เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดทำง
กฎหมำย 

ฝึกอบรมภำคทฤษฎีและ
ภำคปฏิบตัิในทกุส ำนกังำน 
 

42 12.5% 

อนรุกัษ์พลงังำน 
(Energy Saving 
Awareness) 

เพื่อใหค้วำมรูค้วำมเขำ้ใจ
ในเรือ่งกำรประหยดั
พลงังำน และประโยชนท์ี่
ไดร้บัทัง้ในแงข่ององคก์ร
และตวัพนกังำนเอง และ
เป็นไปตำมขอ้ก ำหนด
ตำมกฎหมำย 

จดัอบรมในรูปแบบ
ออนไลน ์ผำ่นสือ่กำรสอน
ในรูปแบบคลปิวีดิโอและ
ตอบค ำถำมแบบทดสอบ
ควำมรู ้

24 7.14% 

Excel Knock-out ส ำหรบัผูท้ี่ตอ้งกำรพฒันำ
ทกัษะกำรใชโ้ปรแกรม 
Excel มีใหเ้ลอืกเรยีนรู ้
ตัง้แตร่ะดบั Beginner/ 
Intermediate/ ไปจนถึง
ระดบั Advance  

จดัหลกัสตูรมำใหเ้ลอืก
เรยีนตำมระดบัทกัษะของ
ผูเ้รยีนในรูปแบบออนไลน ์
บน Platform Skillane 

30 8.93% 

ISO 223012019 
(BCMS) 

เพื่อเตรยีมควำมพรอ้ม
ใหก้บัพนกังำน ใหม้ีควำม
เขำ้ใจในมำตรฐำนตำ่งๆ 
ที่มีเปลีย่นแปลงเพิม่เติมนี ้

จดัอบรมโดยวิทยำกรที่มี
ควำมรูค้วำมเช่ียวชำญ
ภำยในบรษัิท โดยผำ่น
รูปแบบออนไลน ์

59 17.56% 
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หลักสูตร  วัตถุประสงค ์ วิธีการด าเนินงาน จ านวนผู้เข้า
อบรม 

สัดส่วนร้อยละ /
จ านวนพนักงาน 

และสำมำรถน ำไปปรบัใช้
กบัองคก์รไดอ้ยำ่งถกูตอ้ง
และมีประสทิธิภำพ 

Agile Development 
for Manager 
 

หลกัสตูรระยะยำว 5 
เดือน เพื่อกำรสรำ้งผูน้  ำ
ระดบัหวัหนำ้งำนในกำร
เปลีย่นแปลงองคก์รและ
สำมำรถน ำแนวคิดและ
วิธีกำรท ำงำนดว้ย
หลกักำรแบบ Agile ไป
ประยกุตใ์ชใ้นหนว่ยงำน
ของตนเองได ้

จดัอบรมโดยวิทยำกรจำก
หนว่ยงำนภำยนอก โดย
ผำ่นรูปแบบออนไลนแ์ละ
กำรฝึกปฎิบตั ิ

34 10.12% 

Customer-Centric: 
Key Success to 
competitive 
advantage 

เพื่อสรำ้งแนวคิดกำร
ท ำงำนโดยใช ้Customer 
เป็นศนูยก์ลำง และเพื่อให้
เกิดควำมเขำ้ใจใน 
Customer Insight เพื่อ
ทรำบควำมตอ้งกำรของ
ลกูคำ้ภำยในและ
ภำยนอกอยำ่งแทจ้รงิ 

จดัอบรมโดยวิทยำกรจำก
หนว่ยงำนภำยนอก โดย
ผำ่นรูปแบบออนไลน ์

30 8.93% 

The Back of 
Napkin & Show & 
Tell 

หลกัสตูรส ำหรบัผูบ้รหิำร
ในกำรสือ่สำรอยำ่งมี    
กลยทุธแ์ละมี
ประสทิธิภำพและท ำ
ควำมเขำ้ใจใน Key 
Stakeholder และบรรลุ
เปำ้หมำยในกำรสือ่สำรได ้

จดัอบรมโดยวิทยำกรจำก
หนว่ยงำนภำยนอก โดย
ผำ่นรูปแบบออนไลนแ์ละ
กำรฝึกปฏิบตั ิ

20 5.95% 

Talent 
Development 
Program (Gold)  
 

หลกัสตูรเพื่อกำรพฒันำ
พนกังำนศกัยภำพสงูใน
ระดบัหวัหนำ้งำนระดบั 
กลำง (PG11-12) ในแง่
กำรขบัเคลือ่นองคก์รและ
ธุรกิจ  

จดัอบรมโดย Duke CE  
ทัง้ในรูปแบบออนไลน ์ให้
ท ำรำยงำน กิจกรรมกลุม่
แบบ Virtual Workshop 

3 0.89% 

Talent 
Development 
Program (Emerald)  
 

หลกัสตูรเพื่อกำรพฒันำ
พนกังำนศกัยภำพสงูใน
ระดบัหวัหนำ้งำนขัน้ตน้ 
หรอื ผูช้  ำนำญกำร 
(Specialist) เพื่อสรำ้ง
ผูน้  ำรุน่ใหมใ่นกำรเป็น
ก ำลงัส ำคญัขององคก์ร
ตอ่ไป 

จดัอบรมโดย Duke CE  
ทัง้ในรูปแบบออนไลน ์ให้
ท ำรำยงำน กิจกรรมกลุม่
แบบ Virtual Workshop 
 

17 5.06% 

Becoming Agile 
Start with You 

เพื่อพฒันำทกัษะกำร
ท ำงำนท ำงำนรว่มกนัใน
รูปแบบ Agile และกำร

จดัท ำในรูปแบบ E-
Learning และมีกำรสอบ
ประเมินผลกำรเรยีนรู ้โดย

151 44.94% 
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หลักสูตร  วัตถุประสงค ์ วิธีการด าเนินงาน จ านวนผู้เข้า
อบรม 

สัดส่วนร้อยละ /
จ านวนพนักงาน 

สรำ้งองคก์รแบบ Agile 
Organization ตำมพนัธ
กิจขององคก์ร 

เป็นหลกัสตูรบงัคบัส ำหรบั
พนกังำนในระดบั
ปฏิบตัิกำร (Specialist 
and below) 

New Era of 
Satellite 
Technology 

เพื่อยกระดบัควำมรูด้ำ้น
ดิจิทลัและเทคโนโลยีดำ้น
ดำวเทียมและอวกำศ กำร
ใชป้ระโยชนอ์ยำ่งสงูสดุ
จำกดำวเทียม กำรพฒันำ
เทคโนโลยีกำรสือ่สำรผำ่น
ดำวเทียม  

จดัท ำในรูปแบบ E-
Learning และมีกำรสอบ
ประเมินผลกำรเรยีนรู ้โดย
เป็นหลกัสตูรบงัคบัส ำหรบั
พนกังำนในระดบัผูจ้ดักำร
ขึน้ไปและพนกังำนในสำย 
Tech Savvy ตอ้งเขำ้รบั
กำรอบรม 

155 46.13% 

5G for Everyone 
 
 

เพื่อยกระดบัควำมรูด้ำ้น
ดิจิทลัและเทคโนโลยีดำ้น
ระบบ 5G และคลืน่
ควำมถ่ีประเภทตำ่งๆ 
รวมถงึกำรขยำยธุรกิจบน
คลืน่ 5G 

จดัท ำในรูปแบบ E-
Learning และมีกำรสอบ
ประเมินผลกำรเรยีนรู ้โดย
เป็นหลกัสตูรบงัคบัส ำหรบั
พนกังำนในระดบัผูจ้ดักำร
ขึน้ไปและพนกังำนในสำย 
Tech Savvy ตอ้งเขำ้รบั
กำรอบรม 

140 41.67% 

New Business 
Development 
 

เพื่อยกระดบัควำมรูด้ำ้น
ดิจิทลัและเทคโนโลยีดำ้น
กำรด ำเนินธุรกิจ ทัง้ New 
Business กำรเขำ้ซือ้
กิจกำร หรอื กำรสรำ้ง
ควำมรว่มมือทำงกำรคำ้ 

จดัท ำในรูปแบบ E-
Learning และมีกำรสอบ
ประเมินผลกำรเรยีนรู ้โดย
เป็นหลกัสตูรบงัคบัส ำหรบั
พนกังำนใระดบัผูจ้ดักำรขึน้
ไปและพนกังำนในสำย 
Tech Savvy ตอ้งเขำ้รบั
กำรอบรม 

101 30.06% 

1.3 การดูแลด้านความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (Employee Well-Being) 

บรษัิทใหค้วำมส ำคญัตอ่สขุภำพอนำมยัและควำมปลอดภยัของพนกังำนทกุคน โดยมีกำรก ำหนดนโยบำยเพื่อ
เป็นแนวทำงในกำรปฏิบตัิและพฒันำ  ในดำ้นบรหิำรจดักำรดำ้นควำมปลอดภยัอำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำร
ท ำงำนอยำ่งเป็นรูปธรรม มกีำรเลอืกตัง้คณะกรรมกำรควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยัและสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนท่ีมี
วำระกำรท ำงำน 2 ปี ประกอบดว้ยตวัแทนจำกฝ่ำยบรหิำรและพนกังำน จ ำนวน 9 ทำ่น ตำมสดัสว่นของพนกังำนทัง้หมด 
เพื่อใหม้ั่นใจวำ่กำรวำงแผนตลอดจนมำตรกำรในกำรปอ้งกนัอนัตรำยตำ่งๆ ที่อำจเกิดขึน้ จะถกูตรวจสอบและควบคมุให้
เป็นไปตำมแผนงำนท่ีวำงไวใ้นกำรดแูลและคุม้ครองควำมปลอดภยัตอ่พนกังำนทกุคนทกุระดบัและเป็นไปตำมขอ้บงัคบั
ตำมกฎหมำย   ทัง้นี ้ในปี 2564 ไมพ่บพนกังำนบำดเจ็บหรอืเสยีชีวิตจำกกำรท ำงำน  โดยสำมำรถสรุปขอ้มลูดำ้นอำชีวอนำ
มยัและคสำมปลอดภยัของพนกังำน ไดด้งันี ้

 จ ำนวนพนกังำนท่ีบำดเจ็บหรอืเสยีชีวติจำกกำรท ำงำน  0 รำย 
 จ ำนวนพนกังำนท่ีลำหยดุ เนื่องจำกอบุตัเิหตจุำกกำรท ำงำน 0 รำย 
 สถิติอตัรำกำรลำป่วยของพนกังำน (ไมใ่ชก่รณีอบุตัิเหตจุำกกำรท ำงำน) ปี 2564  
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o กำรลำป่วยรวมเป็นจ ำนวนทัง้สิน้ 364 ครัง้  และ เป็นกำรลำป่วยเกิน 3 วนั จ ำนวน 45 ครัง้ (นบัซ ำ้ตำม
จ ำนวนกำรลำ) 

o วนัลำป่วยของพนกังำนรวมทัง้ปี จ ำนวน 5,956 ชั่วโมง 
o คิดเป็น Absenteeism Rate = 0.81% 

หมายเหตุ:  
 จ านวนพนกังานเฉลีย่ ปี 2564 = 327 คน และจ านวนวนัทีต่อ้งปฏบิตังิาน 246 วนั 

หรอื 732,096 ชั่วโมง 
·       Absenteeism rate = 100 X (จ านวนพนกังานทัง้หมด X จ านวนชั่วโมงทีม่ีการลาป่วย)/

(จ านวนพนกังานทัง้หมดXจ านวนชั่วโมงการท างานทัง้หมด) 
 เมือ่เทยีบกบัปี 2563 จ านวนการป่วยลดนอ้ยลง (นบัซ ้า) ในขณะทีช่ั่วโมงการลาเพิ่มขึน้ 

(จ านวนชั่วโมงเพิ่มขึน้ต่อการลาแต่ละครัง้ ) 

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

เนื่องดว้ยสถำนกำรณก์ำรแพรร่ะบำดของเชือ้ไวรสั COVID-19 บริษัทไดพ้ิจำรณำถึงควำมเสี่ยงดำ้นสขุภำพของ
พนักงำนและมีควำมห่วงใยต่อกำรเขำ้มำปฏิบัติงำนของพนักงำนในช่วงเวลำกำรแพร่ระบำดรุนแรง จึงได้ประกำศ
มำตรกำรกำรท ำงำนจำกที่บำ้นนบัตัง้แตเ่ดือนเมษำยนจนถึงเดือนธนัวำคมท ำใหแ้ผนกำรจดักิจกรรมมีกำรปรบัเปลีย่นเป็น
รูปแบบออนไลนแ์ทน  โดยกำรจดักิจกรรมที่สง่เสริมกำรมีสขุอนำมยัทัง้กำยและจิตใจที่ดี เพื่อสรำ้งควำมสขุในกำรท ำงำน
และคณุภำพชีวิตของพนกังำนทกุคน  กำรสง่มอบเจลแอลกอฮอล ์และหนำ้กำกอนำมยัไปยงัที่พกัอำศยัของพนกังำน  กำร
ใหค้วำมรูเ้รื่องสุขภำพอนำมยัในช่วงของมำตรกำรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของเชือ้ไวรสั COVID-19 ผ่ำนทำงกำร
ประกำศของบรษัิทในหลำกหลำยช่องทำง ทัง้ทำงอีเมล ไลนก์ลุม่พนกังำน Facebook : Employee Activity   

บริษัทมีกำรสร้ำงแรงจูงใจในกำรให้พนักงำนติดตำมข่ำวสำร และเข้ำร่วมกิจกรรม กำรมีส่วนร่วม  หรือ
อำสำสมคัรในกำรใหค้วำมช่วยเหลือกิจกรรมของบริษัท  โดยกำรใหค้ะแนน TC Me Point ผ่ำนแอปพลเิคชั่น TC We Link 
เพื่อกำรสะสมคะแนน และน ำไปแลกรบัของรำงวลัพิเศษต่ำงๆ   ซึ่งผลลพัธข์องกิจกรรมนีช้่วยสรำ้งบรรยำกำศทัง้ในช่วงที่
เขำ้มำท ำงำนที่บริษัท และช่วงที่มีกำรท ำงำนจำกที่บำ้น  ท ำใหพ้นกังำนยงัคงเช่ือมโยงกบัองคก์รและมีควำมผำสกุใจใน
กำรปฏิบตัิงำนในช่วงเวลำที่ไม่ไดเ้ขำ้ส ำนกังำนไดอ้ีกดว้ย โดยในปี 2564 ที่ผ่ำนมำ มีพนกังำนเขำ้ร่วมกิจกรรมคิดเป็น 
84.08% ของพนกังำนทัง้หมด และกำรสะสมคะแนนจำก TC Me Point รวมกนัทัง้สิน้ 109,696 คะแนน และน ำคะแนนมำ
แลกรบัของรำงวลั คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิน้ 65,506 บาท  

ส ำหรบักำรวดัผลส ำเร็จในแต่ละกิจกรรมนัน้ ใชว้ิธีสอบถำมควำมพึงพอใจ กำรสอบถำมควำมคิดเห็นและกำร
สมัภำษณจ์ำกพนกังำน  เพื่อน ำไปใชเ้ป็นขอ้มลูส ำหรบักำรจดักิจกรรมในครัง้ตอ่ไป    

จ านวนพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม (นับซ า้ทุกกิจกรรม) 

ปี 2562 (คน) ปี 2563 (คน) ปี 2564 (คน) 
403 2026 1,764 

ตัวอยา่งผลการด าเนินงานของโครงการและกิจกรรม ปี 2564 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ วิธีการด าเนินงาน 
จ านวน
พนักงาน 
ที่เข้าร่วม 

สัดส่วนร้อยละ 
/จ านวน
พนักงาน 

STAFF Meeting แจง้เรือ่งผลประกอบ กำร/
ขอ้มลูส ำคญัของธุรกิจให้

Online Meeting และมี
กำรถำ่ยทอดสญัญำนภำพ

300 89.29% 

https://www.thaicom.net/wp-content/uploads/2019/07/20160531-thcom-cg-policysafety-2016-th.pdf
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ วิธีการด าเนินงาน 
จ านวน
พนักงาน 
ที่เข้าร่วม 

สัดส่วนร้อยละ 
/จ านวน
พนักงาน 

พนกังำนรบัทรำบทกุครึง่ปี 
หรอืเมื่อมีเหตกุำรณส์ ำคญั 

ไปยงัตำ่งประเทศผำ่น 
Zoom 

กิจกรรมบรจิำคโลหิต สรำ้งบรรยำกำศของกำร
แบง่ปัน กำรชว่ยเหลอื
สงัคม 

จดักิจกรรมรว่มกบั
โรงพยำบำลพระนั่งเกลำ้ 
เขำ้มำรบับรจิำคโลหิตที่
ส  ำนกังำน 

33 9.82% 

กิจกรรมท ำบญุเนื่อง
ในวนัครบรอบ 30 ปี
ของบรษัิท 

กิจกรรมประจ ำปีเพื่อสรำ้ง
ขวญัและก ำลงัใจ  
(จ ำกดักำรเขำ้รว่ม
เนื่องจำกสถำนกำรณก์ำร
แพรร่ะบำด COVID-19 

จดักิจกรรมท ำบญุถวำย
ภตัตำหำร เครือ่งไทยธรรม 
และรบัประทำนอำหำร
รว่มกนั 

25 7.44% 

กิจกรรมเขียนอวยพร
เพื่อนรว่มงำน เนื่อง
ในวนัตรุษจีน 

สรำ้งควำมสมัพนัธอ์นัดี 
ระหวำ่งเพื่อนพนกังำนและ
บรรยำกำศในกำรท ำงำน 

เขียนค ำอวยพรและสง่ถงึ
กนัในชว่งเทศกำลตรุษจีน  

22 6.55% 

กำรสะสมคะแนนจำก 
TC Me Point 

สรำ้งกำรรบัรูข้ำ่วสำรและ
กำรมีสว่นรว่มของ
พนกังำน 

สะสมคะแนนจำกกำรเขำ้
รว่มกิจกรรมตำ่งๆของ
บรษัิท /รบัทรำบขำ่วสำร  
เช่น 
(1) กำรเขำ้เรยีน Online 

Training  
(2) กิจกรรมเขียน

แนะน ำหลกัสตูร 
(3) ฉีดวคัซีนทกุชนิด 
(4) สมัมนำออนไลน ์ 
(5) กิจกรรมเสรมิสรำ้ง

จรรยำบรรณ Ethic 
Game 

(6) กิจกรรม Work 
From Home the 
Series 

280 83.33% 

กิจกรรม Redeem 
Point  

เพื่อใหพ้นกังำนเกิดควำม
ผำสกุใจในชว่งกำรท ำงำน
จำกที่บำ้นและผอ่นคลำย  

กำรใชค้ะแนนจำก TC Me 
Point เพื่อแลกของขวญั 
(1) กิจกรรมกลอ่งสุม่ 
(2) แลกบตัรก ำนลั 
(3) แลกรบั Food 

Delivery 
(4) แลกคำ่น ำ้ คำ่ไฟ 

70 20.83 

Thaicom Club 
Activity 

สง่เสรมิดำ้นสขุภำพ
พนกังำนดำ้นกำรออก
ก ำลงักำย 

จดักิจกรรมเชิญชวนให้
พนกังำนออกก ำลงักำย
จำกที่บำ้นโดยกำรแขง่ขนั
กบัตนเองตำมเปำ้หมำย 
(1) ชมรมแอโรบิค 
(2) ชมรมนกัวิ่งไทยคม 

50 14.88% 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ วิธีการด าเนินงาน 
จ านวน
พนักงาน 
ที่เข้าร่วม 

สัดส่วนร้อยละ 
/จ านวน
พนักงาน 

Work from Home 
The Series 

เพื่อใหค้วำมรูแ้ละวิธีกำร
จดักำรตนเองแก่พนกังำน
ดำ้นกำรท ำงำนและ
สขุอนำมยั ในช่วง Work 
From Home 
 

จดัท ำสือ่ประชำสมัพนัธ์
กำรใหค้วำมรู ้ควำมเขำ้ใน
เรือ่งสขุภำพและกำร
ปอ้งกนัโรคระบำดเชือ้ 
COVID-19 ผำ่นทำงอีเมล ์
ไลนก์ลุม่ และรว่มสนกุกบั
กิจกรรมตำ่งๆผำ่นทำง
ออนไลน ์เช่น  
(1) กำรปอ้งกนัตวัเองจำก 

Covid-19 
(2) 6 กลุม่ ที่ควรตรวจหำ

เชือ้ Covid-19 
(3) หมอพรอ้ม E-Book 

คูม่ือเก่ียวเก่ียวกบักำร
ปอ้งกนั กำรรกัษำ และ
กำรดแูลตนเองใน
สถำนกำรณเ์ชือ้ไวรสั 
COVID-19 ระบำด  

300 89.29% 

  ในสว่นของโครงกำร Wellness ซึง่อยูใ่นแผนกำรสง่เสรมิควำมผำสกุของพนกังำนมำตัง้แตปี่ 2561 นัน้ ส  ำหรบัใน
ปี 2564  บรษัิทไดพ้ิจำรณำจดัโครงกำรในมิติเร่ืองการบริหารจัดการการเงนิ  ในช่ือโครงกำร TC Happy Money  โดยมี
จุดประสงคใ์นกำรด ำเนินโครงกำรเพื่อสง่เสริมควำมเป็นอยู่ที่ดีของพนกังำนในดำ้นกำรบริหำรจดักำรกำรเงินสว่นบุคคล  
ซึง่ด  ำเนินกำรเปิดรบัสมคัรพนกังำนจ ำนวน 50 คนที่มีควำมสนใจ เพื่อคดัเลอืกเขำ้รว่มโครงกำร และมีพนกังำนผำ่นเกณฑ์
กำรคดัเลอืกเขำ้รว่มโครงกำรจ ำนวนทัง้สิน้  32 คน โดยผูเ้ขำ้รว่มโครงกำรจะตอ้งเรียนรูด้ำ้นกำรบริหำรจดักำรกำรเงินตำม
แผนกำรเรยีนรู ้ ตัง้แตเ่ดือนกรกฎำคมถึงเดือนพฤศจิกำยน รวมระยะเวลำ 5  เดือน ซึง่มีหวัขอ้กำรเรยีนรูด้งันี ้ 

1. กำรเก็บออมและวำงแผนกำรลงทนุ 
2. กำรวำงแผนเพื่อกำรเกษียณอำย ุ
3. กำรบรหิำรจดักำรหนีส้นิ 

โดยทัง้จำก 3 หวัขอ้กำรเรียนรู ้ผูเ้รียนสำมำรถเลือกเรียนเพิ่มเติมไดต้ำมควำมสนใจ และผูเ้รียนจะตอ้งท ำกำร
บนัทกึงบดลุรำยบคุคลและกำรจดัท ำบญัชีทรพัยส์นิสว่นบคุคลเป็นรำยเดือน ตลอดจนเขำ้รบักำรใหค้  ำปรกึษำโดยวิทยำกร
จำกตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเป็นรำยบุคคล  เพื่อใหแ้นวทำงเฉพำะรำยบุคคลกับพนักงำนไปปรบัปรุงและ
ด ำเนินกำรตอ่เพื่อยกระดบัทกัษะในกำรบรกิำรจดักำรทำงดำ้นกำรเงิน ทัง้นีส้ว่นงำนบคุคลไดด้  ำเนินกำรอยำ่งรอบคอบและ
ค ำนงึถึงในเรือ่งของขอ้มลูสว่นบคุคลและควำมลบัของพนกังำนเป็นส ำคญั  และจำกกำรส ำรวจควำมพงึพอใจตอ่โครงกำร
พบว่ำร้อยละ 92.2 ของพนกังำนที่เขำ้ร่วมโครงกำร มีควำมพึงพอใจอย่ำงมำกและขอใหด้ ำเนินกำรจัดโครงกำรนีใ้นปี
ตอ่ไป  
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1.4 ความผูกพันของพนักงาน 

บริษัทใหค้วำมส ำคญัต่อกำรพฒันำกำรด ำเนินงำนโดยกำรรบัฟังควำมคิดเห็นจำกพนกังำน  จึงมีกำรส ำรวจ
ควำมผกูพนัของพนกังำนท่ีมีตอ่องคก์ร (Employee Engagement Survey) อยำ่งตอ่เนื่อง ทัง้ในรูปแบบของ Engagement 
Survey และ Pulse Check Survey เพื่อจะได้น ำผลมำวิเครำะห์และก ำหนดเป็นแผนงำนปรับปรุงและยกระดับกำร
บรหิำรงำนบคุคลของบรษัิทใหด้ียิ่งขึน้  

โดยในปี 2563 ภำยหลงัจำกไดม้ีกำรน ำมิติเรื่อง Performance Management ซึ่งเป็นประเด็นหลกัจำกกำร
ส ำรวจควำมผกูพนัของพนกังำนในปี 2561-2562 จำกบริษัท AEON และ Gallop  รวมถึงกำรท ำ CEO Survey มำท ำกำร
สรำ้งแผนพฒันำและมีกรอบระยะเวลำที่ชดัเจน อนัไดแ้ก่ 

(1) ท ำควำมเขำ้ใจในเรือ่งกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนกบัพนกังำนในระดบัผูบ้รหิำรขึน้ไป(Executive )เพื่อให้
มีควำมเขำ้ใจที่ถกูตอ้งและสำมำรถประเมินผลงำนไดอ้ยำ่งถกูตอ้งเป็นธรรม 

(2) สื่อสำรเรื่องกรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนและพนกังำนในระดบัผูบ้ริหำรขึน้ไป  (Executive) จะตอ้ง
จดัท ำ KPI ในกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำน 

(3) ทบทวนแบบฟอรม์กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำน 
(4) จดัท ำกระบวนกำรพฒันำผลงำนของพนกังำนที่มีผลกำรปฏิบตัิงำนต ่ำกวำ่ที่คำดหวงั  (Poor Performance 

Management)  
(5) กำรท ำแบบส ำรวจ 180 Degree Feedback ส ำหรบัพนกังำนในระดบัหวัหนำ้งำน ในเรือ่งกำรบรหิำรผลกำร

ปฎิบตัิงำนโดยเฉพำะ ( Performance Managements) และน ำผลที่ไดม้ำพฒันำและยกระดบัทกัษะดำ้นนี ้
ใหห้วัหนำ้งำนผำ่นกำรเรยีนรูจ้ำกผูเ้ช่ียวชำญโดยตรงและหลกัสตูรอบรมที่วำงไว  ้

ดังนัน้จะเห็นไดว้่ำ จำกผลส ำรวจควำมผูกพันของพนกังำนที่มีต่อองคก์รที่ผ่ำนมำ บริษัทมีควำมมุ่งหวงัที่จะ
ยกระดบัควำมผกูพนัของพนกังำนใหเ้พิ่มสงูขึน้และสรำ้ง Employee Experience ที่ดีใหก้บัพนกังำนเสมอมำ บรษัิทจะน ำ
ควำมคิดเห็นของพนกังำนมำแปลงเป็นแผนกำรท ำงำนเพื่อใหต้รงกบัสิ่งที่พนกังำนตอ้งกำรและเป็นควำมจ ำเป็นเรง่ด่วน 
เพื่อปรบัปรุงประสบกำรณต์ำ่งๆของพนกังำนใหด้ีขึน้อยูเ่สมอ ดงัเช่นที่ยกตวัอยำ่งไปขำ้งตน้ 

พรอ้มกันนีใ้นปี 2665 บริษัทจะจัดท ำกำรส ำรวจควำมผูกพันของพนักงำนที่มีต่อองค์กรขึน้อีกครัง้ เพื่อวัด
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลของแผนงำนต่ำงๆที่ไดด้  ำเนินกำรไปแลว้ตลอด  2 ปีที่ผ่ำนมำว่ำพนกังำนมีควำมผกูพนัและ
ควำมพงึพอใจมำกขึน้เพียงใด และเพื่อจะไดท้รำบถึงทิศทำงและก ำหนดบรษัิทแผนกำรปรบัปรุงและพฒันำองคก์รตอ่ไปใน
อนำคตเพื่อสรำ้งองคก์รที่พนกังำนรูส้กึภมูิใจและพรอ้มที่จะกำ้วตอ่ไปดว้ยควำมมั่นคง 

2. การดูแลลูกค้า 

นอกจำกควำมมุ่งมั่นในกำรสง่มอบและรกัษำระดบัคณุภำพของสินคำ้และกำรใหบ้ริกำรอนัเป็นเลิศ บริษัทยงัมี
วิธีกำรในกำรสรำ้งควำมสมัพนัธอ์นัดีและกำรมีสว่นรว่มของลกูคำ้ในกิจกรรมทำงธุรกิจและสนัทนำกำรตำ่งๆ ซึง่ลกูคำ้คือผู้
มีสว่นไดเ้สียที่ส  ำคญัในห่วงโซ่คณุค่ำของบริษัท  ดงันัน้กำรรบัรูถ้ึงควำมคำดหวงัและควำมตอ้งกำรของลกูคำ้เป็นประเด็น
ส ำคญัที่บรษัิทตอ้งเอำใจใสอ่ยำ่งยิ่ง  เพรำะบรษัิทสำมำรถน ำมำใชใ้นกำรพฒันำปรับปรุงสินคำ้และบรกิำรที่จะตอบสนอง
ควำมตอ้งกำรของลกูคำ้  ทัง้ลกูคำ้ปัจจบุนั  ลกูคำ้ใหม ่ รวมทัง้ผูท้ี่มีสว่นไดเ้สยีกลุม่อื่นๆ ดว้ย และอำจจะสรำ้งกำรเติบโตที่
ยั่งยืนใหก้บัธุรกิจของลกูคำ้ไปพรอ้มกบัธุรกิจของบรษัิทไดอ้ีกทำงหนึง่ 

อย่ำงไรก็ดี  กำรจะรบัรูถ้ึงควำมคำดหวัง  ควำมตอ้งกำร หรือผลกระทบที่มีต่อลูกคำ้นัน้  นอกจำกผ่ำนทำง
หน่วยงำนที่ดแูลสว่นกำรขำยหรือใหบ้ริกำรที่มกัจะไดร้บั feedback โดยตรงจำกลกูคำ้  บริษัทยงัจดัใหม้ีกำรส ำรวจควำม
พงึพอใจของลกูคำ้เป็นประจ ำทกุปี  โดยมีกำรวิเครำะหผ์ลคะแนนควำมพงึพอใจ  เพื่อจะไดน้ ำมำก ำหนดแผนงำนงำนเพื่อ
แกไ้ขปรบัปรุงหรอืพฒันำตอ่ยอดกำรใหบ้รกิำรแก่ลกูคำ้ตอ่ไป   
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ปี 2564 บรษัิทไดด้  ำเนินกำรส ำรวจและประเมินผลควำมพงึพอใจของลกูคำ้ไทยคม  ซึง่แบง่ลกูคำ้ออกเป็นสีก่ลุม่
หลกั คือ 1) กลุ่มผูเ้ช่ำช่องสญัญำณดำวเทียม  2) กลุ่มผูใ้ชบ้ริกำรบรอดคำสต ์3) กลุ่มผูใ้ชบ้ริกำรบรอดแบนด ์ 4) กลุ่ม
ผูใ้ชบ้ริกำร Maritime (NAVA)  จำกกำรส ำรวจพบว่ำควำมพึงพอใจของลกูคำ้ไทยคม อยู่ที่รอ้ยละ 86.17  ซึ่งมำกกว่ำปี 
2563 จ ำนวนรอ้ยละ 1.27  

เปรียบเทียบผลคะแนนความพึงพอใจของลูกค้า (%) 

ปี 2561/เป้าหมาย ปี 2562/เป้าหมาย ปี 2563/เป้าหมาย ปี 2564/เป้าหมาย 
83.2/87 85.9/87 84.9/87 86.17/87 

 จำกควำมเห็นของลกูคำ้โดยรวม สำมำรถสรุปไดว้ำ่ลกูคำ้มกัจะพดูถึงไทยคมในแง่ดี  มีกำรใหบ้ริกำรเทคโนโลยี
ใหม่ๆ  และมีกำรแบง่ปันเทคโนโลยีใหมน่ัน้ใหก้บัลกูคำ้  นอกจำกนีย้งักลำ่วถึงกำรใหบ้รกิำรโดยทั่วไป และกำรแก ้
ไขปัญหำที่มีกำรปรบัปรุงใหด้ียิ่งขึน้ในปีที่ผ่ำนมำ  เรื่องของรำคำยงัคงไม่ใช่ปัจจยัหลกัที่ท  ำใหล้กูคำ้ใชบ้ริกำร
จำกไทยคม  

ผลการด าเนินงานปี 2564 

หมายเหตุ บรษิัทน าผลส ารวจความพงึพอใจ ปี 2563 มาปรบัปรุงพฒันากิจกรรม ปี 2564 

กลุ่มลุกค้า แนวทางการด าเนินการ ผลการด าเนินงานปี 2564 
1.กลุ่มลกูค้าบรอด
แบนด ์ 
(Broadband Service) 
 

สง่เจำ้หนำ้ที่ทำงดำ้นเทคนิคและกำรบรกิำร 
เขำ้ช่วยเหลอืและประสำนงำนกบัลกูคำ้ 
ส  ำหรบัโปรเจคใหม่ๆ ที่มีกำรใชง้ำนดำวเทียม
ในเชิงรุกทัง้ในประเทศและตำ่งประเทศ 
เพื่อใหโ้ครงกำรตำ่งๆส ำเรจ็ลลุว่ง อีกทัง้ยงั 
สำมำรถสง่เสรมิใ หล้กูคำ้มองเห็น โอกำส ใน
ธุรกิจ/โครงกำรใหม่ๆ  ท่ีเกิดจำกกำรใช ้
เทคโนโลยีดำวเทียมใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ 
 

• จดัฝึกอบรมลกูคำ้เป็นกลุม่ขนำดเลก็ 
รวมถงึกำรจดัฝึกอบรมลกูคำ้แบบ
ออนไลน ์เนื่องดว้ยสถำนกำรณ ์
COVID-19 

• เขำ้รว่มแกปั้ญหำกบัลกูคำ้ เมื่อลกูคำ้
รอ้งขอควำมรว่มมือ 

• เขำ้เยี่ยมกิจกำรของลกูคำ้  เพื่อรบัฟัง
ปัญหำและ ขอ้เสนอแนะโดยตรง 
ในระหวำ่งกำรฝึกอบรม หรอืกำรเยี่ยม
ลกูคำ้  จะมกีำรแบง่ปันขอ้มลูทำง 
เทคโนโลยีใหมใ่หล้กูคำ้ 

2.กลุ่มลกูค้าบรอด
คาสต ์ 
(Broadcast Service) 
 
 

สนบัสนนุกำรด ำเนินธุรกิจของลกูคำ้ดว้ยกำร
สง่เจำ้หนำ้ที่ท่ีมีประสบกำรณท์ำงดำ้น
เทคโนโลยี Broadcast โดยเฉพำะ เพื่อให้
ค ำแนะน ำตอ่ลกูคำ้ในกำรขยำยธรุกิจ กำร
วำงแผนกำร ใชง้ำน Broadcast อยำ่ง 
เหมำะสม โดยใชเ้ทคโนโลยีที่สอดรบักบั กำร
เปลีย่นแปลงในยคุดจิิทลั รวมทัง้สนบั สนุ
นขอ้มลูทำงเทคนิค และกำรเปิดใหล้กูคำ้ เขำ้
เยี่ยมชมกิจกำร เพื่อใหเ้กิดควำมรูค้วำม 
เขำ้ใจและ เห็นภำพ กำรเปลีย่นแปลง ของ
เทคโนโลยี ซึง่เป็น ประโยชนต์อ่กำรด ำเนิน
ธุรกิจของลกูคำ้ตอ่ไป 

• จดัฝึกอบรมลกูคำ้เป็นกลุม่ขนำดเลก็ 
รวมถงึกำรจดัฝึกอบรมลกูคำ้แบบ
ออนไลน ์เนื่องดว้ยสถำนกำรณ ์
COVID-19 

• เขำ้เยี่ยมกิจกำรของลกูคำ้  เพื่อรบัฟัง
ปัญหำและ ขอ้เสนอแนะโดยตรง 

• ในระหวำ่งกำรฝึกอบรม หรอืกำรเยี่ยม
ลกูคำ้  จะมกีำรแบง่ปันขอ้มลูทำง 
เทคโนโลยีใหมใ่หล้กูคำ้  

• เช่น เทคโนโลยี 4K 
 

3.กลุ่มลกูค้าใช้บริการ
เช่า ช่องสัญญาณ 
(Transponder Service) 
 

กำรถำ่ยทอดและแบง่ปันเทคโนโลยีให ้กบั
ลกูคำ้ เนื่องจำกปัจจบุนักำรเปลีย่น แปลง
ทำงดำ้นเทคโนโลยีและกำรใชง้ำน ดำวเทียม
มีกำรเปลีย่นแปลงไปจำกเดิม ท ำใหล้กูคำ้
และบรษัิทตอ้งปรบัตวั เพื่อใหธุ้รกิจสำมำรถ
เจรญิเติบโตตอ่ ไปไดอ้ยำ่งยั่งยืน  บรษัิทยงัได้

• จดัฝึกอบรมลกูคำ้เป็นกลุม่ขนำดเลก็ 
รวมถงึกำรจดัฝึกอบรมลกูคำ้แบบ
ออนไลน ์เนื่องดว้ยสถำนกำรณ ์
COVID-19 

• เขำ้รว่มแกปั้ญหำกบัลกูคำ้ เมื่อลกูคำ้
รอ้งขอควำมรว่มมือ 
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ถ่ำยทอด เทคโนโลยีใหม่ๆ  ทัง้ที่เก่ียวขอ้งกบั
กำร ใชง้ำนดำวเทยีมและไมเ่ก่ียวขอ้ง เพื่อให้
เกิดประโยชนก์บัธุรกิจของลกูคำ้ ผำ่นกำร
ฝึกอบรมที่บรษัิทไดจ้ดัขึน้ทกุปี 
 

• เขำ้เยี่ยมกิจกำรของลกูคำ้  เพื่อรบัฟัง
ปัญหำและ ขอ้เสนอ แนะโดยตรง 

• ในระหวำ่งกำรฝึกอบรม หรอื กำร
เยี่ยมลกูคำ้  จะมีกำรแบง่ปัน ขอ้มลู
ทำงเทคโนโลยีใหมใ่ห ้ลกูคำ้ 

4.กลุ่มผู้ใช้บริการ 
Maritime: NAVA 

วำงแผนกำรปรบัปรุงพฒันำสนิคำ้และบรกิำร
เพื่อเพิ่มขดีควำมสำมำรถของบรกิำร 
ตอบสนองควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ และเพิ่ม
ศกัยภำพในกำรท ำธุรกิจของลกูคำ้ วำง
แผนกำรบ ำรุงรกัษำอปุกรณร์บัสง่สญัญำณ
ดำวเทียมปลำยทำงเชิงปอ้งกนั (preventive 
maintenance) เพื่อรกัษำคณุภำพของกำร
ใหบ้รกิำรตรวจสอบกำรใชบ้รกิำรของลกูคำ้
และกำรด ำเนินงำนของคูค่ำ้อยำ่งสม ่ำเสมอ 
และวำงแผนกำรแกไ้ขปัญหำอยำ่งเป็นระบบ 
เพื่อรกัษำคณุภำพของกำรใหบ้รกิำรและ
ควำมพงึพอใจของลกูคำ้ 

• จดัประชมุกบัลกูคำ้และคูค่ำ้อยำ่ง
สม ่ำเสมอ รบัฟังขอ้เสนอแนะ เพือ่
น ำไปปรบัปรุงและพฒันำคณุภำพของ
สนิคำ้และบรกิำร 

• ประสำนงำนกบัลกูคำ้เพื่อจดัสง่
เจำ้หนำ้ที่เทคนิคเขำ้ตรวจสอบและ
บ ำรุงรกัษำอปุกรณร์บัสง่สญัญำณ
ดำวเทียมปลำยทำงเชิงปอ้งกนั และ
เขำ้แกไ้ขในกรณีเกิดปัญหำเพื่อให้
ลกูคำ้สำมำรถใชบ้รกิำรไดอ้ยำ่ง
ตอ่เนื่อง 

• จดัหำบรกิำรเสรมิของนำวำ เพื่อ
ตอบสนองควำมตอ้งกำรและเพิม่
ศกัยภำพในกำรท ำธุรกิจของลกูคำ้ 

3. การดูแลชุมชนและสังคม 

 ไทยคมไดด้  ำเนินกำรในมิติดำ้นสงัคม เพื่อเสริมสรำ้งสงัคมที่ยั่งยืนทัง้ภำยในและภำยนอกผ่ำนกระบวนกำรทำง
ธุรกิจ  โดยกำรรบัผิดชอบต่อผลิตภณัฑแ์ละกำรส่งมอบบริกำรที่มีคุณภำพ เพื่อสรำ้งควำมประทบัใจ  มีควำมน่ำเช่ือถือ 
และสรำ้งคุณค่ำร่วมกนัตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ นอกจำกนีใ้นฐำนะที่เป็นบริษัทโทรคมนำคมชัน้น ำของประเทศ บริษัทยงัมุ่ง
สรำ้งโอกำสในกำรเขำ้ถึงขอ้มลูดิจิทลั  กำรติดต่อสื่อสำรและกำรพฒันำเทคโนโลยีต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่อง  เพื่อใหชุ้มชนและ
สงัคมไดร้บัประโยชนอ์ยำ่งทั่วถึง  ทกุพืน้ที่และทกุสภำวกำรณ ์ ตลอดจนกำรด ำเนินกำรดำ้นควำมรบัผิดชอบตอ่สงัคมที่อยู่
นอกกระบวนกำรทำงธุรกิจ  ซึ่งยงัคงสง่เสริมควำมยั่งยืนของสงัคมภำยใต ้3 แนวคิด คือ กำรศึกษำ กำรพฒันำคณุภำพ
ชีวิตของคนในชุมชน พรอ้มไปกบักำรแบ่งปันควำมรูแ้ละประสบกำรณ ์ กำรด ำเนินโครงกำรและกิจกรรมต่ำงๆ บริษัทได้
ประสำนควำมรว่มมือกบัหนว่ยงำนภำครฐั เอกชนและหนว่ยงำนทอ้งถ่ิน เพื่อสรำ้งควำมเขม้แข็งใหก้บัผูม้ีสว่นเก่ียวขอ้งใน
หลำยฝ่ำย  และยงัสง่เสรมิกำรสรำ้งจิตอำสำและควำมรบัผิดชอบตอ่สงัคมใหก้บัพนกังำนของบรษัิทอยำ่งตอ่เนื่อง   

3.1 โครงการไทยคิด ไทยคม  

เป็นโครงกำรดำ้นกำรศึกษำที่บริษัทด ำเนินโครงกำรติดต่อมำอย่ำงต่อเนื่องยำวนำน  เพรำะบริษัทเล็งเห็นถึง 
ประโยชนท์ี่เกิดขึน้  จึงพยำยำมตอ่ยอดและผสำนควำมรว่มมือกบัหน่วยงำนตำ่งๆ เพื่อขยำยผลเพิ่มจ ำนวนผูร้บัประโยชน์
จำกโครงกำรฯ ใหม้ำกที่สดุ  ดว้ยควำมเช่ือว่ำมนษุยท์กุคนควรไดร้บัสิทธ์ิอย่ำงเท่ำเทียมกนั  โดยเฉพำะสิทธิในเรื่องของ 
"กำรศึกษำ" และ "กำรเขำ้ถึงขอ้มูล"  กำรศึกษำยงัเป็นพืน้ฐำนของกำรพัฒนำคนเพื่อสรำ้งสงัคมที่ยั่งยืนส่วนหนึ่งดว้ย  
บริษัทจึงมีเป้ำหมำยที่จะมุ่งพฒันำยกระดบัคณุภำพกำรศึกษำ  รวมทัง้กำรสนบัสนนุแนวทำง "กำรศึกษำนอกระบบและ
กำรศึกษำตำมอธัยำศยั (กศน.)” เพื่อลดควำมเหลื่อมล ำ้ทำงสงัคมผ่ำนโครงกำรเรียนรูเ้พื่อสรำ้งอำชีพ อำทิ โครงกำรกอง
ทนุกำรศึกษำเพื่อกำรพฒันำอยำ่งยั่งยืนของไทยคม โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนในโครงกำรไทยคิด ไทยคม ปี 2564 
ดงันี ้
 1.โรงเรยีนและสถำนศกึษำทกุสงักดั ในพืน้ท่ีตำ่งๆทั่วประเทศ 12 แหง่ 

2.ศนูยก์ำรเรยีนชมุชนชำวไทยภเูขำ “แมฟ่ำ้หลวง” ในพืน้ท่ี อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม ่5 แหง่ พรอ้มเครือ่งรบั 
   โทรทศัน ์

                 (ชดุจำนรบัสญัญำณดำวเทียม “ไทยคิด ไทยคม” ผูร้บัประโยชนค์ิดในอตัรำเฉลีย่ 100 คน ตอ่ 1 ชดุ)  
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 สำมำรถสรุปไดว้่ำในระหว่ำงปี 2554-2563 บริษัทส่งมอบจำนดำวเทียมพรอ้มติดตัง้ จ ำนวน 8,021 ชุด มีผูร้บั
ผลประโยชน ์ 802,100 คน (โดยประมำณ) ทัง้นีเ้ฉพำะปี 2564 ภำยใตส้ถำนกำรณก์ำรแพรร่ะบำดของ COVID-19 ไทยคม
สง่มอบจำนดำวเทียมจ ำนวน 17 ชุด มีผูร้บัผลประโยชนเ์พิ่มขึน้ จ ำนวน 1,700 คน  รวมเป็นจ ำนวนผูท้ี่ไดร้บัผลประโยชน์
แลว้ทัง้สิน้ 803,900 คน (โดยประมำณ) 

3.2 โครงการดิจิทัลออนไลนเ์พื่อการเรียนรู้ส าหรับคนหหูนวก (Thailand Online Learning Platform for the Deaf)  

ในปี 2563 ไทยคมไดม้ีกำรพฒันำแพลตฟอรม์เพื่อกำรเรียนรูผ้่ำนระบบออนไลนส์  ำหรบัคนทุกเพศทุกวยั  โดย 
เฉพำะ “ผูบ้กพร่องทำงกำรไดย้ิน” ซึ่งเป็นนักเรียนของโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระรำชูปถัมภท์ี่ประสบปัญหำในช่วง
สถำนกำรณก์ำรแพรร่ะบำดของ COVID-19 ที่ไม่สำมำรถเขำ้เรียนในชัน้เรียนปกติไดเ้นื่องจำกตอ้งงดกำรเรียนสอนและ
นกัเรยีนกลุม่นีก็้ไมส่ำมำรถเรยีนผำ่นทำงช่องโทรทศันเ์พื่อกำรศกึษำทำงไกล คือช่อง “DLTV”  ได ้  บรษัิทจึงมีแนวคิดที่จะ
ช่วยจดักำรเรยีนกำรสอนระบบออนไลนส์  ำหรบัคนหหูนวก เพื่อใหไ้ดร้บัโอกำสทำงกำรศกึษำเรยีนรูว้ิชำกำรทัง้ในระบบและ
ตำมอัธยำศัยอย่ำงสะดวกทุกที่ทุกเวลำ สรำ้งควำมเท่ำเทียมด้ำนกำรศึกษำให้กับสังคม พรอ้มได้พัฒนำระบบกำร
ประเมินผลเพื่อน ำไปเลือ่นระดบัชัน้ โดยอำ้งอิงผลกำรเรยีนและเทียบผลในหลกัสตูร ทัง้ยงัสำมำรถน ำไปปรบัใชเ้พื่อพฒันำ
คณุภำพชีวิตได ้  

บริษัทไดส้นบัสนุนกำรจดักำรเรียนกำรสอนดว้ยระบบออนไลนส์  ำหรบันกัเรียนโรงเรียนเศรษฐเสถียร  เพื่อเป็น
ตน้แบบในกำรขยำยโอกำสไปยงันกัเรยีนที่บกพรอ่งทำงกำรไดย้ินใหไ้ดร้บัโอกำสทำงกำรศกึษำในท่ีตำ่งๆทั่วประเทศ แมว้ำ่
จะเป็นช่วงสถำนกำรณ ์COVID-19 โดยสรำ้งแอพพิเคชั่นรองรบักำรเรียนกำรสอนภำยใตช่ื้อ LooxLearn ใหผู้บ้กพร่อง
ทำงกำรไดย้ินสำมำรถเรียนรูแ้ละประเมินผลกำรเรียนไดท้กุที่ทกุเวลำ  โดยกำรสนบัสนนุชุดอปุกรณพ์รอ้มสง่ผูเ้ช่ียวชำญ
ของบริษัทไปอบรมใหค้วำมรูค้ณุครู  ใหส้ำมำรถท ำกำรเรียนกำรสอนออนไลนส์  ำหรบันกัเรียนตำมคำบเรียนในเวลำปกติ 
และอัดเป็นคลิปกำรสอนออนไลนใ์หน้ักเรียนไดม้ีโอกำสเรียนในช่วง COVID-19 และส ำหรบัเรียนซ ำ้ยอ้นหลงัไดเ้มื่อ
ตอ้งกำรทบทวน    

ผลกำรจดักำรเรียนกำรสอนปัจจุบนัที่โรงเรียนตอ้งปิดใหน้กัเรียนเรียนที่บำ้น พบว่ำ นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษำ 
เรียนรูจ้ำกระบบออนไลน ์100% นกัเรียนระดบัประถมศกึษำ 97% (นอกนัน้เป็นนกัเรียนที่พิกำรซ ำ้ซอ้นตอ้งไดร้บักำรดแูล
พิเศษ) ทัง้นี ้กำรเรียนออนไลนข์องนักเรียนหูหนวกของโรงเรียนเศรษฐเสถียรฯ เป็นกำรแสดงถึงควำมเท่ำเทียมทำง
กำรศกึษำของไทยที่ไทยคมใหค้วำมส ำคญัเสมอมำ  

3.3 โครงการ “ศูนยด์ิจิทัลชุมชน เพื่อการสื่อสาร เรียนรู้และส่งเสริมอาชีพ” (Community Digital Center) 

โครงกำรนีเ้ป็นกำรใหบ้รกิำรอินเทอรเ์น็ต wi-fi ผำ่นดำวเทียม “Thaicom Express Wi-fi” เพื่อสรำ้งโอกำสในกำร
เขำ้ถงึอินเทอรเ์น็ตควำมเรว็สงู (สงูสดุถึง 30 Mbps) ใหแ้ก่ประชำชนในพืน้ท่ีหำ่งไกลซึง่สญัญำณโทรศพัทม์ือถือหรอืขำ่ย
สำย ADSL/Fiber เขำ้ไมถ่งึ โดยเฉพำะหมูบ่ำ้น ชมุชน ภเูขำ เกำะ หรอืสถำนท่ีทอ่งเทีย่วตำ่งๆ ซึง่บรกิำรอินเทอรเ์นต็ยงัไม่
ทั่วถึงหรอืมีใหบ้รกิำรไมเ่พียงพอ  

อีกทัง้ยงัเป็นกำรสำนตอ่แนวทำงของโครงกำรกองทนุทำงสงัคมเพือ่กำรพฒันำอยำ่งยั่งยืน ใหป้ระชำชนในพืน้ท่ี
หำ่งไกลไดเ้รยีนรูก้ำรใชอ้ินเทอรเ์น็ตเพื่อกำรเรยีนรู ้ น ำไปสูก่ำรสง่เสรมิอำชีพและสนบัสนนุเศรษฐกิจชมุชนจำกกำรด ำเนิน
โครงกำรกองทนุทำงสงัคมฯ ใหต้อ่เนื่อง  

ในปี 2564 ไทยคมด ำเนินโครงกำรน ำรอ่ง 2 ชมุชน ในพืน้ท่ี อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม ่ โดยกลไกกำรจดักำรศกึษำ
ตลอดชีวติของ กศน.หำกผลกำรประเมินพบวำ่ชมุชนไดร้บัประโยชน ์ บรษัิทก็จะขยำยผลตอ่เนื่องในปีตอ่ไป 

3.4 พนักงานอาสา 

ไทยคมด ำเนินโครงกำร Thaicom We Share เพื่อส่งเสริมจิตอำสำใหพ้นักงำน  โดยเนน้กำรมีส่วนร่วมสรำ้ง
โอกำสใหก้บัผูด้อ้ยโอกำส  ในปี 2564 ที่ผ่ำนมำ ยงัคงใชว้ิธีสง่ควำมช่วยเหลือไปตำมช่องทำงตำ่งๆ ตำมมำตรกำร Social 
Distancing ของสถำนกำรณ ์COVID-19   
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4.  การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  
การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

ในกำรอ่ำนค ำอธิบำยและกำรวิเครำะหข์องฝ่ำยจดักำร นกัลงทนุควรศึกษำเอกสำรประกอบ ซึ่งไดแ้ก่ งบกำรเงินรวม 
ขอ้มูลทำงกำรเงินที่มีกำรปรบัปรุง ตัวเลขกำรด ำเนินงำนโดยสรุปในอดีต และที่มีกำรปรบัปรุง ควบคู่ไปกับหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินและขอ้มลูที่น ำเสนอไวใ้นเอกสำรนี ้

 ภาพรวม 

บริษัทมีรำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้ริกำรในปี 2564 ที่ระดบั 3,303 ลำ้นบำท ลดลง 7.1% จำก 3,557 ลำ้น
บำทในปี 2563 เป็นผลมำจำกกำรลดลงของรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรดำวเทียมส ำหรบัลกูคำ้บรอดคำสต ์สำเหตหุลกัมำ
จำกกำรใชง้ำนลดลงของลกูคำ้ในประเทศ ประกอบกบักำรปลดระวำงดำวเทียมไทยคม 5 ในเดือนกุมภำพนัธ ์2563 ซึ่งมี
ลกูคำ้บำงสว่นท่ีบรษัิทจ ำเป็นตอ้งยตุิกำรใหบ้รกิำร เนื่องจำกไมส่ำมำรถโอนยำ้ยไปยงัดำวเทียมที่บรษัิทใหบ้รกิำรได ้รวมถงึ
กำรลดลงของรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรดำ้นบรอดแบนดจ์ำกกำรใชง้ำนท่ีลดลงของลกูคำ้ตำ่งประเทศ 

โดยบริษัทมีผลก ำไรสทุธิในปี 2564 เป็นจ ำนวน 144 ลำ้นบำท คิดเป็นผลก ำไรต่อหุน้ 0.13 บำท อย่ำงไรก็ตำม
หำกไม่รวมรำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำยจำกรำยกำรพิเศษต่ำงๆ บริษัทมีผลก ำไร (ขำดทนุ) จำกกำรด ำเนินงำนปกติเป็นจ ำนวน 
(225) ลำ้นบำท ซึ่งปรบัตวัลดลงจำกผลขำดทนุจำกกำรด ำเนินงำนปกติจ ำนวน (135) ลำ้นบำท ในปี 2563 เนื่องจำกกำร
รบัรูผ้ลขำดทนุจำกกำรรว่มคำ้จ ำนวน (267) ลำ้นบำท 

ทัง้นีเ้มื่อพิจำรณำผลก ำไร(ขำดทนุ)สทุธิส ำหรบักำรด ำเนินงำนปกติโดยไมร่วมผลจำกสว่นแบง่ก ำไรจำกเงินลงทนุ
จำกกำรรว่มคำ้ ส ำหรบัปี 2564 มีจ ำนวน 41 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จำกปี 2563 จ ำนวน (139) ลำ้นบำท เนื่องจำกตน้ทนุกำร
บริกำรดำวเทียมลดลงจำกตน้ทนุของค่ำเสื่อมรำคำของดำวเทียมและตน้ทนุผลประโยชนต์อบแทนแก่กระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสงัคม หลงัจำกกำรสิน้สดุของสญัญำด ำเนินกิจกำรดำวเทียมสือ่สำรภำยในประเทศ 

 ภาพรวมธุรกิจ 

ธุรกิจบรกิำรดำวเทียมและธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกบัดำวเทียม 

 บริษัทไดท้ ำสญัญำกบักระทรวงคมนำคมเพื่อด ำเนินกิจกำรดำวเทียมสื่อสำรเป็นเวลำ 30 ปี โดยบริษัทมีสิทธิใน
กำรบริหำรกิจกำรและกำรใหบ้รกิำรวงจรดำวเทียมเพื่อกำรสื่อสำรทัง้ภำยในประเทศและตำ่งประเทศ และมีสิทธิเก็บคำ่ใช้
วงจรดำวเทียมจำกผูใ้ชว้งจรดำวเทียมภำยในระยะเวลำ 30 ปี ต่อมำสญัญำดงักลำ่วไดอ้ยู่ภำยใตก้ำรดแูลของกระทรวง
ดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม (MDE) ภำยใตส้ญัญำดงักลำ่วขำ้งตน้ ดำวเทียมทกุดวงและสถำนีควบคมุดำวเทียมรวมทัง้
อุปกรณ์ต่ำงๆ ท่ีจัดตัง้ขึน้ตำมสญัญำตกเป็นกรรมสิทธ์ิของ MDE เมื่อไดด้  ำเนินกำรก่อสรำ้งและติดตัง้เรียบรอ้ยแลว้ 
ปัจจุบนัสญัญำดงักล่ำวไดส้ิน้สดุแลว้ และบริษัทไดส้่งมอบกำรครอบครองดำวเทียมและทรพัยส์ินทัง้หมดตำมสญัญำ
ดงักลำ่วคืนใหแ้ก่ MDE ครบถว้นแลว้เมื่อวนัท่ี 10 กนัยำยน 2564 

หลงัจำกกำรสิน้สดุของสญัญำด ำเนินกิจกำรดำวเทียมสื่อสำรภำยในประเทศและต่ำงประเทศ บริษัทย่อยของ
บริษัทไดเ้ขำ้ท ำขอ้ตกลงเพื่อซือ้แบนดว์ิธบำงสว่นบนดำวเทียมไทยคม 4 และดำวเทียมไทยคม 6 กบับริษัท โทรคมนำคม
แหง่ชำติ จ ำกดั (มหำชน) ซึง่เป็นผูม้ีสทิธิบรหิำรจดักำรดำวเทียมไทยคม 4 และดำวเทียมไทยคม 6 จำก MDE ภำยหลงัจำก
กำรสิน้สดุของสญัญำด ำเนินกิจกำรดำวเทียมสือ่สำรภำยในประเทศ เพื่อไปใหบ้รกิำรตอ่  ดงันัน้นบัตัง้แตว่นัท่ี 11 กนัยำยน 
2564  กลุม่บริษัทจึงสำมำรถใหบ้ริกำรช่องสญัญำณดำวเทียมบนดำวเทียมไทยคม 4 และดำวเทียมไทยคม 6 กบัลกูคำ้
บำงสว่นของกลุม่บรษัิทไดต้อ่ไป 

สิน้ปี 2564 ดำวเทียมที่บริษัทใหบ้ริกำรภำยใตใ้บอนุญำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคมหลงัจำกกำรสิน้สดุของ
สญัญำด ำเนินกิจกำรดำวเทียมสือ่สำรภำยในประเทศ ไดแ้ก่ ดำวเทียมไทยคม 7 และไทยคม 8 โดยอตัรำกำรใชบ้รกิำรของ
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ลกูคำ้ของทัง้สองดวง ณ สิน้ไตรมำส 4/2564 มีอตัรำกำรใชบ้ริกำรของลกูคำ้เมื่อเทียบกบัควำมสำมำรถในกำรใหบ้ริกำร
ของดำวเทียม อยูท่ี่ระดบั 57% 

เมื่อวนัที่ 8 มิถนุำยน 2564 บริษัทไดจ้ดทะเบียนจดัตัง้ บริษัท ทีซี สเปซ คอนเน็ค จ ำกดั (TCSC) เพื่อด ำเนินกำร
ประกอบธุรกิจสือ่สำรโทรคมนำคม ธุรกิจดำวเทียมและธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง ดว้ยทนุจดทะเบียนจ ำนวน 100 ลำ้นบำท มลูคำ่
หุน้ท่ีตรำไว ้10 บำท มีทนุจดทะเบียนช ำระแลว้จ ำนวน 25 ลำ้นบำท โดยบรษัิทถือหุน้รอ้ยละ 99.99 

ธุรกิจบรกิำรอินเทอรเ์น็ตและสือ่ 

 รำยไดจ้ำกธุรกิจกำรใหบ้ริกำรอินเทอรเ์น็ตและสื่อ เป็นรำยไดจ้ำก ไทยเอไอ ในกำรจัดจ ำหน่ำยอุปกรณช์ุดรบั
สัญญำดำวเทียม (set-top-box) และอุปกรณ์อื่นที่เก่ียวข้อง รวมทั้งให้บริกำรจ ำหน่ำยและให้เช่ำแพลตฟอรม์ เช่น 
แพลตฟอรม์ส ำหรบัช่อง IPTV, video streaming, eSport และ LOOX TV  

ธุรกิจบรกิำรโทรศพัทใ์นตำ่งประเทศ 

ณ สิน้ปี 2564 บริษัท ลำว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส ์จ ำกัด (แอลทีซี)และ บริษัท ทีพลสัดิจิทัล จ ำกัด (ทีพลสั) มี
จ ำนวนผูใ้ชบ้รกิำรโทรศพัทเ์คลื่อนที่ในระบบรวมทัง้สิน้ 2.01 ลำ้นรำย โดยมีระดบัจ ำนวนผูใ้ชบ้รกิำรเพิ่มขึน้จำก 1.72 ลำ้น
รำย ณ สิน้ปี 2563 

1. ผลการด าเนินงานส าหรับงวด 12 เดือน สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 เปรียบเทียบงวด 12 เดือนสิ้นสุด       
31 ธันวาคม 2563 

สรุปขอ้มลูทำงกำรเงินท่ีส ำคญั 

หนว่ย: ลำ้นบำท 
 

จ านวน เปลี่ยนแปลง 

ปี 2564 ปี 2563 YoY (%) 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร 3,303 3,557 -7.1% 
ตน้ทนุขำยและกำรใหบ้รกิำร  (2,350) (2,578) -8.9% 
คำ่ใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำร (1) (884) (927) -4.7% 
ก ำไร (ขำดทนุ) จำกกำรขำยและบรกิำร 69 51 35.9% 
รำยไดอ้ื่น(2) 74 671 -89.0% 
ก ำไร (ขำดทนุ) จำกอตัรำแลกเปลีย่น 369 (59) n.a. 
ก ำไร (ขำดทนุ) จำกกำรด ำเนินงำน  512 663 -22.8% 
ก ำไร (ขำดทนุ) จำกกำรด ำเนินงำนก่อนดอกเบีย้จำ่ย ภำษี และ คำ่
เสือ่มรำคำ (3) 1,201 1,269 -5.4% 

รำยไดท้ำงกำรเงิน 129 141 -8.1% 
ตน้ทนุทำงกำรเงิน (155) (188) -17.5% 
หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู และกำรกลบัรำยกำรขำดทนุจำกกำรดอ้ย
คำ่ (ขำดทนุจำกกำรดอ้ยคำ่) ซึง่เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิน ฉบบัท่ี 9  

13 9 51.0% 

สว่นแบง่ก ำไรขำดทนุจำกเงินลงทนุในกำรรว่มคำ้ (267) 4 n.a. 
ก ำไร (ขำดทนุ) ก่อนภำษีเงินได ้ 232 628 -63.1% 
คำ่ใชจ้่ำยภำษีเงินได ้ (88) (114) -22.7% 
ก าไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 144 514 -72.0% 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) 0.13 0.47 -72.0% 
รำยกำรพิเศษส ำหรบังวด (4) 369 649 -43.1% 
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หนว่ย: ลำ้นบำท 
 

จ านวน เปลี่ยนแปลง 

ปี 2564 ปี 2563 YoY (%) 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนปกติ (225) (135) -67.1% 
(1)  คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและบรหิำร หมำยถึง คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและบรหิำร และคำ่ตอบแทนกรรมกำรและผูบ้รหิำร 
(2)  รำยไดอ่ื้นส ำหรบัปี 2563 สว่นใหญ่คือรำยไดจ้ำกเงินชดเชย 
(3)  ไมร่วมรำยไดอ่ื้น ก ำไร (ขำดทนุ) จำกอตัรำแลกเปลี่ยน กำรดอ้ยคำ่และตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์
(4)  รำยกำรพิเศษส ำหรบังวด ไดแ้ก่ ก ำไร (ขำดทนุ) จำกอตัรำแลกเปลี่ยน รำยไดจ้ำกเงินชดเชย รำยกำรพิเศษจำกกำรปรบัโครงสรา้ง

สญัญำลกูคำ้ กำรจ ำหน่ำยเงินลงทนุ กำรดอ้ยคำ่ของสินทรพัย ์และรำยกำรอ่ืนๆที่เป็นรำยกำรที่เกิดขึน้ครัง้เดียว  

รายได้จากการขายและการใหบ้ริการ 

 รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้ริกำรรวมในปี 2564 มีจ ำนวนทัง้สิน้ 3,303 ลำ้นบำท ลดลง 7.1% จำก 3,557 
ลำ้นบำท ในปี 2563 เป็นผลมำจำกกำรลดลงของรำยไดข้องธุรกิจกำรใหบ้รกิำรดำวเทียมและบรกิำรที่เก่ียวเนื่อง ประกอบ
กบัธุรกิจอินเทอรเ์น็ตและสือ่ 

รายได้จากการขายและการใหบ้ริการ 
หนว่ย: ลำ้นบำท 

2564 2563 % YoY 

ดำวเทียมและบรกิำรท่ีเก่ียวเนื่อง 3,297 3,548 -7.1% 
อินเทอรเ์น็ตและสือ่ 30 32 -6.8% 
ตดัรำยกำรระหวำ่งสว่นงำน (24) (24) -0.7% 
รวม 3,303 3,557 -7.1% 

 หลงัจำกกำรสิน้สดุของสญัญำด ำเนินกิจกำรดำวเทียมสื่อสำรภำยในประเทศ (สญัญำสมัปทำน) รำยไดจ้ำก
ธุรกิจใหบ้ริกำรดำวเทียมและบริกำรที่เก่ียวเนื่องของบริษัท ประกอบดว้ยรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรของดำวเทียมไทยคม 7 
และไทยคม 8 ซึ่งเป็นดำวเทียมที่บริษัทใหบ้ริกำรภำยใตใ้บอนุญำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคม และรำยไดจ้ำกกำร
ใหบ้ริกำรแบนดว์ิธ(ช่องสญัญำณดำวเทียม) ที่บริษัทซือ้จำกผูใ้หบ้ริกำรดำวเทียมรำยอื่น เช่น แบนดว์ิธบำงส่วนบน
ดำวเทียมไทยคม 4 และดำวเทียมไทยคม 6 จำกบริษัท โทรคมนำคมแห่งชำติ จ ำกดั (มหำชน) รวมไปถึงกำรซือ้แบนดว์ิธ
จำกผูใ้หบ้ริกำรต่ำงประเทศ โดยบริษัทยงัคงใหบ้ริกำรลกูคำ้ไดอ้ย่ำงต่อเนื่องทัง้กำรใหบ้ริกำรดำ้นบรอดคำสตแ์ละบรอด
แบนด ์

 ทัง้นี ้รำยไดจ้ำกธุรกิจใหบ้ริกำรดำวเทียมและบริกำรที่ เก่ียวเนื่องในปี 2564 อยู่ที่ระดบั 3,297 ลำ้นบำท ลดลง 
7.1% จำก 3,548 ลำ้นบำท ในปี 2563 เป็นผลมำจำก 

 กำรลดลงของรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรดำ้นบรอดคำสต ์เนื่องมำจำกกำรลดลงของลกูคำ้ในประเทศประกอบ
กับกำรยุติกำรใช้บริกำรของลูกคำ้บนดำวเทียมไทยคม 5 ที่ไม่สำมำรถยำ้ยไปดำวเทียมดวงอื่นที่บริษัท
ใหบ้รกิำรได ้ 

 กำรลดลงของรำยได้จำกกำรให้บริกำรด้ำนบรอดแบนด์ของลูกค้ำต่ำงประเทศ เนื่องมำจำกดำวเทียม         
ไทยคม 4 ใกลส้ิน้สดุอำยกุำรใชง้ำน ประกอบกบัควำมไมแ่นน่อนของดำวเทียมทดแทน  

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรอินเทอรเ์น็ตและสือ่ 
 รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรอินเทอรเ์น็ตและสือ่ส  ำหรบัปี 2564 มีจ ำนวน 30 ลำ้นบำท ลดลง 6.8% เมื่อเทียบกบั 32 
ลำ้นบำทในปี 2563 ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรลดลงจำกรำยได้จำกกำรให้บริกำรให้ค ำปรึกษำและติดตั้งระบบส ำหรับ
เครอืขำ่ยบรอดแบนดแ์ละทีวีภำยในอำคำร (System Integration) 
 



                                     บรษิัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน)  ส่วนท่ี 1 กำรประกอบธุรกิจและผลกำรด ำเนินงำน 

แบบ 56-1 One Report ส่วนท่ี 1 หนำ้ท่ี 69 

ต้นทุนขายและการให้บริการ 

บรษัิทมีตน้ทนุขำยและกำรใหบ้รกิำรในปี 2564 ทัง้สิน้ 2,350 ลำ้นบำท ลดลง 8.9% จำก 2,578 ลำ้นบำท ในปี 
2563 เป็นผลมำจำกกำรลดลงของรำยได ้และของตน้ทนุคำ่เสือ่มรำคำหลงัจำกกำรสิน้สดุของสญัญำด ำเนินกิจกำร
ดำวเทียมสือ่สำรภำยในประเทศ 

ต้นทุนขายและการให้บรกิาร 
หนว่ย: ลำ้นบำท 

2564 2563 % YoY 

บรกิำรดำวเทยีมและเก่ียวเนื่อง 2,355 2,587 -9.0% 
บรกิำรอินเทอรเ์นต็และสือ่ 17 15 13.3% 
ตดัรำยกำรระหวำ่งสว่นงำน (23) (24) -4.2% 
รวม 2,350 2,578 -8.9% 

ตน้ทนุกำรใหบ้รกิำรดำวเทียมและบรกิำรท่ีเก่ียวเนื่องในปี 2564 มีจ ำนวนทัง้สิน้ 2,355 ลำ้นบำท ลดลง 9% จำก 
2,587 ลำ้นบำทในปี 2563 สำเหตหุลกัจำกกำรลดลงตน้ทนุของคำ่เสือ่มรำคำของดำวเทียมไทยคม 4 และไทยคม 6 และ
ตน้ทนุผลประโยชนต์อบแทนแก่ MDE หลงัสิน้สดุสมัปทำน เนื่องจำกบรษัิทไดส้ง่มอบกำรครอบครองดำวเทยีมและ
ทรพัยส์นิทัง้หมดคืนใหแ้ก่ MDE ครบถว้นแลว้เมื่อวนัท่ี 10 กนัยำยน 2564 

ตน้ทนุกำรใหบ้รกิำรอินเทอรเ์น็ตและสือ่ 

 ตน้ทนุกำรใหบ้รกิำรอินเทอรเ์น็ตและสือ่ส  ำหรบัปี 2564 มีจ ำนวนทัง้สิน้ 17 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 13.3% จำก 15 ลำ้น
บำท ในปี 2563 เป็นผลมำจำกกำรใหบ้รกิำรอินเทอรเ์น็ตและสือ่ในสว่นวีดีโอออนไลนแ์ละกำรถำ่ยทอดสด โดยเป็นกำรจำ้ง
เหมำบรกิำรแรงงำนบคุคลภำยนอกเพื่อประกอบกำรใหบ้รกิำรลกูคำ้ สง่ผลใหต้น้ทนุกำรใหบ้รกิำรเพิ่มสงูขึน้ 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

บริษัทมีค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบริหำร รวมค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร ในปี 2564 รวมทัง้สิน้ 884 ลำ้น
บำท ลดลง 4.7% จำก 927 ลำ้นบำท ในปี 2563 โดยมีสำเหตหุลกัมำจำกกำรลดลงของค่ำใชจ้่ำยทำงกำรตลำด และกำร
ลดลงของคำ่ใชจ้่ำยขำยและบรหิำรทั่วไปสอดคลอ้งกบัรำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำรท่ีลดลง 

ต้นทุนทางการเงนิ 

 ในปี 2564 บรษัิทมีตน้ทนุทำงกำรเงินทัง้สิน้ 155 ลำ้นบำท ลดลง 17.5% จำก 188 ลำ้นบำทในปี 2563 เนื่องจำก
กำรช ำระคืนหุน้กูใ้นช่วงไตรมำสที่ 4/2563 จ ำนวน 2,275 ลำ้นบำท รวมทัง้กำรช ำระคืนเงินกูย้ืมระยะยำวตำมก ำหนด 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในการร่วมค้า 

สว่นแบ่งก ำไร(ขำดทนุ)จำกเงินลงทนุในกำรรว่มคำ้ มีจ ำนวน (267) ลำ้นบำทในปี 2564 ลดลงจำกสว่นแบง่ก ำไร 
4 ลำ้นบำทในปี 2563  โดยสว่นแบ่งก ำไร(ขำดทนุ)ดงักลำ่วประกอบดว้ย สว่นแบ่งก ำไร(ขำดทนุ)จำกเงินลงทนุในกำรรว่ม
คำ้จำกธุรกิจโทรศพัทใ์นประเทศลำว สว่นแบง่ผลก ำไร(ขำดทนุ)จำกบรษัิท เนชั่น สเปซ แอนด ์เทคโนโลยี จ ำกดั และ บรษัิท 
เอทีไอ เทคโนโลยีส ์จ ำกดั จ ำนวน (262.6) ลำ้นบำท (4.5) ลำ้นบำท และ 0.3 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยสำเหตหุลกัที่สว่น
แบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้จำกธุรกิจโทรศพัทใ์นประเทศลำวลดลง เนื่องมำจำกกำรแข็งค่ำของเงินดอลล่ำร์
สหรฐัฯเมื่อเทียบกบัเงินกีบลำว สง่ผลต่อกำรขำดทนุจำกกำรปรบัมลูค่ำตำมผลกระทบอตัรำแลกเปลี่ยนส ำหรบัเงินปันผล
คำ้งจ่ำยและเงินกูย้ืมสกลุดอลลำ่รส์หรฐัฯ ของแอลทีซี  

ก าไรสุทธิ 
  บรษัิทมีผลก ำไรสทุธิในปี 2564 เป็นจ ำนวน 144 ลำ้นบำท ก ำไรสว่นใหญ่เป็นผลมำจำกรำยกำรพิเศษ ไดแ้ก่ ก ำไร
จำกอตัรำแลกเปลี่ยน จำกกำรแข็งคำ่เงินดอลลำ่รเ์มื่อเทียบกบัเงินบำท โดยบริษัทมีผลก ำไร (ขำดทนุ) จำกกำรด ำเนินงำน
ปกติส  ำหรบัปี 2564 และปี 2563 เป็นจ ำนวน (225) ลำ้นบำท และ (135) ลำ้นบำท ตำมล ำดบั  
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  ผลก ำไร(ขำดทนุ)สทุธิส ำหรบักำรด ำเนินงำนปกติโดยไม่รวมผลจำกสว่นแบ่งก ำไรจำกเงินลงทนุจำกกำรรว่มคำ้ 
ส ำหรบัปี 2564 มีจ ำนวน 41 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จำกปี 2563 จ ำนวน ( 139) ลำ้นบำท เป็นผลมำจำกกำรลดลงของตน้ทนุกำร
บริกำรดำวเทียมจำกตน้ทนุของค่ำเสื่อมรำคำของดำวเทียมและตน้ทนุผลประโยชนต์อบแทนแก่ MDE หลงัจำกกำรสิน้สดุ
ของสญัญำด ำเนินกิจกำรดำวเทียมสือ่สำรภำยในประเทศ  

2. ฐานะการเงนิ 

สินทรัพย ์

ส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ละคุณภาพของสินทรัพย ์

ณ สิน้ปี 2564 บริษัทมีสินทรพัยร์วม 15,340 ลำ้นบำท ลดลง 8% จำก 16,676 ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 2563 มีสำเหตุ
หลกัมำจำกกำรลดลงของเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดรวมทัง้สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น เนื่องจำกกำรใชเ้งินสดในกำร
ช ำระคืนหุน้กูค้รบก ำหนดช ำระในไตรมำสที่ 4/2564  

สว่นประกอบหลกัของสนิทรพัย ์

 
สินทรัพย ์
หน่วย: ล้านบาท 
  

31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

จ านวน 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ 
สินทรัพยร์วม 

จ านวน 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ 
สินทรัพยร์วม 

สนิทรพัยห์มนุเวียน 8,050 52.5% 9,473 56.8% 
ที่ดิน อำคำรและอปุกรณ ์ 2,778 18.1% 3,091 18.5% 
สนิทรพัยไ์มม่ีตวัตนภำยใตส้ญัญำอนญุำตให้
ด ำเนินกำร 

- - 560 3.4% 

สนิทรพัยส์ทิธิกำรใช*้ 1,434 9.4% 151 0.9% 
*สินทรพัยส์ิทธิกำรใช ้ประกอบดว้ย สทิธิกำรใชช้อ่งสญัญำณดำวเทียม ที่ดิน อำคำร และยำนพำหนะ 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอืน่ 

ณ สิน้ปี 2564 บรษัิทมยีอดลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีห้มนุเวียนอื่นเป็นจ ำนวน 2,071 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 13% จำก 1,832 
ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 2563 โดยมีสำเหตหุลกัจำกกำรปรบัมลูคำ่หนีต้ำมอตัรำกำรออ่นคำ่ของเงินบำทเทียบเงินดอลลำ่รส์หรฐัฯ 
โดยระยะเวลำเก็บหนีเ้ฉลีย่ส  ำหรบัปี 2564 เทำ่กบั 176 วนั เพิ่มขึน้จำก 154 วนั ส ำหรบัปี 2563 โดยหำกพจิำรณำลกูหนี ้
กำรคำ้ของกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัและกิจกำรอื่นจ ำนวนรวม 1,699 ลำ้นบำท ประกอบดว้ย ลกูหนีก้ำรคำ้กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั
จ ำนวน 9 ลำ้นบำท และลกูหนีก้ำรคำ้กิจกำรอื่นจ ำนวน 1,689 ลำ้นบำท  คิดเป็นสดัสว่น 0.6% และ 99.4% ของลกูหนี ้
กำรคำ้ของกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัและกิจกำรอื่น ตำมล ำดบั โดยกำรวิเครำะหอ์ำยลุกูหนีก้ำรคำ้ แสดงรำยละเอียดตอ่ไปนี ้

กำรวเิครำะหอ์ำยลุกูหนีก้ำรคำ้ 

 
รายละเอียดลูกหนีก้ารค้า 
หน่วย: ล้านบาท 
  

31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

จ านวน 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ 
สินทรัพย์
รวม 

จ านวน 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ 
สินทรัพย์
รวม 

ลกูหนีก้ำรคำ้ยงัไมค่รบก ำหนดช ำระ 157 1.0% 158 0.9% 
เกินก ำหนดช ำระ:     
   นอ้ยกวำ่ 3 เดือน 170 1.1% 98 0.6% 



                                     บรษิัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน)  ส่วนท่ี 1 กำรประกอบธุรกิจและผลกำรด ำเนินงำน 

แบบ 56-1 One Report ส่วนท่ี 1 หนำ้ท่ี 71 

 
รายละเอียดลูกหนีก้ารค้า 
หน่วย: ล้านบาท 
  

31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

จ านวน 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ 
สินทรัพย์
รวม 

จ านวน 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ 
สินทรัพย์
รวม 

   3 - 6 เดือน 25 0.2% 240 1.4% 
   6 - 12 เดือน 14 0.1% 496 3.0% 
   มำกกวำ่ 12 เดือน 1,332 8.7% 1,187 7.1% 
หกั   คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (653) -4.3% (873) -5.2% 
รวมลูกหนีก้ารค้าสุทธิ 1,046 6.8% 1,306 7.8% 

โดยปกติระยะเวลำกำรใหส้ินเช่ือแก่ลกูคำ้ของกลุม่บริษัทส ำหรบัลกูคำ้ทั่วไป มีระยะเวลำตัง้แต่ 15 วนั ถึง 120 
วนั บรษัิทมีระยะเวลำเก็บหนีเ้ฉลีย่ส  ำหรบัปี 2564 เทำ่กบั 176 วนั  เนื่องจำกลกูหนีก้ำรคำ้ที่มีอำยมุำกกวำ่ 12 เดือน ณ สิน้
ปี  2564 จ ำนวน 1,332 ลำ้นบำท สว่นใหญ่เป็นลกูคำ้รำชกำร ซึ่งบริษัทมองวำ่ควำมเสี่ยงในกำรไม่ช ำระเงินคืนของลกูคำ้
รำชกำรอยู่ในระดบัต ่ำ อย่ำงไรก็ตำม เมื่อพิจำรณำเปรียบเทียบ ณ สิน้ปี 2563 เพิ่มขึน้ 13% จำก 1,832 ลำ้นบำท โดยมี
สำเหตหุลกัจำกกำรปรบัมลูคำ่หนีต้ำมอตัรำกำรออ่นคำ่ของเงินบำทเทียบเงินดอลลำ่รส์หรฐัฯ 

บริษัทมีกำรสอบทำนควำมสำมำรถในกำรเก็บเงินของฝ่ำยติดตำมหนีอ้ยำ่งสม ่ำเสมอ บริษัทเช่ือมั่นวำ่คำ่เผ่ือหนี ้
สงสยัจะสญูของบริษัท ซึ่งบนัทึกจำกกำรวิเครำะหล์กูหนีแ้ต่ละรำยนัน้เพียงพอตอ่หนีส้งสยัจะสญู ภำยหลงัจำกกำรตัง้คำ่
เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูแลว้ ฝ่ำยกฎหมำยของบริษัทจะเริ่มกระบวนกำรทำงกฎหมำยในกำรติดตำมทวงหนีใ้หจ้นถึงที่สดุก่อน
จะพิจำรณำตดัจ ำหนำ่ยลกูหนีก้ำรคำ้และคำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูที่เรยีกเก็บไมไ่ด้ 

สินค้าคงเหลือ 

 ณ สิน้ปี 2564 บริษัทมีสินคำ้คงเหลือสทุธิทัง้สิน้ 7 ลำ้นบำท ลดลง 86.8% จำกจ ำนวน 55 ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 2563 
ระยะเวลำขำยสนิคำ้เฉลีย่ของบรษัิทคิดเป็น 30 วนั ในปี 2564 ลดลงจำก 71 วนั ในปี 2563 โดยบรษัิทไดท้ ำกำรตรวจสอบ
คณุภำพของสนิทรพัยอ์ยำ่งสม ่ำเสมอ โดย ณ สิน้ปี 2564 บรษัิทมีคำ่เผ่ือสนิคำ้ลำ้สมยั เป็นจ ำนวน 73 ลำ้นบำท ลดลงจำก 
81 ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 2563 

เงนิให้กู้ยมืแก่การร่วมค้าและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 ณ สิน้ปี 2564 บริษัทมีกำรใหเ้งินกูย้ืมแก่กำรร่วมคำ้และกิจกำรที่เก่ียวขอ้งกันเป็นจ ำนวนทัง้สิน้ 1,753 ลำ้นบำท 
เพิ่มขึน้ 0.1% เมื่อเทียบกบั 1,752 ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 2563 โดยเงินกูย้ืมดงักลำ่วสว่นใหญ่เป็นเงินกูย้ืมแก่ บรษัิท เชนนิงตนั 
อินเวสเมน้ทส์ พีทีอี ลมิิเต็ด 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์

 บรษัิทมีที่ดิน อำคำรและอปุกรณส์ทุธิ ณ สิน้ปี 2564 ทัง้สิน้ 2,778 ลำ้นบำท ลดลง 10.1% จำก 3,091 ลำ้นบำท ณ 
สิน้ปี 2563 มีสำเหตหุลกัจำกคำ่เสือ่มรำคำและคำ่ตดัจ ำหนำ่ยอำคำรและอปุกรณใ์นปี 2564 

สินทรัพยส์ิทธิการใช้ 
 ณ สิน้ปี 2564  บรษัิทมีสนิทรพัยส์ทิธิกำรใช ้จ ำนวน 1,434 ลำ้นบำท คิดเป็นสดัสว่น 9.3% ของสนิทรพัยร์วม เพิม่ขึน้ 
จำก 151 ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 2563 สำเหตหุลกัมำจำกกำรเพิม่ขึน้ของขอ้ตกลงเพื่อซือ้แบนดว์ิธบำงสว่นบนดำวเทียมไทยคม 
4 และดำวเทียมไทยคม 6 ภำยหลงัจำกกำรสิน้สดุของสญัญำด ำเนินกิจกำรดำวเทยีมสือ่สำรภำยในประเทศ 
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3. สภาพคลอ่งและความเพียงพอของเงนิทุนของบริษัท 

แหล่งที่มาและใช้ไปของเงนิทุน 
 บริษัทมีเงินสดสทุธิไดม้ำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน ในปี 2564 จ ำนวน 1,224 ลำ้นบำท ลดลง 30.8% จำก 1,769 
ลำ้นบำท ในปี 2563 โดยมีสำเหตหุลกัจำกก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนท่ีลดลง  
 เงินกูย้ืมสทุธิของบรษัิท ณ สิน้ปี 2564 มีจ ำนวนทัง้สิน้ 1,266 ลำ้นบำท ลดลง 66.3% จำก 3,760 ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 
2563 มหีลกักำรช ำระคืนหุน้กูท้ี่ครบก ำหนดช ำระและเงินกูย้ืมระยะยำวส ำหรบัโครงกำรดำวเทียมตำมก ำหนด 
 สว่นของผูถื้อหุน้ของบริษัท ณ สิน้ปี 2564 มีจ ำนวนทัง้สิน้ 11,129 ลำ้นบำท ลดลง 1% จำก 11,247  ลำ้นบำท ณ 
สิน้ปี 2563 มีสำเหตหุลกัจำกผลก ำไรสทุธิที่ลดลง 

ณ สิน้ปี 2564 บรษัิทมีอตัรำสว่นเงินกูย้ืมสทุธิตอ่สว่นทนุ 0.11 เทำ่ ลดลงจำก 0.33 เทำ่ ณ สิน้ปี 2563  

รายจ่ายลงทุน 

เงินสดสทุธิไดม้ำ (ใชไ้ป) จำกกิจกรรมลงทนุ ในปี 2564 มีจ ำนวน 1,224 ลำ้นบำท เนื่องจำกกำรขำยเงินลงทนุเพื่อใช้
ในกำรช ำระคืนหุน้กูค้รบก ำหนดช ำระในไตรมำสที่ 4/2564 

ความเพียงพอของสภาพคล่อง 

ณ สิน้ปี 2564 บริษัทมีอตัรำส่วนสินทรพัยห์มุนเวียนต่อหนีส้ินหมุนเวียน 5.66 เท่ำ เพิ่มขึน้จำก 2.70 เท่ำ ณ สิน้ปี 
2563 โดยมีหลกัจำกกำรช ำระคืนหุน้กูท้ี่ครบก ำหนดช ำระในปี 2564 

บรษัิทมีกำรควบคมุควำมเสีย่งจำกกำรขำดสภำพคลอ่งโดยกำรรกัษำระดบัของเงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสดให้
เพียงพอต่อกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษัท รวมทัง้จดัหำวงเงินสินเช่ือระยะสัน้จำกธนำคำรต่ำง  ๆ เพื่อส ำรองในกรณีที่มี
ควำมจ ำเป็นและเพื่อลดผลกระทบจำกควำมผนัผวนของกระแสเงินสด 

ความสามารถในการจัดหาแหล่งเงนิทุน 

ณ สิน้ปี 2564 บริษัทมีหนีส้ินที่มีภำระดอกเบีย้ทัง้สิน้ 1,266 ลำ้นบำท ประกอบดว้ย เงินกู้ยืมระยะยำวที่มีอัตรำ
ดอกเบีย้ลอยตวั ซึง่ใชส้  ำหรบักำรลงทนุในโครงกำรดำวเทียม ที่อตัรำดอกเบีย้ ณ สิน้ปี 2564 เทำ่กบั 2.4% ตอ่ปี  

นอกจำกนี ้ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 กลุม่บริษัทมีวงเงินกูย้ืมที่ยงัไม่ไดใ้ชจ้ำกธนำคำรในประเทศและต่ำงประเทศ
เป็นจ ำนวนรวม 573 ลำ้นดอลลำรส์หรฐัฯ  

4. ปัจจัยหรือเหตุการณท์ี่จะมีผลต่อการด าเนินงานหรือฐานะการเงนิในอนาคต 

อัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ 

บริษัทให้บริกำรสื่อสำรผ่ำนดำวเทียมทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ และมีกำรด ำเนินธุรกิจให้บริกำรโทรศัพท์ใน
ตำ่งประเทศ บรษัิทจึงมีควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่น เนื่องจำกกำรมีรำยรบั รำยจ่ำย รวมถึงกำรกูย้ืมเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ 
กำรเปลีย่นแปลงอตัรำแลกเปลีย่นสง่ผลกระทบต่องบกำรเงินและกระแสเงินสดของบรษัิท 

ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงอตัรำแลกเปลี่ยนเกิดจำกกำรที่บริษัทท ำธุรกรรมเก่ียวกบัสกุลเงินตรำต่ำงประเทศที่อำจ
ก่อใหเ้กิดผลก ำไรหรือขำดทนุจำกอตัรำแลกเปลี่ยน ซึ่งรวมถึงกำรใชอ้นพุนัธท์ำงกำรเงินที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ โดยปัจจยัที่
สง่ผลกระทบตอ่กำรเคลื่อนไหวของอตัรำแลกเปลี่ยนที่ส  ำคญัไดแ้ก่ 

1. กำรเปลีย่นแปลงภำวะเศรษฐกิจโลก  

2. กำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรเงินกำรคลงัทัง้ของประเทศไทยและตำ่งประเทศ 

ทัง้นี ้บริษัทมีนโยบำยในกำรบริหำรและป้องกันควำมเสี่ยง โดยจะพิจำรณำจำกฐำนะสุทธิของรำยกำรท่ีเป็นเงินตรำ
ตำ่งประเทศ กลำ่วคือบรหิำรโครงสรำ้งรำยไดแ้ละคำ่ใชจ้่ำยใหม้ีควำมสมดลุกนั ในกรณีที่เกิดควำมไมส่มดลุ บรษัิทอำจใชว้ิธีกำร



                                     บรษิัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน)  ส่วนท่ี 1 กำรประกอบธุรกิจและผลกำรด ำเนินงำน 

แบบ 56-1 One Report ส่วนท่ี 1 หนำ้ท่ี 73 

ปอ้งกนัควำมเสีย่งดว้ยวิธีกำรตำ่ง ๆ เช่น กำรท ำสญัญำซือ้ขำยเงินตรำตำ่งประเทศลว่งหนำ้ (Foreign Exchange Forward หรือ 
Forward Contract) กำรท ำสญัญำสิทธิในกำรซือ้หรือขำยเงินตรำต่ำงประเทศในอนำคต (Options)  กำรท ำสญัญำแลกเปลี่ยน
สกุลเงินและอตัรำดอกเบีย้ลว่งหนำ้ (Cross Currency and Interest rate Swap) และกำรบญัชีเพื่อป้องกนัควำมเสี่ยงจำกอตัรำ
แลกเปลี่ยน (Hedge Accounting) รวมถึงกำรช ำระคืนเงินกูย้ืมที่เป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศในกรณีที่บริษัทมีสภำพคล่องที่
เพียงพอ เป็นตน้ 

สถานการณโ์ควิด-19 

เมื่อพิจำรณำผลกระทบต่อบริษัท ควำมเสี่ยงสถำนกำรณโ์ควิด-19 ยงัคงมิไดม้ีผลกระทบต่อผลประกอบกำรของบริษัทปี 
2564 โดยจ ำนวนช่องสญัญำณดำวเทียมที่ขำยใหก้บัผูป้ระกอบกำรช่องโทรทศันแ์ละอินเทอรเ์น็ตไม่ไดล้ดลงจำกเหตกุำรณน์ี ้
อยำ่งไรก็ตำม ในอนำคตบรษัิทอำจไดร้บัผลกระทบทำงออ้มหำกสถำนกำรณย์ืดเยือ้จนสง่ผลตอ่ธุรกิจของลกูคำ้ของบรษัิท  

ข้อมูลส าคัญทางการเงนิ 

รายงานการตรวจสอบงบการเงนิโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  

นำยชวำลำ  เทียนประเสริฐกิจ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำต เลขที่ 4301 บริษัท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี 
จ ำกดั ไดต้รวจสอบงบกำรเงินรวมของบรษัิท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบรษัิทยอ่ย (“กลุม่บรษัิท”) และงบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำรของ บรษัิท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) (“บรษัิท”) ซึง่ประกอบดว้ยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2564 และงบก ำไรขำดทนุรวมและเฉพำะกิจกำร งบก ำไรขำดทนุและก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็อื่นรวมและเฉพำะ
กิจกำร งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของ ผูถื้อหุน้รวมและเฉพำะกิจกำร และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพำะกิจกำร
ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัเดียวกนัและหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและเฉพำะกิจกำร รวมถึงสรุปนโยบำยกำรบญัชีที่ส  ำคญั 

โดยผูส้อบบัญชีเห็นว่ำ งบกำรเงินรวมและเฉพำะกิจกำรขำ้งตน้นีแ้สดงฐำนะกำรเงินของบริษัท ไทยคม จ ำกัด 
(มหำชน) และบริษัทย่อย และของบริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 และผลกำรด ำเนินงำนและ
กระแสเงินสดส ำหรบัปีสิน้สดุวนัเดียวกนัโดยถกูตอ้งตำมที่ควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
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ตารางสรุปงบการเงนิ 
บรษัิท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 

งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

     (หน่วย : พนับำท) 

งบแสดงฐานะการเงินรวม 
2564 2563 2562 

จ านวนเงนิ % จ านวนเงนิ % จ านวนเงนิ % 

สินทรัพย ์       

สินทรัพยห์มุนเวียน 
  

 
   

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด 1,780,489 11.61 2,298,895 13.79 2,621,710 15.42 
เงินลงทนุชั่วครำว - - - - 3,080,846 18.12 
ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีห้มนุเวียนอื่น 2,070,559 13.50 1,832,295 10.99 1,889,980 11.12 
ลกูหนีกิ้จกำรที่เก่ียวขอ้งกนั 7,012 0.05 34,800 0.21 5,850 0.03 
สว่นของเงินกูย้ืมระยะยำวแก่กิจกำรที่เก่ียวขอ้ง
กนัที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 

 
1,002,943 

 
6.54 853,013 5.12 630,635 3.71 

สินคำ้คงเหลือ 7,342 0.05 55,434 0.33 124,028 0.73 
สินทรพัยภ์ำษีเงินไดข้องงวดปัจจบุนั 46,288,496 0.30 40,553 0.24 78,805 0.46 
สินทรพัยท์ำงกำรเงินหมนุเวียนอื่น 3,121,781 20.35 4,320,271 25.91 - - 
สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น 13,149 0.09 37,512 0.22 28,189 0.17 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 8,049,563 52.48 9,472,774 56.80 8,460,042 49.77 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน       

เงินลงทนุในกำรรว่มคำ้ 1,249,465 8.15 1,392,677 8.35 1,408,769 8.29 
เงินใหกู้ย้ืมระยะยำวแก่กิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนั 750,299 4.89 898,710 5.39 1,127,499 6.63 
ที่ดิน อำคำรและอปุกรณ ์ 2,778,276 18.11 3,091,012 18.54 3,312,616 19.49 
สินทรพัยส์ิทธิกำรใช ้ 1,434,327 9.35 151,005 0.91 - - 
สินทรพัยไ์มมี่ตวัตนภำยใตส้ญัญำอนญุำตให้
ด  ำเนินกำร 

 
- 

 
- 559,685 3.36 1,365,689 8.03 

สินทรพัยไ์มมี่ตวัตน 61,681 0.40 88,085 0.53 228,076 1.34 
สินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 690,006 4.50 727,995 4.37 797,296 4.69 
สินทรพัยไ์มห่มนุเวียนอื่น 326,014 2.13 294,336 1.76 299,196 1.76 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 7,290,069 47.52 7,203,504 43.20 8,539,140 50.23 

รวมสินทรัพย ์ 15,339,632 100.00 16,676,277 100.00 16,999,182 100.00 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุน้   
 

   

หนีสิ้นหมุนเวียน   
 

   
เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีห้มนุเวียนอื่น 462,137 3.01 424,128 2.54 554,717 3.26 
เจำ้หนีกิ้จกำรที่เก่ียวขอ้งกนั 4 0.00 - - 1,029 0.01 
สว่นของเงินกูย้ืมระยะยำวที่ถึงก ำหนดช ำระ
ภำยในหนึ่งปี 

 
424,487 

 
2.77 2,624,366 15.74 392,002 2.31 

สว่นของหนีส้ินตำมสญัญำเชำ่ที่ถึงก ำหนด
ช ำระภำยในหนึ่งปี 

 
227,846 

 
1.49 79,866 0.48 - - 

เงินรบัลว่งหนำ้คำ่บรกิำรจำกลกูคำ้ 205,031 1.34 191,056 1.15 349,788 2.06 
ผลประโยชนต์อบแทนคำ้งจำ่ย - - 117,411 0.70 171,655 1.01 
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     (หน่วย : พนับำท) 

งบแสดงฐานะการเงินรวม 
2564 2563 2562 

จ านวนเงนิ % จ านวนเงนิ % จ านวนเงนิ % 

ภำษีเงินไดค้ำ้งจำ่ย 21,455 0.14 4,193 0.03 140 0.00 
หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 81,222 0.53 61,128 0.37 56,578  0.33 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,422,182 9.27 3,502,150 21.00 1,525,909  8.98 

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน 
  

    
เงินกูย้ืมระยะยำว 841,412 5.49 1,135,519 6.81 3,799,127  22.35 
หนีส้ินตำมสญัญำเชำ่ 1,223,505 7.98 68,389 0.41 - - 
เจำ้หนี ้- อำคำรและอปุกรณร์ะยะยำว 231,791 1.51 208,427 1.25 209,286  1.23 
ประมำณกำรหนีส้ินไมห่มนุเวียนส ำหรบั
ผลประโยชนพ์นกังำน 

 
279,459 

 
1.82 283,241 1.70 231,766 1.36 

หนีส้ินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัช ี - - 6,358 0.04 - - 
หนีส้ินไมห่มนุเวียนอื่น 212,001 1.38 225,114 1.35 238,135 1.40 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 2,788,168 18.18 1,927,049 11.56 4,478,313 26.34 

รวมหนี้สิน 4,210,349 27.45 5,429,199 32.56 6,004,222 35.32 

ส่วนของผู้ถือหุน้       
ทนุเรอืนหุน้       
 ทนุจดทะเบียน 5,499,884 35.85 5,499,884  32.98 5,499,884  32.35 
 ทนุที่ออกและช ำระแลว้ 5,480,510 35.73 5,480,510  32.86 5,480,510  32.24 
สว่นเกินมลูคำ่หุน้สำมญั 4,325,271 28.20 4,325,271  25.94 4,325,271  25.44 
ก ำไรสะสม       
   จดัสรรแลว้       
       ทนุส  ำรองตำมกฎหมำย 549,988 3.59 549,988  3.30 549,988  3.24 
   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 1,068,464 6.97 1,127,223 6.76 873,555  5.14 
องคป์ระกอบอ่ืนของสว่นของผูถื้อหุน้ (294,951) (1.92) (235,913) (1.41) (234,365) (1.38) 

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 11,129,283 72.55 11,247,079 67.44 10,994,960  64.68 

รวมส่วนของผู้ถือหุน้ 11,129,283 72.55 11,247,079 67.44 10,994,960  64.68 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุน้ 15,339,632 100.00 16,676,277 100.00 16,999,182 100.00 
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บรษัิท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน)  
งบก ำไรขำดทนุรวมส ำหรบัปี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

                    (หน่วย : พนับำท)  

งบก าไรขาดทุนรวม 
2564 2563 2562 

จ านวนเงนิ % จ านวนเงนิ % จ านวนเงนิ % 

รายได้ 
      

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร 3,302,772 88.18 3,556,796 84.13 4,663,285  97.16 
ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลี่ยนสทุธิ 368,942 9.85 - -                 -    - 
รำยไดอ่ื้น 73,749 1.97 671,025 15.87 136,408  2.84 
รวมรายได้ 3,745,463 100.00 4,227,821 100.00 4,799,694  100.00 
ค่าใช้จ่าย       
ตน้ทนุขำยและตน้ทนุกำรใหบ้รกิำร 1,998,317 53.35 2,072,533 49.02 2,968,072  61.84 
ตน้ทนุคำ่อนญุำตใหด้  ำเนินกำร 351,276 9.38 505,839 11.96 702,809  14.64 
คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำย 16,856 0.45 20,068 0.47 42,335  0.88 
คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำร 800,597 21.38 838,740 19.84 871,796  18.16 
ขำดทนุจำกกำรดอ้ยคำ่สินทรพัย ์ - - - - 1,622,700  33.81 
คำ่ตอบแทนกรรมกำรและผูบ้รหิำร 66,535 1.78 66,689 1.62 59,951  1.25 
ขำดทนุจำกอตัรำแลกเปลี่ยนสทุธิ - - 58,559 1.39 128,327  2.67 
ขำดทนุจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทนุในบรษัิทยอ่ย - - - - 28,543  0.59 
รวมค่าใช้จ่าย 3,233,581 86.33 3,564,428 84.31 6,424,533  133.85 
ก าไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมด าเนินงาน 511,882 13.67 663,393 15.69 (1,624,840) (33.85) 
รำยไดท้ำงกำรเงิน 129,146 3.45 140,515  3.32 200,658 4.18 
ตน้ทนุทำงกำรเงิน   (155,291)    (4.15) (188,229) (4.45) (299,742) (6.25) 
หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู 
 

- - - - (65,867) (1.37) 
กลบัรำยกำรขำดทนุจำกกำรดอ้ยคำ่ (ขำดทนุจำก
กำรดอ้ยคำ่) 
 
 
 
 
ดอ้ยคำ่) 

      
 ซึง่เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัที่ 9 

 
12,934 

 
0.35 8,565 0.20 - - 

สว่นแบง่ก ำไรจำกเงินลงทนุในบรษัิทยอ่ยและกำร 
 
 
 
 
 
 
 
รว่มคำ้ 

      
รว่มคำ้ (266,756) (7.12) 3,743 0.09 (116,448) (2.43) 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้ 231,915 6.19 627,987 14,.85 (1,906,239) (39.72) 
คำ่ใชจ้ำ่ยภำษีเงินได ้ (88,279) (2.36) (114,204) (2.70) (343,710) (7.16) 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี จากการด าเนินงาน

ต่อเน่ือง 

143,636 3.83 513,782 12.15 (2,249,949) (46.88)) 
กำรแบง่ปันก ำไร (ขำดทนุ)       
 สว่นที่เป็นของบรษัิทใหญ่ 143,636 3.83 513,782  12.15 (2,249,949) (46.88) 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 143,636 3.83 513,782  12.15 (2,249,949) (46.88) 
ก ำไรตอ่หุน้ (บำท) 0.13  0.47  (2.05)  
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บรษัิท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน)  
งบกระแสเงินสดรวม ส ำหรบัปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

       (หน่วย : พนับำท)  

งบกระแสเงนิสดรวม 
2564 2563 2562 

จ านวนเงนิ จ านวนเงนิ จ านวนเงนิ 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 
  

 

ก ำไร (ขำดทนุ) ส  ำหรบัปี 143,636           513,782  (2,249,949) 
รำยกำรปรบัปรุง :    
คำ่เสื่อมรำคำอำคำรและอปุกรณ ์ 329,880           281,940  500,283 
คำ่ตดัจ  ำหนำ่ยสินทรพัยส์ิทธิกำรใช ้ 158,818             89,414   - 
คำ่ตดัจ  ำหนำ่ยสินทรพัยไ์มมี่ตวัตนภำยใตส้ญัญำอนญุำตใหด้  ำเนินกำร 559,583           806,004  1,213,975 
คำ่ตดัจ  ำหนำ่ยสินทรพัยไ์มมี่ตวัตน 71,420             94,888  97,795 
ขำดทนุ (กลบัรำยกำร) จำกกำรดอ้ยคำ่ของสินทรพัย ์ - - 1,613,407 
ขำดทนุจำกกำรดอ้ยคำ่ของสินทรพัยไ์มมี่ตวัตน -                    -    9,293 
รำยไดจ้ำกดอกเบีย้รบั (129,146)         (140,515) (200,658) 
รำยไดจ้ำกกำรลงทนุ (4,688)             (7,715) (2,678) 
ตน้ทนุบรกิำรในอดตีและปัจจบุนัของพนกังำน 17,222             15,607  68,414 
กำรจำ่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 187                  806  2,226 
ตน้ทนุทำงกำรเงิน 152,940           188,229  299,742 
(ก ำไร)ขำดทนุจำกอตัรำแลกเปลี่ยน (511,510)             80,740  248,539 
คำ่ตดัจ  ำหนำ่ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดัหำเงินกูย้ืม 2,351               2,462  2,929 
ผลขำดทนุดำ้นเครดิตที่คำดวำ่จะเกิดขึน้(กลบัรำยกำร) (12,934)             (8,565) 65,867 
คำ่เผ่ือสินคำ้เสื่อมสภำพ(กลบัรำยกำร) 8,549             (5,890)  (5,570) 
(ก ำไร) ขำดทนุจำกกำรจ ำหน่ำยอำคำรและอปุกรณ ์ (2,547)             (5,508) (5,161) 
กำรตดัจ ำหน่ำยสินคำ้คงเหลือ (1,984)               8,030 - 
กำรตดัจ ำหน่ำยอำคำรและอปุกรณ ์ 2,085                  114  1,394 
กำรตดัจ ำหน่ำยสินทรพัยไ์มมี่ตวัตน 2,911             54,751  - 
กำรตดัจ ำหน่ำยสินทรพัย ์ -             98,415  - 
ขำดทนุจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทนุในบรษัิทยอ่ย -                    -         28,543  
สว่นแบง่ (ก ำไร) ขำดทนุจำกเงินลงทนุในบรษัิทยอ่ยและกำรรว่มคำ้ 266,756             (3,743) 116,448 
คำ่ใชจ้ำ่ยภำษีเงินได ้ 88,279           114,204  343,710 

กำรเปลี่ยนแปลงของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินด  ำเนินงำน :    

ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีห้มนุเวียนอื่น 132,006 (30,457) (212,410) 
ลกูหนีกิ้จกำรที่เก่ียวขอ้งกนั 27,784 (28,398) 36,341 
สินคำ้คงเหลือ 41,528 69,400  (5,495) 
สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น 26,437 (5,830) 7,889 
สินทรพัยไ์มห่มนุเวียนอื่น 1,706 (578) 5,616 
เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ่ื้น 47,860 (127,670) (141,091) 
เจำ้หนีกิ้จกำรที่เก่ียวขอ้งกนั (27) (1,300) 1,184 
เงินรบัลว่งหนำ้จำกลกูคำ้ 13,251 (158,732) 74,308 
ผลประโยชนต์อบแทนตำมสญัญำอนญุำตใหด้  ำเนินกำรคำ้งจำ่ย (117,411) (54,243) (86,686) 
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       (หน่วย : พนับำท)  

งบกระแสเงนิสดรวม 
2564 2563 2562 

จ านวนเงนิ จ านวนเงนิ จ านวนเงนิ 

หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 18,918 3,746  (32,488) 
หนีส้ินไมห่มนุเวียนอื่น (31,349) (11,083) (24,659) 
ประมำณกำรหนีส้ินไมห่มนุเวียนส ำหรบัผลประโยชนพ์นกังำน (48,016) (39,956) (30,402) 
จำ่ยภำษีเงินได ้ (30,064) (23,058) (83,018) 

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 1,224,429 1,769,292 1,657,639 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน    

รบัดอกเบีย้ 130,388 145,147  208,956 
สินทรพัยท์ำงกำรเงินหมนุเวียนอื่น (เพ่ิมขึน้) ลดลง 1,193,988 (1,227,276) 1,170,086 
เงินสดจำ่ยเพ่ือซือ้อำคำรและอปุกรณ ์ (45,515) (70,783) (224,126) 
เงินสดรบัจำกกำรขำยอำคำรและอปุกรณ ์ 9,625 9,239  25,290 
เงินสดรบัจำกเงินใหกู้ย้ืมแก่กำรรว่มคำ้ 188,541                    -    46,858 
เงินสดจำ่ยส ำหรบัซือ้สินทรพัยไ์มมี่ตวัตน (26,730) (7,230) (1,658) 
เงินสดรบัจำกกำรจ ำหนำ่ยเงินลงทนุในบรษัิทยอ่ย -                    -    18,100 
เงินสดจำ่ยเพ่ือลงทนุในกำรรว่มคำ้ (4,000) (13,500) - 

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 1,446,297 (1,164,402) 1,243,506 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    
จำ่ยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบรษัิท (219,215)         (219,217) - 
ช ำระคืนเงินกูย้ืม (2,825,431) (494,358) (2,790,945) 
ลงทนุในหุน้กูภ้ำยในกลุม่กิจกำร 32,000 (29,000) - 
จำ่ยตน้ทนุทำงกำรเงิน (176,529)         (185,105) (318,736) 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงนิ (3,189,175)        (927,680) (3,109,681) 

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง)-สทุธิ (518,450) (322,790) (208,535) 
เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด ณ วนัที่ 1 มกรำคม  2,298,895 2,621,710 2,830,235 
ผลกระทบจำกอตัรำแลกเปลี่ยนของเงินตรำตำ่งประเทศคงเหลือสิน้งวด 43 (25) 11 

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 1,780,489 2,298,895 2,621,710 
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บรษัิท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 
อตัรำสว่นทำงกำรเงิน 

งบการเงนิรวม 2564 2563 2562 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)    

อตัรำสว่นสภำพคลอ่ง (เทำ่) 5.66 2.70 5.54 
อตัรำสว่นสภำพคลอ่งหมนุเรว็ (เทำ่) 4.66 2.33 4.75 
อตัรำสว่นสภำพคลอ่งกระแสเงินสด (เทำ่) 0.50 0.70 0.59 
อตัรำสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ำรคำ้ (เทำ่) 2.05 2.33 3.03 
ระยะเวลำเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั)  176 154 119 
อตัรำสว่นหมนุเวียนสนิคำ้คงเหลือ (เทำ่) 11.86 5.06 4.31 
ระยะเวลำขำยสินคำ้เฉลี่ย (วนั) 30 71 84 
อตัรำสว่นหมนุเวียนเจำ้หนี ้(เทำ่) 14.61 11.32 11.55 
ระยะเวลำช ำระหนี ้(วนั) 24.64 32 31 
Cash Cycle (วนั) 181 194 171 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratio)    

อตัรำก ำไรขัน้ตน้ (%) 28.86 27.51 21.28 
อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน (%) 2.09 (0.21) (37.77) 
อตัรำก ำไรอ่ืน (%) 8.46 18.65 4.52 
อตัรำสว่นเงินสดตอ่กำรท ำก ำไร (%) 239.20 266.70 (102.02) 
อตัรำก ำไรสทุธิ (%) 4.35 14.45 (48.25) 
อตัรำผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%) 1.28 4.62 (18.65) 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio)    

อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรพัย ์(%) 0.90 3.05 (11.48) 
อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรพัยถ์ำวร (%) 30.95 40.61 (6.71) 
อตัรำกำรหมนุเวียนของสินทรพัย ์(เทำ่) 0.23 0.26 0.25 

อัตราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงนิ (Financial Policy Ratio)    

อตัรำสว่นหนีส้ินที่มีภำระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ (เทำ่) 0.11 0.33 0.38 
อตัรำสว่นหนีส้ินรวมตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ (เทำ่) 0.38 0.48 0.55 
อตัรำสว่นควำมสำมำรถช ำระดอกเบีย้ (เทำ่) 9.58 11.01 7.68 
อตัรำสว่นควำมสำมำรถช ำระภำระผกูพนั (เทำ่) (Cash Basis) 0.40 2.26 0.55 
อตัรำกำรจำ่ยเงินปันผล (%) 152.62 42.67 0.00 

ข้อมูลต่อหุ้น    

มลูคำ่ตำมบญัชตีอ่หุน้ (บำท) 10.15 10.26 10.03 
ก ำไร (ขำดทนุ) สทุธิตอ่หุน้ (บำท) 0.13 0.47 (2.05) 
เงินปันผลตอ่หุน้ (บำท) 0.30 0.20 0.20 
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5.  ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอื่น 
5.1 ข้อมูลท่ัวไป  

ข้อมูลของบุคคลอ้างอิง 
นายทะเบียนหลักทรัพย ์ : บรษัิท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

  

อำคำรตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  
เลขที่ 93 ถนนรชัดำภิเษก แขวงดนิแดง เขตดินแดง  
กรุงเทพมหำนคร 10400 
โทรศพัท ์: (66) 2009 9000 
โทรสำร : (66) 2009 9991 
www.set.or.th/tsd 

นายทะเบียนหุน้กู้และตัวแทนช าระเงนิ : ธนำคำรกรุงศรอียธุยำ จ ำกดั (มหำชน) 

  

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

ผู้สอบบัญช ี : นำยชวำลำ เทียนประเสรฐิกิจ 
  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำต เลขทะเบยีน 4301 

  

บรษัิท ดีลอ้ยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ำกดั 
อำคำร เอไอเอ สำทร ทำวเวอร ์ชัน้ 23-27  
เลขที่ 11/1 ถนนสำทรใต ้แขวงยำนนำวำ เขตสำทร  
กรุงเทพมหำนคร 10120  
โทรศพัท ์: (66) 2034 0000 
โทรสำร : (66) 2034 0100 
www.deloitte.com 

ข้อมูลส าหรับนักลงทุน 

นกัลงทนุสำมำรถหำขอ้มลูทั่วไปเก่ียวกบั บรษัิท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) ไดท้ี ่: 
 
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ ์
บรษัิท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 
เลขที่ 349 ชัน้ 28 อำคำรเอสเจ อนิฟินิท วนั บิสซิเนส คอมเพลก็ซ ์ถนนวิภำวดีรงัสติ แขวงจอมพล เขตจตจุกัร 
กรุงเทพมหำนคร 10900 
โทรศพัท ์  : (66) 2596 5068 
โทรสำร  : (66) 2591 0705 
อีเมล  : ir@thaicom.net 
เว็บไซต ์  : www.thaicom.net 
Social Network : Facebook : Thaicom PLC. 

ไทยคมลงทะเบยีนกำรซือ้ขำยหุน้ที่ตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
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ตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย THCOM 
Reuters THCOM.BK 
Bloomberg THCOM TB 

 
ขอ้จ ำกดัในกำรโอนหุน้ตำ่งดำ้ว : 40% 
สิน้สดุรอบระยะเวลำบญัชี  : 31 ธนัวำคม 
ผูต้รวจสอบบญัชีอิสระ  : บรษัิท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ำกดั 
 
ผูล้งทนุสำมำรถศกึษำขอ้มลูของบรษัิทเพิ่มเติมไดจ้ำกแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1 One Report) ของ
บรษัิทท่ีแสดงไวใ้น www.sec.or.th หรอืเว็บไซตข์องบรษัิท 
 
5.2 ข้อมูลส าคัญอื่น  

- ไมม่ี – 

5.3 ข้อพพิาททางกฎหมาย  

1. การประเมินภาษีเงนิได้ที่ประเทศอินเดีย 

บรษัิทไดเ้ริม่ใหบ้รกิำรช่องสญัญำณดำวเทียมกบัลกูคำ้ในประเทศอินเดีย ประมำณไตรมำสที่สีข่องปี 2540 หลงัจำกที่
ไดม้ีกำรสง่ดำวเทียมไทยคม 3 เขำ้สูว่งโคจรแลว้ โดยลกูคำ้เกือบทัง้หมดเป็นผูใ้หบ้รกิำรโทรทศันแ์ละบรกิำรอินเทอรเ์น็ต ใน
ปี พ.ศ. 2543 กรมสรรพำกรอินเดียไดม้ีจดหมำยถึงบรษัิทแจง้วำ่รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรช่องสญัญำณดำวเทียมในอินเดีย
นัน้เป็นรำยไดป้ระเภทคำ่สิทธิ (Royalty) ซึ่งจะตอ้งถกูหกัภำษี ณ ท่ีจ่ำยในอตัรำรอ้ยละ 15 และท ำกำรประเมินภำษีเงินได้
ที่จะเรียกเก็บจำกบริษัท ตัง้แต่ปีประเมินภำษี 2541-2542 (1 เมษำยน 2540 - 31 มีนำคม 2541) บริษัทไดชี้แ้จงไปว่ำใน
ควำมเห็นของบรษัิทรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรช่องสญัญำณเป็นรำยไดจ้ำกกำรท ำธุรกิจ (Business Income) เมื่อบรษัิทไมม่ี
สถำนประกอบกำรถำวรในประเทศอินเดีย รำยไดด้งักลำ่วจึงไม่ตอ้งเสียภำษีในประเทศอินเดีย แต่กรมสรรพำกรอินเดียก็
ยืนยนัในควำมเห็นเดิมของตนและท ำกำรประเมินภำษีของบรษัิทอยำ่งตอ่เนื่อง หลงัจำกนัน้ บริษัทไดอ้ทุธรณก์ำรประเมิน
ภำษีของกรมสรรพำกรอินเดียไปท่ี Income Tax Appellate Tribunal (ITAT) โดยในปี 2549 ITAT ไดพ้ิจำรณำอทุธรณข์อง 
PanAmSat ในประเด็นเดียวกนันีแ้ละตดัสนิวำ่รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรช่องสญัญำณดำวเทียมเป็นรำยไดจ้ำกกำรประกอบ
ธุรกิจและไม่ใช่ค่ำสิทธิ ที่ปรกึษำกฎหมำยภำษีของบริษัทในประเทศอินเดียก็มีควำมเห็นวำ่ในที่สดุแลว้ ITAT และศำลสงู 
(High Court) ของอินเดีย คงจะตัดสินประเด็นที่บริษัทได้อุทธรณ์ขึน้ไปนีว้่ำรำยได้จำกกำรให้บริกำรช่องสัญญำณ
ดำวเทียมเป็นรำยไดจ้ำกกำรประกอบธุรกิจไม่ใช่ค่ำสิทธิ และบริษัทไม่มีภำระที่จะตอ้งช ำระภำษีเงินไดใ้นประเทศอินเดีย
จำกรำยไดด้งักลำ่ว และบริษัทไดร้อ้งเรยีนต่อกระทรวงกำรคลงัของประเทศไทยขอใหด้ ำเนินกำรใชว้ิธีกำรเพื่อควำมตกลง
กนั (Mutual Agreement Procedure) ตำมขอ้ 25 ของควำมตกลงเพื่อหลกีเลีย่งกำรเก็บภำษีซอ้นระหวำ่งประเทศไทยและ
ประเทศอินเดีย โดยเจรจำกบักรมสรรพำกรและกระทรวงกำรคลงัของอินเดียเพื่อใหเ้กิดควำมชดัเจนโดยเร็วว่ำรำยไดจ้ำก
กำรใหบ้รกิำรช่องสญัญำณดำวเทียมนัน้เป็นคำ่สทิธิหรอืไม่ หรอืเป็นรำยไดจ้ำกกำรประกอบธุรกิจ 

เจำ้พนกังำนประเมินภำษีของประเทศอินเดียไดท้ ำกำรประเมินภำษีเงินได ้เงินเพิ่ม ภำษีเพื่อกำรศึกษำ  และดอกเบีย้
จำกรำยไดท้ี่บริษัทไดร้บัจำกผูใ้ชบ้ริกำรของบริษัทในแต่ละปีภำษีตัง้แต่ปีประเมิน 2541 - 2542 ถึง 2555 - 2556 (วนัที่ 1 
เมษำยน 2540 ถึงวนัที่ 30 มีนำคม 2555) เป็นจ ำนวนเงินรวม 859 ลำ้นรูปี (ประมำณ 384 ลำ้นบำท) และเบีย้ปรบัและ
ดอกเบีย้ที่เก่ียวขอ้งกบัเบีย้ปรบัเป็นจ ำนวนเงินรวม 566 ลำ้นรูปี (ประมำณ 253 ลำ้นบำท) 

เมื่อวนัท่ี 16 ตลุำคม 2552 Income Tax Appellate Tribunal (ITAT) Special Bench ไดอ้ำ่นค ำตดัสนิในคดีที่ บรษัิท
และบริษัทผูป้ระกอบกำรดำวเทียมอีกรำยหนึ่งคือ SES New Skies Satellite (NSS) อุทธรณค์ ำสั่งของสรรพำกรอินเดีย
และ Commissioner of Income Tax (Appeals) หรือ CIT(A) ในประเด็นที่ว่ำรำยได้จำกกำรให้บริกำรช่องสัญญำณ

http://www.sec.or.th/
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ดำวเทียมเป็นรำยไดป้ระเภทค่ำสิทธิ (royalty) หรือเป็นรำยไดจ้ำกกำรประกอบธุรกิจ (Business Income) สรุปไดว้่ำ กำร
ใชบ้ริกำรช่องสญัญำณดำวเทียมเป็นกำรใช ้process และรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรช่องสญัญำณดำวเทียมเป็นรำยได้
ประเภทค่ำสิทธิ ซึ่งจะตอ้งถูกหักภำษี ณ ที่จ่ำยตำมอัตรำที่กฎหมำยก ำหนด อย่ำง ไรก็ดี ค ำตัดสินของ ITAT Special 
Bench นี ้เป็นค ำตดัสนิเฉพำะภำษีเงินได ้และดอกเบีย้เทำ่นัน้ ไมเ่ก่ียวกบัคำ่ปรบัและดอกเบีย้ที่เก่ียวขอ้งกบัคำ่ปรบั 

ตวัแทนดำ้นภำษีของบริษัทที่ประเทศอินเดียไดร้บัค ำตดัสินของ ITAT Special Bench ที่กลำ่วถึงขำ้งตน้เมื่อวนัที่ 11 
พฤศจิกำยน 2552 และบริษัทมีเวลำ 120 วัน ที่จะยื่นอุทธรณ์ค ำสั่งของ ITAT Special Bench ต่อศำล High Court ที่
ปรึกษำดำ้นภำษีของบริษัทที่ประเทศอินเดียไดใ้หค้วำมเห็นว่ำค ำตดัสินของ ITAT Special Bench นี ้น่ำจะไม่ถูกตอ้ง 
เพรำะไมส่อดคลอ้งกบัค ำพิพำกษำของศำล High Court ในคดีเก่ียวกบับรกิำรโทรคมนำคม ซึ่งอำจน ำมำเปรยีบเทียบเป็น
แนวทำงได ้ควรที่บรษัิทจะอทุธรณค์ ำตดัสนิของ ITAT Special Bench ตอ่ศำล High Court ซึง่บรษัิทไดย้ื่นอทุธรณต์อ่ศำล 
High Court ที่ Delhi ไปแลว้เมื่อตน้เดือนธนัวำคม 2552  

เมื่อวนัที่ 31 มกรำคม 2554 ศำล High Court ที่กรุงเดลลีไดม้ีค  ำพิพำกษำในคดีเอเชียแซทว่ำรำยไดข้องเอเชียแซท
จำกลกูคำ้ที่ไม่ไดอ้ยู่ในอินเดียไม่ตอ้งเสียภำษีในประเทศอินเดีย เนื่องจำกรำยไดด้งักล่ำวไม่ถือว่ำเป็นค่ำสิทธิ (Royalty)  
แตเ่ป็นรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรสง่สญัญำณ 

เมื่อวนัท่ี 17 กมุภำพนัธ ์2554 ศำล High Court ที่กรุงเดลลไีดม้ีค  ำพิพำกษำวำ่ค ำตดัสินของ ITAT Special Bench ที่
ตดัสินว่ำรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรช่องสญัญำณดำวเทียมเป็นรำยไดป้ระเภทคำ่สิทธิ (Royalty) นัน้ไม่ถกูตอ้ง เพรำะขดัตอ่
ค ำพิพำกษำของศำล High Court ที่กรุงเดลลี ในคดีเอเชียแซท และมีค ำสั่งใหส้่งค ำอุทธรณข์องบริษัทกลบัไปให ้ ITAT 
พิจำรณำตดัสนิตำมหลกักฎหมำยที่ศำลไดพ้ิพำกษำในคดีเอเชียแซท 

เมื่อวนัที่ 4 มีนำคม 2554 ITAT ไดต้ดัสินว่ำรำยไดข้องบริษัทจำกกำรใหบ้ริกำรช่องสญัญำณดำวเทียมในประเทศ
อินเดียไม่ถือว่ำเป็นค่ำสิทธิ (Royalty) และเมื่อบริษัทไม่มีสถำนประกอบกำรถำวร (Permanent Establishment) ใน
ประเทศอินเดีย รำยไดด้งักลำ่วจึงไมต่อ้งเสยีภำษีในประเทศอินเดีย ส ำหรบัดอกเบีย้และเบีย้ปรบัท่ีกรมสรรพำกรอินเดียได้
เรียกเก็บจำกบริษัทใหถื้อว่ำไม่มีผล และ ITAT ไดม้ีค  ำสั่งใหย้กเลิกกำรเรียกเก็บเบีย้ปรบัส ำหรบัปีประเมินภำษี 2541-
2542, 2542-2543, 2543-2544, 2544-2545 และ 2545-2546 ที่กรมสรรพำกรของประเทศอินเดียเรียกเก็บจำกบริษัท 
และกรมสรรพำกรของประเทศอินเดียไม่ไดย้ื่นอุทธรณค์ ำตดัสินในเรื่องเบีย้ปรบัส ำหรบัปีประเมินภำษีดงักล่ำวต่อศำล 
High Court ที่กรุงเดลลี ค ำตดัสินของ ITAT ในเรื่องเบีย้ปรบัถือเป็นที่สดุ และเมื่อวนัที่ 30 ธันวำคม 2554 กรมสรรพำกร
ของประเทศอินเดียไดค้ืนหลกัประกนักำรช ำระเงินค่ำเบีย้ปรบัที่บริษัทไดว้ำงไวส้  ำหรบัปีประเมิน 2541-2542 ถึง 2544-
2545 จ ำนวน 162.4 ลำ้นรูปี (ประมำณ 66.5 ลำ้นบำท) ใหบ้รษัิทแลว้  

จำกค ำตดัสินของ ITAT ขำ้งตน้ บริษัทอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรขอคืนเงินประกนั และภำษีหกั ณ ที่จ่ำยสว่นที่เหลอื
จำกกรมสรรพำกรของประเทศอินเดีย โดยภำษี หกั ณ ที่จ่ำยสว่นที่ลกูคำ้รบัผิดชอบจ่ำยแทนบริษัท บริษัทจะสง่คืนลกูคำ้ 
ภำยหลงัคดีตดัสนิถึงที่สดุโดย Supreme Court of India 

เมื่อวนัที่ 28 กนัยำยน 2554 กรมสรรพำกรของประเทศอินเดียไดย้ื่นอทุธรณค์ ำพิพำกษำของศำล High Court ที่กรุง
เดลลี ที่พิพำกษำว่ำค ำตดัสินของ ITAT Special Bench ที่ตดัสินว่ำรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรช่องสญัญำณดำวเทียมเป็น
รำยไดป้ระเภทค่ำสิทธินัน้ไม่ถกูตอ้ง ต่อศำล Supreme Court of India และศำลไดม้ีหนงัสือลงวนัที่ 9 พฤศจิกำยน 2554 
แจง้ใหต้วัแทนดำ้นภำษีของบรษัิททรำบถึงกำรอทุธรณด์งักลำ่ว 

สถำนกำรณปั์จจบุนัขณะนีเ้รือ่งอยูใ่นระหวำ่งกำรพิจำรณำของ Supreme Court of India 

2. คดีที่บริษัทถูกศาลปกครองมีค าสั่งเรียกให้เข้าเป็นผู้ถูกฟ้องคดีร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  

เมื่อวนัท่ี 19 เมษำยน 2550 นำยสพุงษ์ ลิม้ธนำกลุ ไดย้ื่นฟอ้ง คณะกรรมกำรกิจกำรโทรคมนำคมแหง่ชำติ (กทช.) และ
กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (“กระทรวงฯ”) ต่อศำลปกครองกลำง โดยอำ้งเหตเุรื่องเจำ้หนำ้ที่รฐัและ



                                     บรษิัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน)  ส่วนท่ี 1 กำรประกอบธุรกิจและผลกำรด ำเนินงำน 

แบบ 56-1 One Report ส่วนท่ี 1 หนำ้ท่ี 83 

หน่วยงำนทำงปกครองละเลยต่อกำรปฏิบัติหนำ้ที่ในกำรตรวจสอบบริษัทว่ำประกอบกิจกำรโทรคมนำคมโดยฝ่ำฝืน
กฎหมำยหรือไม่ หลังจำกที่มีกำรโอนขำยหุน้ของ บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) (1) ให้แก่ผู้ถือหุน้รำยใหม่  
ศำลปกครองกลำงไดม้ีค  ำสั่งลงวนัท่ี 28 เมษำยน 2552 เรียกใหบ้ริษัทเขำ้มำเป็นผูถ้กูฟอ้งคดีรว่มโดยก ำหนดใหบ้รษัิทเป็น
ผูถู้กฟ้องคดีที่ 4 และบริษัทไดย้ื่นค ำใหก้ำรแก้ค ำฟ้องรวมทัง้พยำนหลกัฐำน ต่อศำลปกครองกลำงไปแลว้เ มื่อเดือน
กรกฎำคม 2552  

เมื่อวันที่ 10 มิถุนำยน 2554 ศำลปกครองกลำงไดม้ีค  ำพิพำกษำใหย้กฟ้องเนื่องจำกบริษัทไม่ใช่คนต่ำงดำ้วตำม
พระรำชบญัญัติกำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงดำ้ว พ.ศ.2542 กำรที่กระทรวงฯ ไม่ไดย้กเลิกสญัญำสมัปทำนกับบริษัท 
ก็ไม่เป็นกำรละเลยไม่ปฏิบตัิหนำ้ที่แต่อย่ำงใด ซึ่งนำยสพุงษ์ ลิม้ธนำกุล ไดย้ื่นอทุธรณค์ ำพิพำกษำศำลปกครองกลำงตอ่
ศำลปกครองสงูสดุเมื่อวนัที่ 8 กรกฎำคม 2554 ซึ่งบริษัทไดย้ื่นค ำแกอุ้ทธรณต์่อศำลปกครองสงูสดุไปแลว้เมื่อวนัที่ 23 
กนัยำยน 2554 ที่ผำ่นมำ ปัจจบุนัเรือ่งอยูใ่นระหวำ่งกำรพิจำรณำของศำลปกครองสงูสดุ  

3 คดีระหว่างบริษัท และบริษัท เอเชีย แซทเทลไลท ์เทเลคอมมิวนิเคชั่นส ์จ ากดั 

คดีนีบ้ริษัท เอเชีย แซทเทลไลท ์เทเลคอมมิวนิเคชั่นส ์จ ำกดั และบริษัท ยื่นเรื่องต่ออนญุำโตตลุำกำร ในเขตบริหำร
พิเศษฮ่องกง ในปี 2559 เพื่อใหพ้ิจำรณำควำมเห็นที่ไม่ตรงกัน ในกำรตีควำมขอ้สญัญำบำงประกำร ในสญัญำควำม
รว่มมือที่มีตอ่กนั 

อนญุำโตตลุำกำรไดม้ีค  ำตดัสนิแลว้เมื่อวนัท่ี 11 ตลุำคม 2560 วำ่กำรตีควำมขอ้สญัญำของบรษัิทถกูตอ้ง ท ำใหบ้รษัิท
ยงัคงมีสทิธิตำมสญัญำไดเ้ช่นเดิม 

อยำ่งไรก็ตำม หลงัจำกอนญุำโตตลุำกำรมีค ำตดัสนิดงักลำ่วในวรรคก่อน แลว้ยงัคงมีขอ้ขดัแยง้ในเรือ่งกำรปฏิบตัิตำม
สญัญำอยู ่บรษัิท จึงไดย้ื่นเรือ่งใหอ้นญุำโตตลุำกำรพิจำรณำอีกครัง้หนึง่ และคณะอนญุำโตตลุำกำรไดม้ีค  ำตดัสนิใหบ้รษัิท
เป็นฝ่ำยชนะคดีแลว้ เมื่อวนัที่ 19 สิงหำคม 2564 อย่ำงไรก็ตำม คู่ควำมอีกฝ่ำยหนึ่งไดย้ื่นใหศ้ำลฮ่องกงพิจำรณำเรื่อง
อ ำนำจกำรพิจำรณำคดีของคณะอนญุำโตตลุำกำร และศำลชัน้ตน้เห็นวำ่คณะอนญุำโตตลุำกำรมีอ ำนำจพิจำรณำตดัสนิ
คดี ขณะนีอ้ยูร่ะหวำ่งกำรพิจำรณำของศำลอทุธรณ ์

4 คดีระหว่างบริษัท และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เร่ืองสถานะของดาวเทียมไทยคม 7 และ 8 

เมื่อวนัท่ี 5 ตลุำคม 2560 บรษัิทไดร้บัหนงัสอืจำกกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม (“กระทรวงดิจิทลัฯ”) ที่แจง้
วำ่ ดำวเทียมไทยคม 7 และดำวเทียมไทยคม 8 เป็นดำวเทียมภำยใตส้ญัญำด ำเนินกิจกำรดำวเทียมสือ่สำรภำยในประเทศ 
ลงนำมเมื่อวนัที่ 11 กนัยำยน 2534 ระหว่ำง บริษัท อินทชั โฮลดิง้ส ์จ ำกดั (มหำชน) (“อินทชั”) (ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของ
บริษัทฯ ในสดัส่วนรอ้ยละ 41.13) และกระทรวงดิจิทลัฯ (กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเดิม) (“สญัญำ
ด ำเนินกิจกำรดำวเทียมสื่อสำรฯ”) โดยอินทชัไดจ้ดัตัง้บริษัทขึน้มำเพื่อด ำเนินงำนตำมสญัญำดงักลำ่ว ทัง้นี ้หนงัสือจำก
กระทรวงดิจิทลัฯ ระบใุหป้ฏิบตัิตำมสญัญำด ำเนินกิจกำรดำวเทียมสื่อสำรฯ ใหค้รบถว้นโดยด่วน อำทิ กำรโอนกรรมสิทธ์ิ
และสง่มอบทรพัยส์นิ กำรจดัสรำ้งดำวเทียมส ำรอง กำรช ำระเงินผลประโยชนต์อบแทน และกำรประกนัภยัทรพัยส์นิ 

เมื่อวนัท่ี 24 ตลุำคม 2560 ที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษัิทวำระพิเศษ ครัง้ที่ 11/2560 ไดพ้ิจำรณำหนงัสอืฉบบัดงักลำ่ว
รวมถึงไดห้ำรอืกบัท่ีปรกึษำกฎหมำยของบรษัิทแลว้ มีควำมเห็นวำ่ดำวเทียมไทยคม 7 และไทยคม 8 ไมใ่ช่ดำวเทียมภำยใต้
สญัญำด ำเนินกิจกำรดำวเทียมสือ่สำรฯ เพรำะกำรด ำเนินกำรดำวเทียมไทยคม 7 และไทยคม 8 เป็นกำรด ำเนินกำรภำยใต้
กรอบของกำรรบัใบอนุญำตจำกคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทศัน ์และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ  
บริษัทไดป้ฏิบัติตำมเง่ือนไขและขอ้ก ำหนดในสญัญำด ำเนินกิจกำรดำวเทียมสื่อสำรฯ อย่ำงครบถ้วน โดยมิไดม้ีกำร
ด ำเนินกำรใด  ๆ  ที่ขดัต่อสญัญำด ำเนินกิจกำรดำวเทียมสื่อสำรฯ ดงันัน้ บริษัทจึงมีควำมเห็นในเรื่องดำวเทียมไทยคม 7 
และดำวเทียมไทยคม 8 แตกต่ำงไปจำกควำมเห็นของกระทรวงดิจิทลัฯ ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทจึงมีมติใหบ้รษัิทยื่น
เสนอขอ้พิพำทดงักลำ่วตอ่อนญุำโตตลุำกำรเพื่อพิจำรณำชีข้ำดขอ้พิพำทท่ีเกิดขึน้อนัเนื่องมำจำกขอ้ก ำหนดหรอืกำรปฏิบตัิ
ตำมสญัญำด ำเนินกิจกำรดำวเทียมสื่อสำรฯ และคู่สญัญำไม่สำมำรถตกลงกนัได ้ทัง้นี ้เป็นไปตำม ขอ้ 45.1 ของสญัญำ
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ด ำเนินกิจกำรดำวเทียมสื่อสำรฯ โดยบริษัทไดด้  ำเนินกำรยื่นขอ้โตแ้ยง้ต่อสถำบนัอนุญำโตตุลำกำรในวนัที่ 25 ตุลำคม 
2560 เป็นขอ้พิพำทหมำยเลขด ำที่ 97/2560  

ขณะนีข้อ้พิพำทอยูใ่นกระบวนกำรพิจำรณำของอนญุำโตตลุำกำร ในระหวำ่งกระบวนกำรอนญุำโตตลุำกำร กระทรวง
ดิจิทลัฯไดย้ื่นขอใหศ้ำลปกครองกลำงวินิจฉยัว่ำคณะอนญุำโตตลุำกำรมีขอบอ ำนำจที่จะพิจำรณำคดีนีห้รือไม่ ซึ่งขณะนี ้
อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลปกครองกลำง โดยในส่วนของกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำรนัน้ ขณะนี ้อยู่ระหว่ำง
กระบวนกำรพิจำรณำของอนุญำโตตุลำกำร บริษัทยังไม่มีหนำ้ที่ใด ๆ ในกำรปฏิบัติตำมที่กระทรวงดิจิทัลฯ ไดอ้ำ้งถึง
ขำ้งตน้จนกวำ่จะมีกำรชีข้ำดของอนญุำโตตลุำกำร ตำมขอ้ 45.6 ของสญัญำด ำเนินกิจกำรดำวเทียมสือ่สำรฯ 

5.  คดีระหว่างบริษัท และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เร่ืองเกี่ยวกับดาวเทียมไทยคม 5 

       เมื่อวนัที่ 6 พฤศจิกำยน 2563 บริษัทไดร้บัหนงัสือแจง้เขำ้กระบวนกำรระงบัขอ้พิพำทโดยอนญุำโตตลุำกำรและค ำ
เสนอขอ้พิพำทของดำวเทียมไทยคม 5 จำกกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม (“กระทรวง”) ซึ่งกระทรวงเรยีกรอ้งให้
บรษัิทด ำเนินกำร (1) สรำ้งและสง่มอบดำวเทียมทดแทนดำวเทียมไทยคม 5 หรอืใหใ้ชร้ำคำดำวเทียมจ ำนวน 7.79 พนัลำ้น
บำท พรอ้มดอกเบีย้ในอตัรำรอ้ยละ 7.5 ต่อปี ตัง้แต่วนัที่ 30 ตลุำคม 2563 จนถึงวนัที่ช  ำระเสร็จ (2) ช ำระค่ำปรบัจ ำนวน 
4.98 ลำ้นบำท (ส ำหรบัระยะเวลำตัง้แต่วนัที่ 25 กุมภำพนัธ์ 2563 ถึงวนัที่ 30 ตุลำคม 2563) พรอ้มทัง้ดอกเบีย้ในอตัรำ
รอ้ยละ 7.5 ต่อปี และ (3) ค่ำปรบัตัง้แต่วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2563 จนถึงวันที่ส่งมอบดำวเทียมทดแทนหรือช ำระเงิน
คำ่เสยีหำยครบถว้น  

เนื่องจำกบริษัทฯไดไ้ดด้  ำเนินกำรตำมสญัญำสมัปทำนครบถว้นถกูตอ้งแลว้ บริษัทฯจึงไม่เห็นดว้ยกบัขอ้เรียกรอ้งของ
กระทรวงฯและไดแ้ตง่ตัง้ทนำยควำมเพื่อเป็นตวัแทนของบรษัิทฯในกำรแกข้อ้พิพำทตำมกระบวนกำรกฎหมำยตอ่ไป 

ขณะนี ้ขอ้พิพำทดงักลำ่วยงัอยูใ่นกระบวนกำรขัน้ตน้ของอนญุำโตตลุำกำร  

6.  คดีระหว่างบริษัท และ Forever Group Company Limited 

บริษัทมียอดคงค้ำงจำกลูกหนีร้ำยหนึ่งเป็นจ ำนวน 4.4 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ บริษัทได้ยื่นเสนอข้อพิพำทต่อ
อนญุำโตตลุำกำรที่ประเทศสิงคโปรต์ำมขอ้ตกลงในสญัญำเนื่องจำกลกูหนีร้ำยนีผิ้ดนดัช ำระหนีแ้ละลกูหนีด้งักลำ่วไดย้ื่น
ค ำคดัคำ้นพรอ้มทัง้ฟอ้งแยง้เขำ้มำในคดีแลว้ ตอ่มำคูค่วำมทัง้สองฝ่ำยไดเ้จรจำและเขำ้ท ำขอ้ตกลงยตุขิอ้พิพำท ซึง่ปัจจบุนั
ลกูคำ้ไดช้ ำระเงินครบถว้นแลว้เมื่อเดือนธนัวำคม 2564 ดงันัน้คดีจึงไดย้ตุิลงตำมขอ้ตกลงยตุิขอ้พิพำท 

7.  คดีระหว่างบริษัท และ Nxtdigital Limited  

บริษัทมียอดคงค้ำงจำกลูกหนี ้เ ป็นจ ำนวน 15.4 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ ซึ่ งบริ ษัทได้ยื่น เสนอข้อพิพำทต่อ
อนญุำโตตลุำกำรที่ประเทศสิงคโปรต์ำมขอ้ตกลงในสญัญำเนื่องจำกลกูหนีร้ำยนีผิ้ดนดัช ำระหนีแ้ละลกูหนีด้งักลำ่วไดย้ื่น
ค ำคดัคำ้นพรอ้มทัง้ฟอ้งแยง้เขำ้มำในคดีแลว้ ตอ่มำคูค่วำมทัง้สองฝ่ำยไดเ้จรจำและเขำ้ท ำขอ้ตกลงยตุขิอ้พิพำท ซึง่ปัจจบุนั
ลกูคำ้อยูใ่นระหวำ่งกำรปฏิบตัิตำมเง่ือนไขในขอ้ตกลงยตุิขอ้พิพำท 

8.  คดีระหว่างบริษัท และ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ 

บริษัทไดฟ้้องคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทศัน ์และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (“กสทช.”) เมื่อ
วนัท่ี 18 พฤษภำคม 2563 ตอ่ศำลปกครองกลำงเพื่อขอเพิกถอนขอ้ 9.7 และภำคผนวก ข ของ แผนกำรบรหิำรสทิธิในกำร
เขำ้ใชว้งโคจรดำวเทียม พ.ศ. 2563 แนบทำ้ยประกำศคณะกรรมกำร กสทช. เรือ่งแผนกำรบรหิำรสทิธิในกำรเขำ้ใชว้งโคจร
ดำวเทียม พ.ศ.2563 และบทเฉพำะกำลขอ้ 40 ของประกำศ กสทช. เรื่องหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรอนญุำตใหใ้ชส้ิทธิในกำร
เขำ้ใชว้งโคจรดำวเทียม เนื่องจำกกระทบตอ่สทิธิกำรใชว้งโคจรดำวเทียมไทยคม 7 และไทยคม 8 ของบรษัิท 

ต่อมำเมื่อวนัที่ 5 สิงหำคม 2564 บริษัทไดฟ้้อง กสทช. เพื่อขอเพิกถอนมติของ กสทช. ในกำรประชุมครัง้ที่ 10/2564 
เมื่อวนัท่ี 25 พฤษภำคม 2564 ในวำระท่ี 5.2.11 ในสว่นท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเขำ้ใชว้งโคจรดำวเทียมไทยคม 7 และดำวเทียม
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ไทยคม 8  และขอใหบ้ริษัทมีสิทธิใช้วงโคจรดำวเทียมไทยคม 7 และดำวเทียมไทยคม 8 ตำมสิทธิที่บริษัทไดร้บัตำม
ใบอนุญำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคมแบบที่สำม   และเพื่อขอเพิกถอนมติที่ประชุมของ กสทช,  ในกำรประชุมครัง้ที่ 
11/2564 ที่ไดร้ะบรุำยละเอียดกำรมอบสิทธิในกำรบรหิำรจดักำรดำวเทียมไทยคม 7 และดำวเทียมไทยคม 8 ใหแ้ก่ บรษัิท 
โทรคมนำคมแหง่ชำติ จ ำกดั (มหำชน) เนื่องจำกดำวเทียมไทยคม 7 และดำวเทียมไทยคม 8 ยงัคงเป็นกรรมสทิธ์ิของบรษัิท  

เมื่อวนัท่ี 9 สงิหำคม 2564 ศำลปกครองกลำงมีค ำสั่งใหท้เุลำกำรบงัคบัตำมมตขิอง กสทช. โดยใหบ้รษัิทสำมำรถใชว้ง
โคจรดำวเทียมของดำวเทียมไทยคม 7 และดำวเทียมไทยคม 8 ไวเ้ป็นกำรชั่วครำวไดต้่อไป จนกว่ำศำลจะมีค ำพิพำกษำ
หรอืค ำสั่งเป็นอยำ่งอื่น  

ต่อมำ ในวนัที่ 17 กนัยำยน 2564 ศำลปกครองกลำงไดม้ีค  ำสั่งรวมคดีหมำยเลขด ำที่ 1389-2563 และ คดีหมำยเลข
ด ำที่ 1386-2564 สองคดีนีเ้ขำ้ดว้ยกนั เพื่อควำมสะดวกแก่กำรพิจำรณำ โดยขณะนีค้ดีดงักลำ่วยงัอยู่ในกำรพิจำรณำของ
ศำลปกครองกลำง 

9.  คดีระหว่างบริษัท ทีซี สเปซ คอนเน็ค จ ากัด และ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน ์และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

เมื่อวนัที่ 5 มิถุนำยน 2564 บริษัท ทีซี สเปซ คอนเน็ค จ ำกัด (“TCSC”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ไดย้ื่นแบบค ำ
ขอรับใบอนุญำต เพื่อเข้ำร่วมประมูลขอรับสิทธิในกำรเข้ำใช้วงโคจรดำวเทียมพรอ้มทั้งเอกสำรที่เก่ียวขอ้งและวำง
หลกัประกนักำรขอรบัใบอนญุำตตอ่ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสยีง กิจกำรโทรทศัน ์และกิจกำรโทรคมนำคม
แหง่ชำติ (“ ส  ำนกังำน กสทช.”)   ซึง่ตอ่มำ ส ำนกังำน กสทช. ไดย้กเลกิกำรจดัประมลูดงักลำ่ว  ในวนัท่ี 18 สงิหำคม 2564 

ดงันัน้ ในวนัที่ 15 พฤศจิกำยน 2564 TCSC จึงไดย้ื่นฟ้องคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทศัน ์และ
กิจกำรโทรคมนำคมแหง่ชำติ ตอ่ศำลปกครองกลำง  เพื่อขอเพิกถอนมติที่ประชมุ กสทช   นดัพิเศษ ครัง้ที่ 3/2564 และครัง้
ที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 18 สิงหำคม 2564  ประกำศ กสทช เรื่องกำรอนุญำตใหใ้ช้สิทธิในกำรเขำ้ใชว้งโคจรดำวเทียมใน
ลกัษณะจดัชุด (Package) (ฉบบัที่ 3) ลงวนัที่ 18 สิงหำคม 2564 รวมทัง้ ประกำศส ำนกังำน กสทช เรื่อง ยกเลิกกระบวน
กำรคดัเลือกผูข้อรบัอนุญำตใหใ้ชส้ิทธิในกำรเขำ้ใชว้งโคจรดำวเทียมในลกัษณะจดัชุด (Package) ลงวนัที่ 18 สิงหำคม 
2564   และขอใหด้ ำเนินกระบวนกำรคดัเลือกผูข้อรบัใบอนญุำตใหใ้ชส้ิทธิในกำรเขำ้ใชว้งโคจรดำวเทียมในลกัษณะจดัชดุ 
(Package) ตอ่ไปจนเสรจ็สิน้กระบวนกำรคดัเลอืก 

คดีนี ้ศำลปกครองกลำงไดม้ีค  ำสั่งรบัค ำฟอ้ง และคดียงัอยูใ่นระหวำ่งกำรพิจำรณำของศำล 
_______________________________ 
หมำยเหต ุ
(1) ปัจจบุนัเปลี่ยนชื่อเป็น บรษัิท อินทชั โฮลดิงส้ ์จ  ำกดั (มหำชน) 



ส�วนที่ 2

การกำกับดูแลกิจการ
ส�วนที่ 3

งบการเง�น
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6.  นโยบายการก ากับดูแลกจิการ 
คณะกรรมกำรบริษัทตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี ว่ำเป็นรำกฐำนส ำคญัในกำรด ำเนิน

ธุรกิจใหเ้จริญเติบโตอยำ่งยั่งยืน มีควำมเป็นมืออำชีพ โปรง่ใส สำมำรถตรวจสอบได ้อนัจะสรำ้งควำมเช่ือมั่นใหก้บัผู้
ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย ทุกภำคส่วน และสำมำรถสร้ำงคุณค่ำให้กับสังคม ประเทศชำติต่อไปได้ ดังนั้น
คณะกรรมกำรบริษัทจึงถือเป็นภำรกิจส ำคญัในกำรมุ่งมั่นที่จะรกัษำไวซ้ึ่งกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี  กำรด ำเนินธุรกิจ
อย่ำงมีจริยธรรม และกำรด ำเนินธุรกิจตำมหลกักำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน โดยใหค้วำมส ำคญัทัง้ในเรื่องสิ่งแวดลอ้ม 
สงัคม และบรรษัทภิบำล หรือ ESG (Environment, Social, Governance) ตัง้แต่กระบวนกำรด ำเนินธุรกิจภำยใน
ออกไปสูภ่ำยนอกองคก์ร เพื่อใหบ้รรลภุำรกิจตำมเป้ำหมำยที่ตัง้ไว ้คณะกรรมกำรบริษัทจึงไดจ้ดัท ำและน ำนโยบำย
กำรก ำกบัดแูลกิจกำรมำถือปฎิบตัิเพื่อช่วยใหส้ำมำรถปฎิบตัิตำมไดอ้ยำ่งเหมำะสม ตลอดจนไดท้บทวนและปรบัปรุง
นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทตำมหลกักำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี หรือ Corporate Governance Code 
(CG Code) ฉบับปี 2560 ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (“กลต.”) โดย
คณะกรรมกำรบริษัทไดใ้หม้ีกำรจัดท ำคู่มือจรรยำบรรณของบริษัท ตัง้แต่ปี  2558 เพื่อใช้เป็นเป็นแนวทำงในกำร
ด ำเนินธุรกิจ และไดม้ีกำรทบทวนคูม่ือจรรยำบรรณของบรษัิทอยำ่งสม ่ำเสมอ”  

นอกเหนือจำกกำรก ำหนดใหม้นีโยบำยก ำกบัดแูลกิจกำร และคูม่ือจรรยำบรรณแลว้ คณะกรรมกำรบรษัิทยงัคอย
สอดส่องดูแลเพื่อใหม้ั่นใจว่ำ ฝ่ำยจัดกำรไดม้ีกำรน ำแนวปฏิบตัิตำมนโยบำยที่ก ำหนดไปปฏิบัติจริง  โดยใหฝ่้ำย
จัดกำรมีกำรรำยงำนให้คณะกรรมกำรทรำบถึงผลกำรปฏิบัติเป็นประจ ำ นอกจำกนีย้ังก ำหนดเรื่องกำรรกัษำ
มำตรฐำนกำรด ำรงไวซ้ึง่กำรเป็นองคก์รที่มีธรรมภิบำลที่ดี เป็นเปำ้หมำยผลกำรด ำเนินงำน หรอืตวัชีว้ดั หรอื KPI ของ
บรษัิทอีกดว้ย 

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการก ากับดูแลกิจการ 

นโยบำยก ำกบัดแูลกิจกำรของบรษัิท ประกอบดว้ยหลกักำร 5 หมวด ดงันี ้

หมวดที่ 1  คณะกรรมกำรบรษัิท 

หมวดที่ 2  สทิธิและควำมเทำ่เทียมกนัของผูถื้อหุน้ 

หมวดที่ 3  บทบำทของผูม้ีสว่นไดเ้สยี 

หมวดที่ 4  กำรเปิดเผยขอ้มลูและควำมโปรง่ใส 

หมวดที่ 5  กำรบรหิำรควำมเสีย่งและกำรควบคมุภำยใน 

6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ  

บริษัทไดก้ ำหนดนโยบำยและกำรปฎิบตัิที่เก่ียวขอ้งกับคณะกรรมกำร และผูบ้ริหำรไว้ในนโยบำยก ำกับดูแล
กิจกำร ภำยใตห้มวดคณะกรรมกำรบรษัิท โดยสรุปรำยละเอียด ดงันี ้ 

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ 

1. คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ท ำหน้ำที่ในกำรสรรหำ คัดเลือก บุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมำะสม และเสนอใหค้ณะกรรมกำรบรษัิทพิจำรณำแตง่ตัง้ หรอืเสนอขออนมุตัิแตง่ตัง้ตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้
ตำมขอ้บงัคบับรษัิท 

2. คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน จะพิจำรณำทบทวนทกัษะและคุณลกัษณะของกรรมกำร 
และองคป์ระกอบโดยรวมของคณะกรรมกำรบริษัทเทียบกับทิศทำงในกำรด ำเนินธุรกิจและกลยุทธ์ใน
ปัจจุบนัและอนำคต โดยจดัท ำ Board Skill Matrix เพื่อก ำหนดเกณฑใ์นกำรสรรหำกรรมกำรที่ตอ้งกำรเป็น
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ประจ ำทกุปี ในกำรทบทวนดงักลำ่ว คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน ยงัไดพ้ิจำรณำถึงควำม
หลำกหลำย ทัง้ในดำ้นของทกัษะ ประสบกำรณ ์ควำมรู ้ควำมเช่ียวชำญ ควำมเป็นอิสระ สญัชำติ อำย ุและ
เพศ ของกรรมกำร 

3. ในกำรพิจำรณำเสนอแต่งตัง้กรรมกำรเดิมเป็นกรรมกำรต่ออีกวำระ คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน จะพิจำรณำปัจจยัต่ำงๆ ซึ่งรวมถึง ผลกำรปฏิบตัิงำน ประวตัิกำรเขำ้รว่มและกำรมีสว่นรว่มใน
กำรประชมุ และกำรสนบัสนนุในกิจกรรมของคณะกรรมกำรบรษัิท 

4. ในกำรสรรหำบคุคลเพื่อมำด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ใช้
วิธีกำรดงันีใ้นกำรคดัเลอืกรำยช่ือผูท้ี่มีคณุสมบตัิเหมำะสม 

(1) เปิดโอกำสใหค้ณะกรรมกำรแตล่ะทำ่นเสนอช่ือ 

(2) ที่ปรกึษำภำยนอก 

(3) รำยช่ือที่ปรำกฏอยู่ในระบบรำยช่ือกรรมกำรของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัย ์และท ำเนียบกรรมกำรของสมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษัิทไทย 

(4) ผูถื้อหุน้รำยย่อยเสนอช่ือบุคคลที่เห็นสมควรไดร้บักำรพิจำรณำมำยงับริษัทล่วงหนำ้ก่อนวนัประชุม
สำมญัผูถื้อหุน้ โดยเป็นไปตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรท่ีบรษัิทไดก้ ำหนดไว ้

5. กำรแตง่ตัง้กรรมกำรใหเ้ป็นไปตำมขอ้บงัคบัของบรษัิท และขอ้ก ำหนดของกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้จะตอ้ง
มีควำมโปรง่ใสและชดัเจน 

การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

1. คณะกรรมกำรบริษัทไดก้ ำหนดและอนุมตัิกรอบและนโยบำยค่ำตอบแทนของกรรมกำรและผูบ้ริหำรของ
บรษัิทไวอ้ยำ่งชดัเจน 

2. ค่ำตอบแทนของกรรมกำรบริษัทจะสอดคลอ้งกับหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบ  และเมื่อเปรียบเทียบกับ
บริษัทในอุตสำหกรรมเดียวกันและบริษัทที่มีขนำดใกลเ้คียงกันแลว้ ค่ำตอบแทนดังกล่ำวอยู่ในระดบัที่
เหมำะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรกัษำกรรมกำรที่มีคณุภำพไว ้และยงัจดัใหม้ีคำ่ตอบแทนเพิ่มเติมเมื่อ
กรรมกำรตอ้งรบัภำระหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบในคณะกรรมกำรชดุยอ่ย 

3. ค่ำตอบแทนกรรมกำรตำมที่ก ำหนดไวใ้นขอ้บงัคบับริษัทประกอบดว้ย เงินเดือน เบีย้ประชุม เบีย้เลีย้ง และ
โบนัส ทั้งนี ้ คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน จะเป็นผู้พิจำรณำกลั่นกรองและเสนอ
งบประมำณคำ่ตอบแทนของกรรมกำรในแตล่ะปี เพื่อใหค้ณะกรรมกำรบรษัิทและผูถื้อหุน้พิจำรณำอนมุตัิ 

4. กรรมกำรที่เป็นผูบ้ริหำรหรือพนกังำนของบริษัทหรือพนกังำนของผูม้ีอำนำจควบคมุหรือผูถื้อหุน้ใหญ่และ
กรรมกำรที่เป็นตวัแทนผูถื้อหุน้ใหญ่ (ซึ่งถือหุน้ในสดัสว่นที่มำกกวำ่รอ้ยละ10) จะไม่ไดร้บัค่ำตอบแทนใดๆ
(คำ่ตอบแทนรำยเดือนคำ่เบีย้ประชมุและโบนสั) ในฐำนะกรรมกำรของบรษัิท 

5. กรอบคำ่ตอบแทนของผูบ้รหิำรไดพ้ฒันำขึน้บนหลกักำรพืน้ฐำน ดงันี ้

 เพื่อใหม้ั่นใจวำ่ผลประโยชนข์องผูบ้รหิำรและผูถื้อหุน้ของบรษัิทมคีวำมสอดคลอ้งกนั 

 เสรมิสรำ้งวฒันธรรมที่องิกบัผลกำรปฏิบตัิงำน 

 เพียงพอท่ีจะดงึดดู รกัษำไว ้และจงูใจบคุลำกรที่มีศกัยภำพของบรษัิท 

 สะทอ้นถึงวงจรธุรกิจ และล ำดบัควำมส ำคญัเชิงยทุธศำสตรข์องบรษัิท 
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6. ค่ำตอบแทนของผูบ้ริหำร ประกอบดว้ยเงินเดือน โบนสั กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ และผลตอบแทนอื่นๆ ซึ่ ง
ค่ำตอบแทนดงักล่ำวจะเช่ือมโยงกบัผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท และผลกำรปฏิบตัิงำนของผูบ้ริหำรเป็น
เกณฑ ์

7. คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน มีหนำ้ที่ในกำรทบทวนกรอบและนโยบำยค่ำตอบแทนเป็น
ประจ ำทกุปี 

ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ 

บริษัทมีนโยบำยในกำรแบ่งแยกหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบของประธำนคณะกรรมกำรบริษัท (Chairman of the 
Board of Directors) และ  ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร  (Chief Executive Officer)  โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีควำมรู ้ 
ควำมสำมำรถ มีประสบกำรณแ์ละคณุสมบตัิที่เหมำะสม และตอ้งไม่เป็นบคุคลเดียวกนั เพื่อใหม้ีกำรถ่วงดลุอ ำนำจ
และโปรง่ใส โดยแยกหนำ้ที่กำรก ำกบัดแูลและกำรบรหิำรงำนออกจำกกนั ดงันี ้ 

1. ประธานคณะกรรมการบริษัท (Chairman of the Board of Directors): เป็นกรรมกำรอิสระ รบัผิดชอบ
ในฐำนะผูน้  ำของคณะกรรมกำร ซึง่มีหนำ้ที่ติดตำมดแูลกำรบรหิำรงำนของคณะกรรมกำร และกรรมกำรชุด
ย่อยใหบ้รรลผุลส ำเร็จตำมแผนงำนที่ไดก้ ำหนดไว ้นอกจำกนี ้ยงัมีหนำ้ที่ในฐำนะเป็นประธำนกำรประชุม
คณะกรรมกำร และกำรประชมุผูถื้อหุน้ 

2. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer): เป็นหัวหน้ำของฝ่ำยบริหำรรับผิดชอบต่อ
คณะกรรมกำรบริษัทในกำรบริหำรจดักำรงำนของบริษัทตำมทิศทำง กลยทุธ ์และงบประมำณที่ไดร้บักำร
อนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อใหบ้รรลุตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ และรำยงำนผลกำรบริหำรงำนต่อ 
คณะกรรมกำรบรษัิท  

การพัฒนากรรมการ 

กรรมกำรและผูบ้รหิำรที่ไดร้บัต ำแหนง่ใหม่ทกุทำ่นตอ้งเขำ้รว่มกำรปฐมนิเทศของบรษัิท เพื่อใหไ้ดร้บัทรำบขอ้มลู
ของบริษัท กฎระเบียบ คู่มือจรรยำบรรณ นโยบำยต่ำงๆ และขอ้มูลธุรกิจของบริษัทที่เก่ียวขอ้งอย่ำงเพียงพอก่อน
ปฏิบตัิหนำ้ที่  

อีกทัง้ บริษัทยงัมีนโยบำยสนบัสนุนใหก้รรมกำรและผู้บริหำรไดร้บักำรอบรมและพฒันำควำมรูอ้ย่ำงต่อเนื่อง 
โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งกำรอบรมในหลกัสตูรตำ่งๆ ที่จดัโดยตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และสมำคมสง่เสรมิสถำบนั
กรรมกำรบรษัิทไทย เพื่อช่วยใหก้รรมกำรสำมำรถท ำหนำ้ที่ และก ำกบัดแูลกิจกำรของบรษัิทอยำ่งมีประสทิธิภำพ 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

1. คณะกรรมกำรบรษัิทก ำหนดใหม้ีกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของตนเองของคณะกรรมกำรบรษัิททัง้คณะ และ
กรรมกำรเป็นรำยบคุคลเป็นประจ ำทกุปี เพื่อน ำผลกำรประเมินมำใชป้รบัปรุงกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำร
บริษัทใหม้ีประสิทธิผลยิ่งขึน้และใชใ้นกำรพฒันำกรรมกำรของบริษัท ทัง้นี ้บริษัทจะพิจำรณำใหม้ีกำรประเมิน
โดยที่ปรกึษำภำยนอกตำมควำมเหมำะสม เพื่อใหก้ำรประเมินเป็นไปอยำ่งมีประสทิธิภำพและโปรง่ใส 

2. โดยมีกระบวนกำรเริ่มจำก คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน มอบหมำยใหส้  ำนกัเลขำนกุำรบรษัิท
เป็นตวัแทนจัดส่งแบบประเมินตนเอง (Self-Assessment) เพื่อใหค้ณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุด
ยอ่ยไดใ้ชใ้นกำรประเมินตนเองและเป็นกรอบในกำรพิจำรณำทบทวนกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ในประเด็นตำ่งๆ ระหวำ่ง
ปีที่ผำ่นมำ ซึง่แบบประเมินนี ้เป็นไปตำมแนวทำงของตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  
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ภำยหลงัจำกไดร้บัแบบประเมินจำกคณะกรรมกำรแลว้ ส ำนกัเลขำนกุำรบริษัทจะท ำกำรสรุปผลคะแนน พรอ้ม
เปิดเผยกระบวนกำร และหลกัเกณฑใ์นกำรประเมิน เพื่อเสนอให้คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
พิจำรณำน ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบรษัิทเพื่อรบัทรำบตอ่ไป  

 6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้ถอืหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย  

บริษัทไดก้ ำหนดนโยบำยและกำรปฎิบตัิที่เก่ียวกับผูถื้อหุน้และผูม้ีส่วนไดเ้สียไว้ในนโยบำยก ำกับดูแลกิจกำร 
ภำยใตห้มวดกำรปฎิบตัิตอ่ผูถื้อหุน้อยำ่งเทำ่เทียม และบทบำทของผูม้ีสว่นไดเ้สยี สรุปรำยละเอียด ดงันี ้

การปฎิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอยา่งเท่าเทียมและส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

ผูถื้อหุน้ย่อมมีสิทธิในฐำนะเจำ้ของบริษัท โดยควบคมุบริษัทผ่ำนคณะกรรมกำรบริษัทที่ผูถื้อหุน้ไดแ้ต่งตัง้ใหท้ ำ
หนำ้ที่แทนตน และมีสทิธิในกำรตดัสนิใจเก่ียวกบักำรเปลีย่นแปลงที่ส  ำคญัของบรษัิท ดงันัน้ บรษัิทจึงสง่เสรมิใหผู้ถื้อ
หุน้ไดใ้ชส้ทิธิของตน โดยบรษัิทเคำรพในสทิธิตำ่งๆ ที่ผูถื้อหุน้และนกัลงทนุสถำบนัมีอยูต่ำมกฎหมำย และ/ หรอื ตำม
ขอ้บงัคบัของบรษัิท โดยบรษัิทจะปฏิบตัิตอ่ผูถื้อหุน้ทุกรำยอยำ่งเทำ่เทียมกนั ไมว่ำ่ผูถื้อหุน้นัน้จะเป็นผูถื้อหุน้รำยย่อย 
หรือชำวตำ่งชำติ หรือนกัลงทนุสถำบนั หรือผูถื้อหุน้รำยใหญ่ และไม่ค ำนึงถึงเพศ อำย ุควำมพิกำร เชือ้ชำติ สญัชำติ 
ศำสนำ ควำมเช่ือ หรอืควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง ซึง่ผูถื้อหุน้ทกุรำยมีสทิธิที่จะไดร้บักำรปฏิบตัิอยำ่งเทำ่เทียมและเป็น
ธรรม 

1. สนบัสนนุ สง่เสรมิ และอ ำนวยควำมสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชส้ทิธิขัน้พืน้ฐำนของผูถื้อหุน้ อนัไดแ้ก่  

1.1. สทิธิในกำรซือ้ขำยหรอืโอนหุน้ของบรษัิทตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

1.2. สิทธิในกำรไดร้บัขอ้มลูสำรสนเทศ ที่ถกูตอ้ง ครบถว้น เพียงพอ ทนัเวลำ ในรูปแบบที่เหมำะสมตอ่กำร
ตดัสินใจ เพื่อติดตำมกำรด ำเนินงำน รวมถึงบริษัทไมม่ีนโยบำยในกำรที่จะกีดกนัหรือสรำ้งอปุสรรคใน
กำรสือ่สำรระหวำ่งกนัของผูถื้อหุน้ทกุๆ รำย 

1.3. สิทธิในกำรเขำ้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ แสดงควำมคิดเห็น ใหข้อ้เสนอแนะ กำรซักถำมในกำรประชุม  
ผูถื้อหุน้ และรว่มพิจำรณำตดัสนิใจในเรือ่งที่ส  ำคญัตำ่งๆ ของบรษัิท  

1.4. สทิธิในกำรแตง่ตัง้ ถอดถอนกรรมกำร 

1.5. สทิธิในกำรแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี และก ำหนดคำ่ตอบแทนผูส้อบบญัชี 

1.6. สทิธิในกำรไดร้บัสว่นแบง่ผลก ำไรของบรษัิทในรูปแบบของเงินปันผลอยำ่งเทำ่เทียมกนั 

1.7. สทิธิในกำรไดร้บัใบหุน้ โอนหุน้ กำรรบัซือ้หุน้คืนอยำ่งเทำ่เทียมกนัในนำมบรษัิท 

1.8. สทิธิในกำรก ำหนดหรอืแกไ้ขวตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั และหนงัสอืบรคิณหส์นธิของบรษัิท 

1.9. สิทธิอื่นๆ ตำมบทบญัญัติที่ก ำหนดไวใ้นกฎหมำย กฎระเบียบอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงขอ้บงัคบัของ
บรษัิท 

2. สนบัสนนุ สง่เสรมิ และอ ำนวยควำมสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ทกุรำยมีโอกำสอยำ่งเต็มที่และเทำ่เทียมกนัในกำรเขำ้
รว่มประชมุผูถื้อหุน้และออกเสยีงลงมติ ดงันี ้

2.1. ด ำเนินกำรประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตำมกฎหมำยและแนวทำงกำรประชุมผู้ถือหุ้นที่ก ำหนดโดย
หนว่ยงำนก ำกบัดแูล 

2.2. เปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้สว่นนอ้ยสำมำรถเสนอวำระกำรประชุมเพื่อพิจำรณำบรรจุเป็นวำระกำรประชมุ 
และเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขำ้รบักำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำรบริษัท ในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้เป็นกำร
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ลว่งหนำ้ไม่นอ้ยกวำ่ 3 เดือน โดยก ำหนดหลกัเกณฑก์ำรเสนอวำระกำรประชุมและกำรเสนอช่ือบคุคล
ไวอ้ยำ่งชดัเจนและเผยแพรห่ลกัเกณฑด์งักลำ่วไวบ้นเว็บไซตข์องบรษัิท 

2.3. ดูแลใหม้ีกำรใหข้อ้มลู วนั เวลำ สถำนที่ และวำระกำรประชุมผูถื้อหุน้ โดยมีวตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล 
รวมถึงควำมเห็นของคณะกรรมกำรบรษัิทประกอบในแตล่ะวำระ ตลอดจนขอ้มลูทัง้หมดที่เก่ียวขอ้งกบั
เรื่องที่จะตอ้งตดัสินใจในกำรประชุมครำวนั้นๆ ไวใ้นหนงัสือเชิญผูถื้อหุน้อย่ำงถูกตอ้ง ครบถว้น และ
เพียงพอตอ่กำรใชส้ทิธิของผูถื้อหุน้  

2.4. สง่เสริมและสนบัสนนุใหผู้ถื้อหุน้ทกุรำย รวมทัง้นกัลงทนุสถำบนัไดใ้ชส้ิทธิในกำรเขำ้รว่มประชุมผูถื้อ
หุน้และออกเสยีงอยำ่งเต็มที่  

2.5. ก ำหนดวนั เวลำ และสถำนที่ ส  ำหรบักำรประชมุผูถื้อหุน้ที่ค  ำนึงถึงควำมสะดวกในกำรเขำ้รว่มประชมุ
ของผูถื้อหุน้ 

2.6. จดัท ำและเผยแพรห่นงัสอืเชิญประชมุผูถื้อหุน้ทัง้ในรูปแบบภำษำไทยและภำษำองักฤษ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้
ทกุรำยสำมำรถเขำ้ถึงขอ้มลูอยำ่งเทำ่เทียมกนั 

2.7. จัดส่งหนงัสือเชิญประชุมสำมญัผูถื้อหุน้พรอ้มเอกสำรที่เก่ียวขอ้งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกรำยทำงไปรษณีย์
ลว่งหนำ้อยำ่งนอ้ย 21 วนัก่อนวนัประชมุ และเผยแพรบ่นเว็บไซตข์องบริษัทลว่งหนำ้อยำ่งนอ้ย 30 วนั
ก่อนวนัประชมุ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดม้ีระยะเวลำเพียงพอในกำรศกึษำขอ้มลูลว่งหนำ้ก่อนวนัประชมุ 

2.8. ดแูลไมใ่หม้ีกำรกระท ำใดๆ ที่เป็นกำรจ ำกัดโอกำสกำรเขำ้ประชมุของผูถื้อหุน้ หรอืสรำ้งภำระใหผู้ถื้อหุน้
จนเกินสมควร 

2.9. เปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้สำมำรถส่งค ำถำมเก่ียวกับกำรประชุมผูถื้อหุน้ล่วงหนำ้ก่อนวันประชุม โดย
ก ำหนดหลกัเกณฑก์ำรสง่ค ำถำมลว่งหนำ้ไวอ้ยำ่งชดัเจนและเผยแพรห่ลกัเกณฑด์งักลำ่วไวบ้นเว็บไซต์
ของบรษัิท 

2.10. สนบัสนุนใหผู้ถื้อหุน้ที่ไม่สะดวกเขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง สำมำรถมอบฉันทะใหบุ้คคลอื่นเขำ้ร่วม
ประชมุและออกเสยีงแทนตนได ้โดยใชห้นงัสอืมอบฉนัทะรูปแบบที่ผูถื้อหุน้สำมำรถก ำหนดทิศทำงกำร
ลงคะแนนเสยีงได ้ซึง่บรษัิทไดแ้นบไปพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้ ทัง้นี ้ในกำรประชมุผูถื้อหุน้
ทกุครัง้บริษัทจะเสนอช่ือกรรมกำรอิสระอยำ่งนอ้ย 1 ท่ำน เป็นทำงเลือกในกำรมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้
ดว้ย 

2.11. สนับสนุนใหน้ ำเทคโนโลยีมำใชก้ับกำรประชุมผูถื้อหุน้ ทัง้กำรลงทะเบียน กำรนับคะแนน และกำร
แสดงผลคะแนน เพื่อใหก้ำรด ำเนินกำรประชมุสำมำรถกระท ำไดร้วดเรว็ ถกูตอ้ง และแมน่ย ำ 

2.12. สนบัสนนุใหม้ีกำรใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงในทกุวำระ ในกรณีที่วำระใดมีหลำยรำยกำรควรจดัใหม้ีกำร  
ลงมติแยกในแตล่ะรำยกำร และเปิดเผยผลกำรลงคะแนนท่ีเห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย และงดออกเสยีงในแต่
ละวำระให้ที่ประชุมทรำบ พรอ้มทั้งบันทึกไว้ในรำยงำนกำรประชุม ทั้งนี ้เพื่อควำมโปร่งใสและ
ตรวจสอบได ้

2.13. สนับสนุนใหก้รรมกำรทุกท่ำนและผูบ้ริหำรระดับสูงเขำ้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อตอบขอ้ซักถำมใน
ประเด็นตำ่งๆ ของผูถื้อหุน้ พรอ้มทัง้เชิญผูส้อบบญัชีของบรษัิทเขำ้รว่มประชมุผูถื้อหุน้เพื่อตอบค ำถำม
ที่เก่ียวขอ้งกบังบกำรเงินของบรษัิท 

2.14. จดัใหม้ีบคุคลที่เป็นอิสระเพื่อท ำหนำ้ที่เป็นผูต้รวจนบัหรือตรวจสอบคะแนนเสยีงในกำรประชมุผูถื้อหุน้ 
และเปิดเผยใหท้ี่ประชมุทรำบ พรอ้มบนัทกึไวใ้นรำยงำนกำรประชมุ 
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2.15. ก่อนเริ่มกำรประชุมผูถื้อหุน้ ใหม้ีกำรชีแ้จงใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัทรำบเก่ียวกบัจ ำนวนและสดัสว่นของผูถื้อ
หุน้ที่เขำ้รว่มประชุมดว้ยตนเองและของผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะ วิธีกำรประชุม กำรลงคะแนนเสียง และ
กำรนบัคะแนนเสยีง 

2.16. ผูถื้อหุน้ทุกรำยมีสิทธิและควำมเท่ำเทียมกนัในกำรรบัทรำบสำรสนเทศ กำรแสดงควำมคิดเห็น และ 
ตัง้ค ำถำมใดๆ ตอ่ที่ประชมุตำมระเบียบวำระกำรประชมุและเรือ่งที่เสนอ โดยประธำนท่ีประชมุมีหนำ้ที่
จดัสรรเวลำใหอ้ยำ่งเหมำะสมและสง่เสรมิใหม้ีกำรแสดงควำมเห็นและซกัถำมในท่ีประชมุ 

2.17. เปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชส้ิทธิในกำรแต่งตัง้กรรมกำรเป็นรำยคน โดยใช้บัตรลงคะแนนเสียงเป็น
รำยบคุคล เพื่อเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้มีสทิธิเลอืกกรรมกำรท่ีตอ้งกำรไดอ้ยำ่งแทจ้รงิ 

2.18. ไม่เพิ่มวำระกำรประชุมหรือเปลี่ยนแปลงขอ้มูลส ำคัญที่ไม่ไดแ้จ้งใหผู้ถื้อหุน้ทรำบล่วงหนำ้โดยไม่
จ ำเป็น เพื่อควำมเป็นธรรมตอ่ผูถื้อหุน้ท่ีไมไ่ดเ้ขำ้รว่มประชมุ 

2.19. ดแูลใหบ้ริษัทเปิดเผยมติที่ประชุมผูถื้อหุน้ พรอ้มผลกำรลงคะแนนเสียงในแตล่ะวำระภำยในวนัท ำกำร
ถดัไป ผำ่นระบบขำ่วของตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และบนเว็บไซตข์องบรษัิท 

2.20. จดัท ำและจดัสง่รำยงำนกำรประชมุผูถื้อหุน้ใหต้ลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยภำยใน 14 วนันบัจำก
วนัประชุมผูถื้อหุน้ และเผยแพรบ่นเว็บไซตข์องบริษัท โดยรำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุน้ไดบ้นัทึกขอ้มูล
อยำ่งนอ้ยดงัตอ่ไปนี ้

(1) รำยช่ือกรรมกำรและผูบ้ริหำรที่เขำ้ประชมุ และสดัสว่นกรรมกำรที่เขำ้รว่มกำรประชุมและไมเ่ขำ้
รว่มกำรประชมุ 

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

(3) ประเด็นค ำถำมและค ำตอบในท่ีประชมุ รวมทัง้ช่ือ- นำมสกลุของผูถ้ำมและผูต้อบ 

3. กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนทกุคนของบรษัิท ตอ้งไมใ่ชข้อ้มลูภำยในของกลุม่บรษัิทท่ียงัมิไดม้ีกำรเปิดเผย
ต่อประชำชนเป็นกำรทั่วไปซึ่งเป็นสำระส ำคญัต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำหรือมลูค่ำหลกัทรพัยข์องกลุม่บริษัท 
เพื่อประโยชนข์องตนเองหรอืผูอ้ื่น 

4. กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนท่ีมีควำมประสงคจ์ะซือ้หรอืขำยหลกัทรพัยข์องกลุม่บรษัิท จะตอ้งปฏิบตัิตำม
นโยบำยกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยข์องบรษัิทอยำ่งเครง่ครดั 

5. กรรมกำรและผูบ้ริหำรตอ้งรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียของตนและบุคคลที่เก่ียวขอ้งต่อบริษัท ตำมหลกัเกณฑ์
และวิธีกำรรำยงำนสว่นไดเ้สียที่คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนด เพื่อป้องกนัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนท์ี่อำจ
เกิดขึน้ ทั้งนี ้หำกกรรมกำรหรือผู้บริหำรท่ำนใดมีส่วนได้เสียในเรื่องที่บริษัทจะเข้ำท ำรำยกำร ห้ำมมิให้
กรรมกำรหรอืผูบ้รหิำรทำ่นนัน้มีสว่นรว่มในกำรพิจำรณำและอนมุตัิในเรือ่งนัน้ ทัง้นี ้ใหเ้ป็นไปตำมขัน้ตอน หรอื
มำตรกำรอนมุตัิกำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนัของบรษัิท 

6. ในกำรพิจำรณำอนมุตัิกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั คณะกรรมกำรจะพิจำรณำรำยกำรระหวำ่งกนัภำยในกลุม่
บริษัท โดยปฏิบัติตำมหลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนที่ก ำหนดไวใ้นกฎหมำย เพื่อประโยชนส์ูงสุดของบริษัทเป็น
ส ำคญั 
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การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน  

บรษัิทก ำหนดนโยบำยปอ้งกนักำรใชข้อ้มลูภำยในเพื่อผลประโยชนข์องบรษัิท โดยมุง่เนน้ควำมโปรงใส ่เป็นธรรม
กบัผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุภำคสว่น บริษัทไดก้ ำหนดแนวทำงปฎิบัติในเรื่องนีไ้วใ้นสว่นหนึ่งของนโยบำยซือ้ขำยหลกัทรพัย์
ของบริษัท โดยกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทกุคนตอ้งปฎิบตัิตำมขอ้หำ้มกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยโ์ดยกำรใชข้อ้มลู
ภำยใน ตำมที่ก ำหนดไวใ้นพระรำชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 มำตรำ 241 ซึง่บรษัิทไดม้ีกำร
จดัท ำรำยช่ือบคุคลที่บรษัิทก ำหนด โดยมีหนว่ยงำนก ำกบัดแูลเป็นหนว่ยงำนในกำรดแูลทะเบียนรำยช่ือ รวมถึงมีกำร
ระเบียบล ำดบัชัน้ขอ้มลู นอกจำกนี ้บริษัทยงัไดก้ ำหนดขัน้ตอนกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยข์องกรรมกำร และผู้บริหำรให้
ตอ้งมีกำรรำยงำนก่อนกำรซือ้ขำย 1 วนัท ำกำร รวมถึงกำรงดกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยข์องบริษัทในช่วงระยะเวลำ  1 
เดือน ก่อนกำรเปิดเผยงบกำรเงินใหแ้ก่สำธำรณชน 

ในกำรด ำเนินกำรใหเ้กิดกำรปฎิบตัินัน้ บริษัทเนน้กำรสื่อสำรเพื่อสรำ้งควำมตระหนกัใหก้บักรรมกำร ผูบ้ริหำร 
และพนักงำนเป็นระยะ ผ่ำนกำรสื่อสำรทำงอีเมล ์ทัง้นี ้สำมำรถศึกษำขอ้มูล “นโยบำยซือ้ขำยหลกัทรพัย์” ไดท้ี่ 
www.thaicom.net ภำยใตห้วัขอ้ “กำรก ำกบัดแูลกิจกำร” > “นโยบำยอื่นๆ” > “นโยบำยซือ้ขำยหลกัทรพัย”์ 

ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทและคณะกรรมกำรบริษัทได้ตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยบริษัทได้ปฏิบัติตำม
แนวนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรและจรรยำบรรณ รวมถึงนโยบำยอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง เพื่อใหกิ้จกำรของบริษัทด ำเนิน
ไปดว้ยดี มีควำมมั่นคง สรำ้งควำมเช่ือมั่น และสง่เสรมิใหม้ีกำรร่วมมือกนัระหวำ่งผูม้ีสว่นไดเ้สยีในกลุม่ตำ่งๆ ทัง้ผูถื้อ
หุน้ พนกังำน ลกูคำ้ คู่คำ้ เจำ้หนี ้คู่แข่ง ตลอดจนชุมชน สงัคม และสิ่งแวดลอ้มโดยรวมอย่ำงเหมำะสม ตำมบทบำท
หนำ้ที่ และตอบสนองผลประโยชนท์ี่เป็นธรรมแก่ทกุฝ่ำย อีกทัง้ ยงัไดค้  ำนงึถึงสทิธิมนษุยชนและกำรตอ่ตำ้นกำรทจุรติ 
ซึ่งบริษัทไดใ้หค้วำมส ำคญัและตระหนกัดีวำ่ควำมรบัผิดชอบดงักลำ่วถือเป็นหวัใจของกำรพฒันำที่ยั่งยืน  จึงไดม้ีกำร
ก ำหนดนโยบำยและแนวปฎิบตัิตอ่ผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุภำคสว่น ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้น  

บริษัทปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้ทกุรำยอย่ำงเสมอภำค เป็นไปตำมนโยบำยก ำกบัดแูลและคู่มือจรรยำบรรณของบรษัิท 
โดยมุง่มั่นในกำรด ำเนินธุรกิจเพื่อสรำ้งควำมพงึพอใจสงูสดุใหก้บัผูถื้อหุน้ และค ำนงึถึงควำมเจรญิเตบิโตในมลูคำ่ของ
บรษัิทอยำ่งตอ่เนื่องดว้ยผลตอบแทนที่ดี  

2. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้า  

บริษัทมีนโยบำยคณุภำพและระบบจดักำรคณุภำพ ISO 9001 : 2008 ที่มุ่งด ำเนินธุรกิจเพื่อสรำ้งควำมพงึพอใจ
สงูสดุใหแ้ก่ลกูคำ้ โดยค ำนึงถึงคณุภำพผลิตภณัฑส์ินคำ้และบริกำรที่มีคณุภำพ เช่ือถือได ้ในระดบัรำคำที่เหมำะสม 
ปลอดภยั และมุ่งมั่นที่จะรกัษำควำมสมัพนัธท์ี่ดีและยั่งยืนระหวำ่งลกูคำ้และบริษัท รวมถึงกำรไม่เปิดเผยขอ้มลูของ
ลูกคำ้โดยไม่ไดร้บัอนุญำต ซึ่งเป็นไปตำมนโยบำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนและคู่มือจรรยำบรรณในส่วนของควำม
รบัผิดชอบตอ่ลกูคำ้  

3. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้  

บริษัทปฏิบตัิตำมนโยบำยที่เป็นธรรมตอ่คู่คำ้และ/หรือเจำ้หนี ้ในกำรปฏิบตัิต่อคู่คำ้และพนัธมิตรธุรกิจ ซึ่งมีกำร
ก ำหนดแนวทำงปฏิบตัิไวอ้ย่ำงเป็นธรรม ทัง้ในสว่นของกำรคดัเลือกคู่คำ้ใหเ้ป็นไปตำมแนวทำงปฏิบตัิของคู่คำ้ และ
คงไวซ้ึ่งควำมสมัพนัธอ์นัยั่งยืน โดยค ำนึงถึงกำรสรำ้งประโยชนแ์ละกำรเติบโตรว่มกนัของธุรกิจ  อีกทั้ง บริษัทยงัยึด
มั่นในสญัญำและถือปฏิบตัิตำมเง่ือนไขที่มีตอ่เจำ้หนีเ้ป็นส ำคญั เพื่อรกัษำควำมน่ำเช่ือถือของบริษัทและเป็นไปตำม
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คู่มือจรรยำบรรณของกลุม่บริษัท ขณะเดียวกนัเพื่อหลีกเลี่ยงสถำนกำรณท์ี่ท  ำใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์
หรอืน ำมำซึง่ควำมเสือ่มเสยีตอ่ช่ือเสยีงของบรษัิทหรอืขดัตอ่กฎหมำยใดๆ  ดงันี ้

 บรษัิทจะปฏิบตัิตำมสญัญำ ขอ้ตกลง หรอืเง่ือนไขตำ่งๆ ที่มีตอ่คูค่ำ้และ/หรอืเจำ้หนีอ้ยำ่งเต็มที่ ในกรณีที่ไม่
สำมำรถปฏิบตัิตำมเง่ือนไขได ้บริษัทจะแจง้ใหคู้่คำ้และ/หรือเจำ้หนีท้รำบในเวลำที่เหมำะสม เพื่อร่วมกนั
พิจำรณำหำแนวทำงแกไ้ขโดยใชห้ลกัควำมสมเหตสุมผล 

 บริษัทตอ้งใหข้อ้มลูอย่ำงเพียงพอ ไม่รำยงำนหรือใหข้อ้มลูที่เป็นเท็จ บิดเบือน หรือไม่ครบถว้นแก่คูค่ำ้และ/
หรอืเจำ้หนี ้ซึง่อำจมีผลท ำใหเ้กิดควำมเขำ้ใจผิดและอำจมีผลกระทบตอ่กำรตดัสนิใจ 

 บรษัิทตอ้งบรหิำรเงินทนุเพื่อใหคู้ค่ำ้และ/หรือเจำ้หนี ้มีควำมเช่ือมั่นในสถำนะทำงกำรเงินและควำมสำมำรถ
ในกำรช ำระหนีข้องบรษัิท 

 บริษัทตอ้งไม่เรียก รบั หรือจ่ำยผลประโยชนใ์ดๆ ทำงกำรคำ้กับคู่คำ้และ/หรือเจำ้หนีโ้ดยไม่สจุริต หำกมี
เหตุกำรณ์ดงักล่ำวเกิดขึน้ บริษัทตอ้งท ำกำรแจง้รำยละเอียดต่อคู่คำ้และ/หรือเจ้ำหนี ้ เพื่อร่วมมือแกไ้ข
ปัญหำโดยรวดเรว็ และหำมำตรกำรปอ้งกนัเพื่อมิใหเ้กิดเหตกุำรณด์งักลำ่วอีก 

 กำรด ำเนินธุรกิจกบัคูค่ำ้และ/หรอืเจำ้หนีใ้ดๆ ตอ้งไมน่ ำมำซึง่ควำมเสือ่มเสยีตอ่ช่ือเสยีงของบรษัิทหรอืขดัตอ่
กฎหมำยใดๆ รวมทัง้ค ำนงึถึงควำมเสมอภำค ควำมเป็นธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจและผลประโยชนร์ว่มกนั 

4. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อชุมชนและสังคม  

บริษัทเช่ือมั่นและน ำแนวคิดในกำรสรำ้งคณุคำ่รว่มกนัระหว่ำงภำคธุรกิจกบัสงัคมมำเป็นแนวทำงในกำรด ำเนิน
ธุรกิจ เพื่อใหธุ้รกิจ ชุมชน และสงัคมเจริญเติบโตไปพรอ้มกันอย่ำงยั่งยืน โดยมุ่งเนน้สนบัสนุนกำรศึกษำ กำ รเปิด
โอกำสในกำรเขำ้ถึงเทคโนโลยีและกำรเรยีนรู ้สรำ้งเสรมิอำชีพและกำรพฒันำทกัษะ สง่เสรมิกำรลงทนุเพื่อสงัคม โดย
ค ำนึงถึงกำรมีส่วนร่วมและลักษณะเฉพำะของแต่ละชุมชน ภำยใต้กำรมีจิตสำธำรณะ กำรลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดลอ้ม ตลอดจนกำรยกระดบัคณุภำพชีวิตและสงัคมในระยะยำว โดยเฉพำะในดำ้นกำรสื่อสำรโทรคมนำคม 
บริษัทมีบทบำทส ำคญัในกำรสรำ้งควำมร่วมมือในกำรพฒันำและรกัษำคุณภำพกำรสื่อสำร ทัง้ในภำวะปกติและ
ภำวะภยัพิบตัิ เพื่อใหผู้ใ้ชบ้รกิำรในชมุชน ผูด้อ้ยโอกำส และผูป้ระสบภยั สำมำรถไดร้บัควำมช่วยเหลอืในโอกำสแรกที่
ท  ำไดแ้ละเป็นไปอย่ำงทั่วถึงและทนัต่อเหตุกำรณ์ ทัง้นี ้ตำมที่ระบุไวใ้นนโยบำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน และคู่มือ
จรรยำบรรณของบรษัิท  

5. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อม 

บริษัทมีนโยบำยด ำเนินธุรกิจโดยใหค้วำมส ำคัญกับควำมยั่งยืนของสิ่งแวดลอ้มและกำรอนุรกัษ์ทรพัยำกร  
ต่ำงๆ โดยเนน้กำรสรำ้งวฒันธรรมองคก์รและส่งเสริมพฤติกรรมกำรดูแลรกัษำและฟ้ืนฟูสิ่งแวดลอ้ม กำรใหค้วำมรู้
และฝึกอบรมแก่พนกังำนในเรือ่งสิง่แวดลอ้ม กำรปอ้งกนัและลดมลภำวะ กำรใชท้รพัยำกรอยำ่งคุม้คำ่และยั่งยืน กำร
ลดผลกระทบภำวะโลกรอ้น สง่เสรมิกำรด ำรงชีวิตที่สอดคลอ้งกบัธรรมชำติ ทัง้ภำยในกระบวนกำรด ำเนินงำนและบน
ควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำน รวมถึงกำรมีส่วนร่วมของชุมชนภำยนอกบริษัท ทัง้นี ้ตำมที่ระบุไวใ้นนโยบำยกำร
พฒันำอยำ่งยั่งยืน และคูม่ือจรรยำบรรณของบรษัิท 

6. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อพนักงาน  

คณะกรรมกำรเล็งเห็นว่ำพนักงำนเป็นทรพัยำกรที่ส  ำคญัของบริษัท จึงมีนโยบำยส่งเสริมควำมกำ้วหนำ้ของ
พนกังำน และมีกระบวนกำรในกำรพฒันำบคุลำกรในดำ้นต่ำงๆ โดยสง่เสริมใหม้ีกำรฝึกอบรมควำมรูท้ัง้เฉพำะทำง
และทั่วไปเป็นประจ ำอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อเพิ่มศกัยภำพในกำรท ำงำน รวมถึงยงัใหค้วำมส ำคญักับกำรปฏิบัติต่อ
พนกังำนอย่ำงเท่ำเทียม และเป็นธรรม นอกจำกนี ้บริษัทมีนโยบำยในกำรก ำหนดค่ำตอบแทนและสวสัดิกำรอย่ำง
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เหมำะสมและสอดคลอ้งกบัผลกำรด ำเนินงำนของบริษัททัง้ในระยะสัน้และระยะยำว และเพื่อเสริมสรำ้งบรรยำกำศ
กำรท ำงำนที่ดี บริษัทมีควำมรบัผิดชอบในกำรดูแลสขุภำพอนำมยัและรกัษำสภำพแวดลอ้มกำรท ำงำนใหม้ีควำม
ปลอดภยัต่อชีวิตและทรพัยส์ินของพนกังำนอยู่เสมอ และยึดมั่นปฏิบตัิตำมกฎหมำยว่ำดว้ยแรงงำนอย่ำงเครง่ครดั 
และเป็นไปตำมนโยบำยกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน นโยบำยดำ้นควำมปลอดภยัและอำชีวอนำมยั และคู่มือจรรยำบรรณ
ของบรษัิท 

7. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อสิทธิมนุษยชน  

บริษัทสนบัสนุนและเคำรพในสิทธิมนุษยชน ซึ่งมีกำรปฏิบตัิต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำยดว้ยควำมเป็นธรรม บน
พืน้ฐำนของศกัดิ์ศรีควำมเป็นมนษุย ์โดยมีนโยบำยตำมแนวทำงกำรปฏิบตัิดำ้นสิทธิมนษุยชนท่ีประกำศใชใ้นนำนำ
ประเทศซึง่รวมถึงปฏิญญำ และอนสุญัญำตำ่งๆ ของสหประชำชำติวำ่ดว้ยสทิธิมนษุยชน รวมถึงมีมำตรกำรชดเชยใน
กรณีที่ผูม้ีสว่นไดเ้สียไดร้บัควำมเสียหำยจำกกำรที่บริษัทละเมิดสิทธิตำมกฎหมำยของผูม้ีสว่นไดเ้สีย ไวใ้นนโยบำย
กำรพฒันำอยำ่งยั่งยืน และคูม่ือจรรยำบรรณของบรษัิท  

8. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่ง  

บรษัิทสนบัสนนุ และสง่เสรมินโยบำยกำรแขง่ขนัทำงกำรคำ้อยำ่งเสร ีเป็นธรรมไมผ่กูขำด และไมข่ดัตอ่กฎหมำย
และจรยิธรรม ตำมคูม่ือจรรยำบรรณของบรษัิท  

9. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อการต่อต้านการทุจริต  

บริษัทมุ่งเนน้ที่จะด ำเนินธุรกิจดว้ยควำมโปรงใส มีจริยธรรม และถกูกฎหมำย รวมถึง กำรต่อตำ้นกำรทจุริตทกุ
รูปแบบ  และถือปฏิบตัิตำมกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกบักำรตอ่ตำ้นกำรทจุรติในประเทศไทย รวมถึงบรษัิทในกลุม่ที่ด  ำเนนิ
ธุรกิจในต่ำงประเทศ โดยบริษัทไดจ้ดัท ำนโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริต ซึ่งมีวิธีปฏิบตัิและค ำแนะน ำเก่ียวกับกำรก ำกบั
ดแูลเพื่อป้องกนัและติดตำมควำมเสี่ยงจำกกำรทจุริตในเรื่องตำ่งๆ อำทิ เช่น กำรสนบัสนนุทำงกำรเมือง กำรบรจิำค
เพื่อกำรกุศลและกำรเป็นผูใ้หก้ำรสนบัสนนุ ค่ำอ ำนวยควำมสะดวก ของขวญั และค่ำใชจ้่ำยเลีย้งรบัรองบริษัทและ
บคุคลที่มีควำมเก่ียวขอ้งทำงธุรกิจ เป็นตน้ เพื่อเป็นแนวทำงใหก้บัของกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนของบรษัิททกุ
คนปฏิบตัิตำมอย่ำงเครง่ครดั  รวมทัง้ บริษัทมีกำรสนบัสนนุกิจกรรมที่เป็นกำรสง่เสริมใหพ้นกังำนทกุคนของบริษัท
ปฏิบัติตำมนโยบำยดังกล่ำวผ่ำนทำง E-Learning และมีกำรทดสอบอย่ำงสม ่ำเสมอ ทั้งนี  ้บริษัทได้เปิดเผย
รำยละเอียดนโยบำยกำรต่อตำ้นกำรทจุริตบนเว็ปไซดข์องบริษัทที่ www.thaicom.net ภำยใตห้วัขอ้ “กำรก ำกบัดแูล
กิจกำร” > “นโยบำยกำรตอ่ตำ้นกำรทจุรติ” 

10. นโยบายและแนวปฏิบัติในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ  

บริษัทมีกำรก ำหนดนโยบำยกำรเคำรพกฎหมำยและหลกัสิทธิมนุษยชน ซึ่งก ำหนดใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร และ
พนกังำน ตอ้งด ำเนินธุรกิจของบริษัทใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ และขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจนไม่มีสว่นรู ้
เห็น ช่วยเหลอื หรอืกระท ำกำรใดๆ อนัเป็นกำรละเมิด ฝ่ำฝืนกฎหมำย หรอืระเบียบขอ้บงัคบั 

11. นโยบายและแนวปฏิบัติในการปฏิบัติในเร่ืองกิจกรรมทางการเมือง  

บรษัิทมีนโยบำยเป็นกลำงทำงกำรเมือง โดยใหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนทกุคนของกลุม่บรษัิทปฏิบตัิตำม
นโยบำยกำรตอ่ตำ้นกำรทจุรติในสว่นของกำรช่วยเหลอืทำงกำรเมือง และคูม่ือจรรยำบรรณของบรษัิท 

12. นโยบายและแนวปฏิบัติในเร่ืองความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์(Conflict of Interests)  

 คณะกรรมกำรตระหนกัถึงกำรด ำเนินธุรกิจที่อำจจะท ำใหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร หรอืพนกังำน เขำ้ไปมีสว่นเก่ียวขอ้ง
กบัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์และอำจเป็นผลใหข้ำดควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ จงึไดก้ ำหนดแนวทำง
ปฏิบตัิไวใ้นคูม่ือจรรยำบรรณของบรษัิท 
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13. นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องดูแลรักษาทรัพยส์ินของบริษัท  

คณะกรรมกำรสง่เสรมิและสนบัสนนุใหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนทกุระดบัมีหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบใน
กำรดแูลรกัษำกำรใชท้รพัยส์นิของกลุม่บรษัิทเพื่อประโยชนส์งูสดุของกลุม่บรษัิท รวมถึงกำรเก็บรกัษำควำมลบัท่ีไดร้บั
รูม้ำจำกหนำ้ที่ในกำรท ำงำน และยงัมิไดเ้ปิดเผยสูส่ำธำรณชน ตลอดจนกำรจดัเก็บเอกสำรขอ้มลูที่เป็นควำมลบัตำม
นโยบำยดำ้นควำมรบัผิดชอบตอ่ทรพัยส์นิของบรษัิท และคูม่ือจรรยำบรรณของบรษัิท 

14. นโยบายและแนวปฏิบัติในการปฏิบัติต่อทรัพยส์ินทางปัญญา  

บริษัทใหค้วำมส ำคญักับกำรเคำรพสิทธิในทรพัยส์ินทำงปัญญำของบุคคลอื่น และหลีกเลี่ยงกำรละเมิดสิทธิ
ดงักลำ่ว โดยไดก้ ำหนดนโยบำยและแนวปฏิบตัิเรือ่งทรพัยส์นิทำงปัญญำไวใ้นนโยบำยทรพัยส์นิทำงปัญญำ และคูม่ือ
จรรยำบรรณของบรษัิท  

15. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อสื่อมวลชนหรือต่อสาธารณชน  

กำรใหข้อ้มลูใดๆ เก่ียวกบับรษัิท ตอ้งอยูบ่นพืน้ฐำนขอ้มลูที่เป็นจรงิ ถกูตอ้ง และปฏิบตัิดว้ยควำมระมดัระวงัตำม
คู่มือจรรยำบรรณของบริษัท โดยผูท้ี่ไม่มีหนำ้ที่เก่ียวขอ้งหรือไม่ไดร้บัมอบหมำย ไม่สำมำรถใหข้อ้มลูข่ำวสำรหรือให้
สมัภำษณต์อ่สื่อมวลชนหรือต่อสำธำรณชนใดๆ เก่ียวกบัหรือพำดพิงกลุม่บรษัิทไมว่ำ่ในดำ้นใด อนัอำจสง่ผลกระทบ
ตอ่ช่ือเสยีงและกำรด ำเนินธุรกิจของกลุม่บรษัิท 

ในปี 2564 บรษัิทไดจ้ดัใหม้ีกำรใหม้ีกำรพบสือ่มวลชนและกิจกรรมส ำหรบัผูถื้อหุน้ดงัตอ่ไปนี ้ 

งานพบผู้ถอืหุ้นและนักวิเคราะห ์ จ านวนคร้ัง / ปี 

กำรจดัประชมุนกัวิเครำะหห์ลกัทรพัย ์(Analyst Meeting) 2 
งำนบรษัิทจดทะเบียนพบผูล้งทนุ (Opportunity Day)  4 

16. นโยบายและแนวปฏิบัติการรับเร่ืองร้องเรียนและเบาะแสการกระท าผิดและการทุจริต  

บริษัทยึดมั่นในกำรด ำเนินธุรกิจดว้ยควำมรบัผิดชอบ ถูกตอ้ง และโปร่งใส บริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะปกป้องกำร
ด ำเนินงำนและทรพัยส์นิตำ่งๆ จำกควำมเสีย่งที่เกิดขึน้จำกกำรประพฤติที่ขดัตอ่คูม่ือจรรยำบรรณและกำรทจุรติตำ่งๆ 
ที่อำจเกิดขึน้ ซึ่งมีผลกระทบต่อช่ือเสียงหรือมูลค่ำของผูถื้อหุน้ของบริษัท ดงันัน้ บริษัทจึงไดจ้ัดท ำนโยบำยรบัเรื่อง
รอ้งเรียนและเบำะแสกำรกระท ำผิดและกำรทจุริตขึน้ เพื่อก ำหนดช่องทำงในกำรรำยงำนและสนบัสนนุใหก้รรมกำร 
ผูบ้รหิำร พนกังำน และผูม้ีสว่นไดเ้สยีใหข้อ้มลูและรำยงำนเบำะแสกำรกระท ำผิดหรอืกำรทจุรติใดๆ ที่เกิดขึน้ในบรษัิท 
รวมถึงไดก้ ำหนดกระบวนกำรขัน้ตอนในกำรจดักำรกบัเรื่องที่ไดร้บัรอ้งเรียน กำรคุม้ครองผูร้อ้งเรียนหรือผูใ้หข้อ้มลู 
และกำรรกัษำควำมลบั  

 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษัทใหค้วำมส ำคญัต่อกำรเปิดเผยขอ้มูลและข่ำวสำรส ำคญัที่เก่ียวขอ้งกับบริษัท  ทัง้ขอ้มูลทำงกำรเงินและ
ขอ้มลูที่มิใช่ขอ้มลูทำงกำรเงินอยำ่งถกูตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลำ และโปรง่ใส ผ่ำนช่องทำงที่เขำ้ถึงขอ้มลูไดง้่ำย มีควำม
เทำ่เทียมกนัและนำ่เช่ือถือ 

1. บริษัทไดก้ ำหนดนโยบำยกำรเปิดเผยสำรสนเทศ (Market Disclosure Policy) ไวเ้ป็นลำยลกัษณ์อักษร
อย่ำงชดัเจน และสอดคลอ้งกบักฎระเบียบและขอ้บงัคบัของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลำดหลกัทรพัย ์และตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เพื่อใหผู้ม้ีสว่นไดเ้สยีทกุรำยสำมำรถเขำ้ถึงขอ้มลูได้
ง่ำย และเทำ่เทียมกนั 
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2. บริษัทไดจ้ัดตัง้หน่วยงำนนกัลงทุนสมัพนัธ์ (Investor Relations) เพื่อเป็นตัวแทนบริษัทในกำรท ำหนำ้ที่
สื่อสำรประชำสมัพนัธข์อ้มลูที่เป็นประโยชนแ์ก่ผูถื้อหุน้ นกัลงทนุ นกัวิเครำะหห์ลกัทรพัย ์และผูท้ี่เก่ียวขอ้ง
เพื่อใหไ้ดร้บัทรำบขอ้มลูของบรษัิท 

3. ดแูลใหม้ีกำรเปิดเผยขอ้มลูงบกำรเงิน รำยงำนประจ ำปี และแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1 
One report) สำมำรถสะทอ้นฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนอยำ่งเพียงพอ รวมทัง้สนบัสนนุใหจ้ดัท ำ
ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะหข์องฝ่ำยจดักำร (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อ
ประกอบกำรเปิดเผยงบกำรเงินทกุไตรมำส  

4. จดัใหม้ีรำยงำนควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงินแสดงควบคูก่บัรำยงำนของผูส้อบ
บญัชีในรำยงำนประจ ำปี 

5. เปิดเผยค่ำสอบบญัชีและค่ำบริกำรอื่นที่ผูส้อบบญัชีใหบ้ริกำรในรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี (แบบ 56-1 One 
report / รำยงำนประจ ำปี) 

6. เปิดเผยบทบำทหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อย จ ำนวนครัง้ของกำรประชมุและ
จ ำนวนครัง้ที่กรรมกำรแต่ละท่ำนเขำ้ประชุม รวมถึงกำรฝึกอบรมและพัฒนำควำมรูด้ำ้นวิชำชีพอย่ำง
ต่อเนื่องของคณะกรรมกำร ซึ่งไดแ้สดงไวใ้นรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี (แบบ 56-1 One report / รำยงำน
ประจ ำปี) 

7. เปิดเผยนโยบำยกำรจ่ำยคำ่ตอบแทนของกรรมกำรและผูบ้รหิำรระดบัสงูที่สะทอ้นถึงภำระหนำ้ที่และควำม
รบัผิดชอบของแต่ละคน รวมทัง้รูปแบบหรือลกัษณะของคำ่ตอบแทนในรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1 
One report / รำยงำนประจ ำปี) 

8. บรษัิทมีนโยบำยใหก้รรมกำรและผูบ้รหิำรตอ้งรำยงำนกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยห์รอืกำรถือครองหลกัทรพัยข์อง
บรษัิทใหค้ณะกรรมกำรทรำบทกุครัง้ 

9. นอกจำกกำรเผยแพร่ขอ้มูลตำมเกณฑท์ี่ก ำหนดผ่ำนช่องทำงของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ 
บริษัทยงัมีกำรเปิดเผยขอ้มลูสำรสนเทศที่ส  ำคญัของบริษัท ทัง้ภำษำไทยและภำษำองัฤษ ผ่ำนทำงเว็บไซต์
ของบรษัิท และมีกำรปรบัปรุงขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจบุนัอยำ่งสม ่ำเสมอ ดงันี ้

(1) วิสยัทศันแ์ละพนัธกิจ 

(2) ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ 

(3) รำยช่ือคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรชดุยอ่ย และผูบ้รหิำรของบรษัิท 

(4) งบกำรเงินและค ำอธิบำยและกำรวิเครำะหข์องฝ่ำยจดักำรรำยไตรมำส (MD&A) ทัง้ฉบบัปัจจบุนัและของปี
ก่อนหนำ้ 

(5) แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1 One report) /รำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-2) ที่สำมำรถ
ดำวนโ์หลดได ้

(6) โครงสรำ้งกำรถือหุน้และโครงสรำ้งองคก์ร 

(7) รำยช่ือผูถื้อหุน้รำยใหญ่ 

(8) หนงัสอืเชิญประชมุผูถื้อหุน้ และเอกสำรอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้รำยงำนกำรประชมุผูถื้อหุน้ 

(9) ขอ้บงัคบับรษัิทและหนงัสอืรบัรองบรษัิท 
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(10) นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัท จรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ นโยบำยต่อตำ้นกำรทจุรติ 
นโยบำยดำ้นกำรบรหิำรควำมเสีย่งระดบัองคก์ร และนโยบำยดำ้นอื่นๆ ของบรษัิท 

(11) กฎบตัรของคณะกรรมกำรชดุยอ่ยตำ่งๆ 

(12) ขอ้มลูติดตอ่นกัลงทนุสมัพนัธ ์ 

(13) ขอ้มลูหรอืเอกสำรอื่นใดที่บรษัิทน ำเสนอตอ่นกัวิเครำะห ์ผูจ้ดักำรกองทนุ หรอืสือ่ตำ่งๆ 

6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ  

เพื่อใหก้ำรด ำเนินงำนของบริษัท และกำรปฏิบตัิงำนของกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำน เป็นไปอย่ำงถกูตอ้ง
ตำมกฎหมำย และมีจริยธรรมในกำรประกอบธุรกิจ บริษัทจึงไดจ้ดัท ำจรรยำบรรณเพื่อใหท้กุคนใชเ้ป็นแนวทำง หรือ
เป็นกรอบในกำรปฏิบตัิงำน หรือเพื่อใชต้อบค ำถำมของแต่ละคนว่ำสิ่งที่ก ำลงัท ำอยู่นัน้ถูกตอ้ง และสมควรกระท ำ
หรือไม่ จรรยำบรรณที่จัดท ำขึน้อยู่บนพืน้ฐำน และสอดคลอ้งกับค่ำนิยมของบริษัท ถือเป็นรำกฐำนส ำคญัในกำร
ด ำเนินธุรกิจอยำ่งยั่งยืน โดยยดึหลกัธรรมำภิบำลเป็นหลกัชีน้  ำกำรกระท ำของพนกังำนทัง้องคก์ร และวิถีทำงที่บริษัท
ด ำเนินธุรกิจ   

แนวทางการปฎิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณของบริษัท 

หำกกรรมกำร ผูบ้ริหำร พนักงำน ประสบปัญหำในกำรตัดสินใจหรือปฏิบัติงำนเก่ียวกับจรรยำบรรณที่มิได้
ก ำหนดไวใ้นประมวลจรรยำบรรณของบริษัท ใหใ้ชก้ระบวนปฏิบตัิงำนดงันีเ้พื่อเป็นแนวทำงกำรตดัสินใจ  หรือกำร
ปฏิบตัิงำน 
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โดยบรษัิทก ำหนดแนวทำงปฎิบตัิตำมจรรยำบรรณตอ่ผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุภำคสว่น ดงันี ้ 

1. ความรับผิดชอบต่อผู้ถอืหุ้น 

บริษัทมุ่งมั่นเป็นตวัแทนที่ดีของผูถื้อหุน้ในกำรด ำเนินธุรกิจเพื่อสรำ้งควำมพึงพอใจสงูสดุใหก้บัผูถื้อหุน้ โดย
ค ำนึงถึงกำรเจริญเติบโตของมูลค่ำบริษัทในระยะยำวดว้ยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่องอย่ำงยั่งยืน รวมทัง้กำร
ด ำเนินกำรเปิดเผยขอ้มลูอยำ่งโปรง่ใสและเช่ือถือไดต้อ่ผูถื้อหุน้   

2. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า    

บรษัิทมีควำมมุง่มั่นในกำรสรำ้งควำมพงึพอใจและควำมมั่นใจใหก้บัลกูคำ้ที่จะไดร้บัผลติภณัฑแ์ละบรกิำรที่ดี
มีคณุภำพ ในระดบัรำคำที่เหมำะสม รวมทัง้รกัษำสมัพนัธภำพท่ีดี จึงไดก้ ำหนดแนวทำงปฏิบตัิไวด้งัตอ่ไปนี  ้

 ผลิตสินคำ้และบริกำรที่มีคณุภำพ โดยมุ่งมั่นที่จะยกระดบัมำตรฐำนใหส้งูขึน้อย่ำงต่อเนื่องและจริงจงั 
เปิดเผยขำ่วสำรขอ้มลูเก่ียวกบัสนิคำ้และบรกิำรอยำ่งครบถว้น ถกูตอ้ง และไมบ่ิดเบือนขอ้เท็จจรงิ 

 กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนทุกระดบัจะรกัษำควำมลบัไม่เปิดเผยขอ้มูลของลูกคำ้ โดยไม่ไดร้บั
อนุญำตจำกลูกค้ำหรือจำกผู้มีอ  ำนำจของกลุ่มบริษัทก่อน เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อ
บคุคลภำยนอกที่เก่ียวขอ้งตำมบทบงัคบัของกฎหมำย  
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3. ความรับผิดชอบต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้  

บรษัิทถือว่ำคู่คำ้เป็นปัจจยัส ำคญัในกำรรว่มสรำ้งมลูคำ่ใหก้บัลกูคำ้  กำรด ำเนินธุรกิจจึงตอ้งปฏิบตัิตำมสญัญำ 
ขอ้ตกลง หรือเง่ือนไขที่มีต่อคู่คำ้รวมถึงจ่ำยช ำระเงินใหคู้่คำ้ตรงตำมเวลำและเง่ือนไขที่ตกลงกันไวล้่วงหนำ้ กำร
คัดเลือกคู่ค้ำตอ้งท ำอย่ำงยุติธรรม ไม่เรียกรับ หรือไม่ให้ผลประโยชน์ไม่สุจริตกับคู่คำ้ กำรจัดซือ้จัดหำจะตอ้ง
ด ำเนินกำรอยำ่งโปรง่ใส ใหข้อ้มลูอยำ่งเทำ่เทียมและถกูตอ้ง ไมเ่ลอืกปฏิบตัิ  

บริษัทมีแนวปฏิบตัิที่จะยึดมั่นในสญัญำและถือปฏิบตัิตำมเง่ือนไขที่มีต่อเจำ้หนีเ้ป็นส ำคญั ในกำรช ำระคืนเงิน
ตน้ ดอกเบีย้ และกำรดูแลหลกัประกันต่ำงๆ  กรณีที่ไม่สำมำรถปฏิบตัิไดต้อ้งรีบเจรจำกับเจำ้หนีล้่วงหนำ้ เพื่อหำ
ขอ้ตกลงรว่มกนั มีกำรเปิดเผยขอ้มลูทำงกำรเงินที่ถกูตอ้ง ครบถว้นอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อใหเ้จำ้หนีม้ั่นใจในฐำนะทำง
กำรเงินและควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี ้

4. ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม 

 บริษัทในฐำนะเป็นบริษัทไทย  ตระหนกัและมีจิตส ำนึกในบญุคณุของประเทศและเป็นสว่นหนึ่งของสงัคม  ซึ่ง
ตอ้งรบัผิดชอบช่วยเหลอืสงัคม ใหค้วำมรว่มมือสนบัสนนุกิจกรรมของชมุชนทอ้งถ่ินท่ีบรษัิทมีกำรด ำเนินธุรกิจ   

 บริษัทมีนโยบำยด ำเนินธุรกิจ โดยใหค้วำมส ำคญักบัสิ่งแวดลอ้ม และกำรอนรุกัษ์ทรพัยำกรต่ำงๆ อีกทัง้เนน้กำร
สรำ้งวฒันธรรมองคก์ร และสง่เสรมิพฤติกรรมกำรดแูลรกัษำสิง่แวดลอ้มทัง้ภำยในและภำยนอกบรษัิทใหแ้ก่บคุลำกร 
บริษัทสง่เสริมกำรใชท้รพัยำกรอยำ่งมีประสิทธิภำพและเกิดประโยชนส์งูสดุ เช่น กำรใชอ้ปุกรณท์ำงดำ้นควำมถ่ีวิทยุ
อยำ่งปลอดภยัตอ่บคุลำกรของบรษัิทและชมุชนโดยรอบบรษัิท รวมถึงปอ้งกนัและควบคมุไมใ่หก้ำรด ำเนินธุรกิจสง่ผล
กระทบตอ่สิง่แวดลอ้มและระบบนิเวศน ์  

5. ความรับผิดชอบต่อพนักงาน 

 พนกังำนเป็นทรพัยส์นิอนัมีคำ่สงูสดุและเป็นปัจจยัส ำคญัสูค่วำมส ำเรจ็ของบรษัิท บรษัิทจึงไดมุ้ง่พฒันำพนักงำน
ใหม้ีควำมรูค้วำมสำมำรถเสริมสรำ้งวัฒนธรรมและบรรยำกำศกำรท ำงำนที่ดี รวมทัง้ส่งเสริมกำรท ำงำนเป็นทีม 
ปฏิบตัิตอ่พนกังำนดว้ยควำมสภุำพ และใหค้วำมเคำรพตอ่ควำมเป็นปัจเจกชน  

5.1. โอกาสที่เท่าเทียมกัน 

บรษัิทมีนโยบำยในกำรใหโ้อกำสที่เทำ่เทียมกนัในกำรวำ่จำ้ง แตง่ตัง้และโยกยำ้ยพนกังำน โดยจะพิจำรณำ
บนพืน้ฐำนของคณุธรรม และกำรใชท้รพัยำกรบคุคลใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแก่บรษัิท โดยไมเ่ลอืกปฏิบตัิต่อ
บุคคลหนึ่งบคุคลใดเนื่องจำกเชือ้ชำติ สญัชำติ ศำสนำ เพศ อำยุ สถำนภำพทำงกำรสมรส ควำมทพุพล
ภำพ  

5.2. อาชีวอนามัยและความปลอดภยัสภาพแวดล้อมในการท างาน 

บริษัทจะจดัสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนใหม้ีควำมปลอดภยัและถกูสขุอนำมยัแก่พนกังำน เพื่อป้องกนั
อนัตรำยและเพื่อเสรมิสรำ้งสขุภำพท่ีดีแก่พนกังำน  

5.3. การปกป้องความเป็นส่วนตัวของพนักงาน 

บรษัิทเคำรพในควำมเป็นสว่นตวัของพนกังำน ไมน่ ำขอ้มลูสว่นตวั เช่น เงินเดือน ประวตัิกำรรกัษำพยำบำล 
ครอบครัว ไปเปิดเผยให้กับบุคคลภำยนอกหรือผู้ที่ไม่เก่ียวข้อง  เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อ
บคุคลภำยนอกที่เก่ียวขอ้งตำมบทบงัคบัของกฎหมำย  
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5.4. ค่าตอบแทน  

บริษัท มีนโยบำยกำรใหค้่ำตอบแทนแก่พนกังำนตำมผลงำน เป็นธรรม และปฏิบตัิตำมขอ้ก ำหนดดำ้น
คำ่จำ้งแรงงำนขัน้ต ่ำที่กฎหมำยก ำหนด 

บริษัทจะบริหำรจดักำรคำ่จำ้ง เงินเดือน และผลประโยชนใ์หส้ำมำรถจงูใจและรกัษำบคุคลำกรที่มีควำมรู ้
ควำมสำมำรถไวก้บับรษัิทและเพื่อใหบ้รษัิทคงอยูใ่นระดบัท่ีแขง่ขนัไดใ้นตลำด 

5.5. ชั่วโมงการท างาน 

บริษัทจะก ำหนดชั่วโมงกำรท ำงำนต่อสปัดำหไ์ม่เกินกว่ำที่กฎหมำยก ำหนด และจัดใหม้ีวนัหยุดประจ ำ
สปัดำหแ์ละประจ ำปี ใหไ้มน่อ้ยกวำ่ที่กฎหมำยก ำหนด 

5.6. เสรีภาพในการสมาคมและสิทธิในการร่วมเจรจาต่อรอง 

บริษัทเคำรพในสิทธิและเสรีภำพของพนกังำนในกำรเขำ้รว่มกบัสหภำพแรงงำนและองคก์ำรลกูจำ้งอื่นๆ 
ตำมกรอบท่ีกฎหมำย กฎระเบียบ รวมถึงแนวปฏิบตัิดำ้นแรงงำนสมัพนัธเ์พื่อรวมกลุม่เจรจำตอ่รอง และจะ
ไมปิ่ดกัน้โอกำสของพนกังำนท่ีเป็นตวัแทนแรงงำน   

5.7. การไม่ใช้แรงงานบังคับ 

บรษัิทจะด ำเนินกำรวำ่จำ้งบคุคลที่จะท ำงำนใหด้ว้ยควำมสมคัรใจเทำ่นัน้ จะไมใ่ชแ้รงงำนบงัคบัในรูปแบบ
ใดก็ตำม เช่น กำรลงโทษทำงกำย กำรกกัขงั กำรขู่ว่ำจะใชค้วำมรุนแรง หรือรูปแบบกำรคกุคำม หรือลว่ง
ละเมิดอื่นๆ เพื่อท ำงำนใหแ้ก่บรษัิท 

5.8. การไม่ใช้แรงงานเด็ก 

บริษัทจะไม่วำ่จำ้งแรงงำนเด็กในกำรด ำเนินธุรกิจ ค ำว่ำ เด็ก หมำยถึง บคุคลที่มีอำยตุ  ่ำกวำ่ 15 ปี หรือต ่ำ
กว่ำอำยทุี่อยู่ในเกณฑต์อ้งเรียนใหจ้บกำรศึกษำภำคบงัคบั หรือตำมที่กฎหมำยก ำหนดอำยขุัน้ต ่ำในกำร
ว่ำจ้ำงงำนไว้ แลว้แต่ว่ำเกณฑ์ใดก ำหนดอำยุที่มำกกว่ำ และจะไม่ให้พนักงำนที่มีอำยุต ่ำกว่ำ 18 ปี 
ปฏิบตัิงำนท่ีเป็นอนัตรำย 

5.9. ข้อพึงปฏิบัติต่อพนักงานด้วยกัน 

กำรใหแ้ละกำรรบัของขวญั แมจ้ะมีประเพณีกำรใหข้องขวญัซึง่กนัและกนัในโอกำสตำ่งๆ แต่พนกังำนของ
กลุม่ฯ พงึหลกีเลีย่งกำรใหข้องขวญัแก่ผูบ้งัคบับญัชำ หรอืรบัของขวญัจำกผูใ้ตบ้งัคบับญัชำ 

6. สิทธิมนุษยชน 

 บริษัทสนบัสนุนและเคำรพในสิทธิมนุษยชน  และจะด ำเนินธุรกิจตำมหลกักำรและเจตนำรมณท์ี่ประกำศใน
ปฏิญญำสำกลวำ่ดว้ยสทิธิมนษุยชนของสหประชำชำติ (Universal Declaration of Human Rights) ภำยใตข้อบเขต
อ ำนำจของบรษัิท และจะไมม่ีสว่นรว่มกบักำรกระท ำใดๆที่ขดัตอ่หลกัสทิธิมนษุยชน 

7. การแข่งขันทางการค้ากับคู่แข่งขัน 

บริษัทมีนโยบำยสนบัสนนุและสง่เสริมกำรแข่งขนัทำงกำรคำ้อย่ำงเสรีและเป็นธรรม บริษัทไม่มีนโยบำยในกำร
แขง่ขนัทำงกำรคำ้โดยใชว้ิธีกำรใดๆ ใหไ้ดม้ำซึง่ขอ้มลูของคูแ่ขง่ขนัอยำ่งผิดกฎหมำย และขดัตอ่จรยิธรรม 

8. การต่อต้านการทุจริต 

บริษัทต่อตำ้นกำรทุจริตทุกรูปแบบ  โดยไม่มีนโยบำยเสนอเงิน  สิ่งจูงใจ ของก ำนลั  สิทธิประโยชนพ์ิเศษ ใน
รูปแบบใดๆ ไม่ว่ำทำงตรงหรือผ่ำนบคุคลที่สำมแก่ลกูคำ้ คู่คำ้ของบริษัท  หน่วยงำนภำยนอกหรือเจำ้หนำ้ที่ของรฐั 
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เพื่อใหไ้ดม้ำหรอืคงไวซ้ึง่ประโยชนห์รอืควำมไดเ้ปรยีบทำงธุรกิจ รวมทัง้ไมม่ีนโยบำยจ่ำยเงินรำงวลัหรอืกำรจ่ำยเงินอืน่
ใดเพื่อเรง่กำรด ำเนินกำรหรืออ ำนวยควำมสะดวก ยกเวน้กำรใหก้ำรเลีย้งรบัรองทำงธุรกิจตำมประเพณีนิยม สว่นลด
กำรคำ้ และโครงกำรสง่เสรมิกำรขำยของบรษัิท 

9. การฟอกเงนิ 

บริษัท ไดต้ระหนกัถึงควำมส ำคญั และยึดมั่นในกำรป้องกนัไมใ่ห  ้กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำน ประพฤติผิด
เก่ียวกบักำรปฏิบตัิตำมกฎหมำย และขอ้ก ำหนดดำ้นกฎระเบียบเก่ียวกบั พระรำชบญัญตัิปอ้งกนัและปรำบปรำมกำร
ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม  

10. การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ  

กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำน ตอ้งด ำเนินธุรกิจของบริษัท ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบและขอ้บงัคับที่
เก่ียวขอ้ง รวมถึงในกรณีที่ตอ้งไปปฏิบตัิงำนในต่ำงประเทศ พนกังำนควรศึกษำกฎหมำย ขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆ ก่อนด ำเนินกำรใดๆ ที่เก่ียวขอ้งกับธุรกิจของบริษัทเพื่อไม่ให้ขัดต่อกฎหมำย 
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมของประเทศนัน้ๆ ตลอดจนไม่มีสว่นรูเ้ห็นช่วยเหลือ หรือกระท ำกำรใดๆ อนั
เป็นกำรละเมิด ฝ่ำฝืนกฎหมำย ระเบียบ ขอ้บงัคบั 

11. กิจกรรมทางการเมือง  

 กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำน มีสิทธิเสรีภำพในกำรใช้สิทธิและเขำ้ร่วมกิจกรรมทำงกำรเมืองภำยใต้
บทบญัญัติแห่งรฐัธรรมนญู เช่น กำรลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ หรือเป็นสมำชิกพรรคกำรเมือง แต่จะตอ้งไม่แอบอำ้ง
ควำมเป็นพนกังำน หรือน ำทรพัยส์ิน อุปกรณ ์เครื่องมือใดๆ ของบริษัทไปใชเ้พื่อประโยชนใ์นกำรด ำเนินกำรและ
ตอ้งพึงระมดัระวงักำรด ำเนินกำรใดๆ ที่อำจส่งผลท ำใหเ้กิดควำมเขำ้ใจไดว้่ำกลุ่มบริษัทฯมีส่วนเก่ียวข้อง ใหก้ำร
สนบัสนนุ หรือฝักใฝ่ในพรรคกำรเมืองนัน้ได ้ซึ่งบริษัทมีนโยบำยเป็นกลำงทำงกำรเมือง โดยจะไม่ใหก้ำรสนบัสนนุ 
หรอืกระท ำกำรอนัเป็นกำรฝักใฝ่พรรคกำรเมอืงใดพรรคกำรเมอืงหนึง่ หรอืนกักำรเมืองคนใดคนหนึง่ ดงันัน้พนกังำน
ควรหลกีเลีย่งกำรสนบัสนนุกิจกรรมทำงกำรเมอืงทัง้ที่เป็นตวัเงินหรอืในรูปแบบอื่นใดแก่พรรคกำรเมือง นกักำรเมือง
หรอืผูล้งสมคัรรบัเลอืกตัง้ทำงกำรเมือง รวมถึงกำรใหย้ืมหรอืบรจิำคอปุกรณ ์กำรใหบ้รกิำรดำ้นเทคโนโลยีโดยไมค่ิด
คำ่บรกิำร รวมทัง้กำรสละเวลำท ำงำนของพนกังำน 

 ทัง้นี ้กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำน ตอ้งลำออกและพน้สภำพจำกกำรเป็นกรรมกำร ผูบ้ริหำรและพนกังำน
บริษัทก่อนตำมล ำดบั หำกประสงคจ์ะด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง หรือลงสมคัรรบัเลือกตัง้ในระดบัทอ้งถ่ินหรือ
ระดบัประเทศ 

12. ความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์(Conflict of Interests) 

ในกำรท ำงำนใหก้บับรษัิทอำจเกิดสถำนกำรณท์ี่ผลประโยชนส์ว่นตนของกรรมกำร ผูบ้รหิำร หรอืพนกังำนอำจ
ขดัแยง้กบัผลประโยชนข์องบรษัิท ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนน์ัน้อำจเกิดขึน้ไดใ้นหลำยรูปแบบ ดงันัน้บรษัิทจึง
ไดก้ ำหนดแนวทำงที่ทกุคนพงึถือปฏิบตัิ ดงันี ้

12.1.  การรับเงนิหรือประโยชนต์อบแทน 

กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำน ตอ้งไมร่บัเงินหรอืประโยชนต์อบแทนใดๆ เป็นกำรสว่นตวัจำกลกูคำ้  
คูค่ำ้ ของบรษัิท หรอืจำกบคุคลใดอนัเนื่องจำกกำรท ำงำนในนำมบรษัิท 

กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำน จะตอ้งไมใ่หกู้ห้รอืกูย้ืมเงิน หรอืเรีย่ไรเงิน สิง่ของจำกลกูคำ้หรือผูท้  ำ
ธุรกิจกับบริษัท เวน้แต่เป็นกำรกู้ยืมเงินจำกธนำคำรหรือสถำบันกำรเงินในฐำนะของลูกคำ้ของ
ธนำคำรหรอืสถำบนักำรเงินดงักลำ่ว 
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12.2.  การประกอบธุรกิจอื่นนอกบริษัท  

กำรท ำธุรกิจสว่นตวัใดๆ ของกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำน ตอ้งไม่กระทบต่อกำรปฏิบตัิหนำ้ที่และ
เวลำท ำงำนของบรษัิท และหำ้มประกอบธุรกิจหรือมีสว่นรว่มในธุรกิจใดอนัเป็นกำรแขง่ขนักบัธุรกิจของ
กลุ่มบริษัท ไม่ว่ำกรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือพนกังำนดงักล่ำวจะไดร้บัประโยชนโ์ดยตรงหรือโดยทำงออ้มก็
ตำม 

12.3.  การท าธุรกิจใดๆ กับกลุ่มบริษัท 

กำรท ำธุรกิจใดๆ กบับริษัททัง้ในนำมสว่นตวั ครอบครวั หรือในนำมนิติบคุคลใดๆ ที่กรรมกำร ผูบ้ริหำร 
และพนกังำน นัน้มีสว่นไดเ้สยี จะตอ้งเปิดเผยสว่นไดเ้สยีตอ่บรษัิทก่อนเขำ้ท ำรำยกำร 

หำกมีกรณีรำยกำรที่เก่ียวข้องกับกรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำน ก็จะต้องปฏิบัติให้ถูกตอ้งตำม
หลักเกณฑ์ รำยกำรเก่ียวโยงของตลำดหลักทรัพย์และ กลต. และบุคคลเหล่ำนัน้จะต้องไม่มีส่วน
เก่ียวขอ้งในกระบวนกำรพิจำรณำและตดัสนิใจไมว่ำ่โดยทำงตรงหรอืทำงออ้ม 

ผู้ท  ำรำยกำรในนำมบริษัทมีหน้ำที่ต้องตรวจสอบควำมสัมพันธ์ของคู่คำ้ว่ำเก่ียวข้องกับกรรมกำร 
ผูบ้ริหำร และพนกังำน หรือไม่ ก่อนท ำรำยกำรเพื่อป้องกันควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนใ์ดๆ ที่อำจ
เกิดขึน้  

12.4.  การด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท ภายนอกกลุ่มบริษัท 

บริษัทไม่มีนโยบำยที่จะสง่ผูบ้ริหำร เขำ้ไปเป็นกรรมกำรในบริษัทอื่นนอกกลุม่บริษัท ในกรณีที่ผูบ้ริหำร
ของบรษัิทระดบัตัง้แต่ PG 13 ขึน้ไป จะเขำ้ด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรในบรษัิทอื่น ตอ้งไดร้บักำรอนมุตัิจำก
ผูม้ีอ  ำนำจของบรษัิทตำมตำรำงอ ำนำจอนมุตัิ  

ทัง้นี ้กำรด ำรงต ำแหน่งดงักล่ำวจะตอ้งไม่ขดัต่อบทบญัญัติของกฎหมำย หรือขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้งกบั
กำรด ำเนินธุรกิจของบรษัิท และตอ้งไมใ่ชต้  ำแหนง่งำนในบรษัิทไปใชอ้ำ้งอิงเพื่อสง่เสรมิธุรกิจภำยนอก  

12.5.  การรับของขวัญและการรับเลีย้งรับรองทางธุรกิจ  

กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำน พึงหลีกเลี่ยงกำรรบัของขวญัทัง้ที่เป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงินจำกคูค่ำ้
หรอืผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท เวน้แตใ่นเทศกำลหรอืประเพณีนิยม แต่ตอ้งมีมลูคำ่ไมเ่กิน 3,000 
บำทและจะตอ้งด ำเนินกำรตำมนโยบำยตอ่ตำ้นกำรทจุรติ  

กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำน สำมำรถรบักำรเลีย้งรบัรองทำงธุรกิจได ้ภำยในขอบเขตและมลูค่ำที่
สมเหตสุมผล และพึงหลีกเลี่ยงกำรรบักำรเลีย้งรบัรอง ในลกัษณะที่เกินกวำ่เหตคุวำมสมัพนัธป์กติจำก
บคุคลอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกบับรษัิทหรอืจะเป็นคูค่ำ้ในอนำคต และมีแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัของขวญั สนัทนำกำร 
และคำ่ใชจ้่ำยเลีย้งรบัรองตำมนโยบำยตอ่ตำ้นกำรทจุรติ 

12.6.  การเดินทางไปสัมมนา ดูงานทัศนศึกษา 

กรรมกำร ผูบ้ริหำรและพนกังำน สำมำรถรบัเชิญไปดูงำน สมัมนำและทศันศึกษำ ทัง้นี ้ เฉพำะเพื่อ
ประโยชนใ์นทำงธุรกิจ และตอ้งผ่ำนกำรอนุมัติตำมระเบียบบริษัทเท่ำนัน้ โดยบริษัทจะเป็นผูอ้อก
ค่ำใชจ้่ำยในกำรดงูำน สมัมนำ ทศันศึกษำ ค่ำเดินทำงและที่พกั ตลอดจนค่ำใชจ้่ำยอื่นๆที่เก่ียวขอ้ง
ตำมระเบียบของบรษัิท ทัง้นี ้หำ้มกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนรบัเงิน หรอืประโยชนอ์ื่นใดจำกคูค่ำ้ 
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13. การปกป้อง ดูแลรักษาทรัพยส์ินของบริษัท 

 กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนทกุระดบัมีหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบในกำรดแูลรกัษำกำรใชท้รพัยส์ินของกลุม่
บริษัท เพื่อประโยชนส์งูสดุของกลุ่มบริษัท โดยไม่น ำไปใชเ้พื่อประโยชนข์องตนเอง หรือผูอ้ื่น บริษัทมีนโยบำยจะ
จดัท ำเอกสำรทำงธุรกิจ บนัทึกขอ้มลูทำงกำรเงินและบญัชี และจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินดว้ยควำมสจุริต ทนัเวลำ 
ถกูตอ้งครบถว้นตำมกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งและเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชีที่รบัรองโดยทั่วไป 

 กรรมกำร ผูบ้ริหำร พนกังำนทุกคนตอ้งควบคุมขอ้มูลควำมลบัอย่ำงเหมำะสม และตอ้งไม่สื่อสำรขอ้มูลอนัมี
สำระส ำคญั และยงัมิไดเ้ปิดเผยสูส่ำธำรณชน ซึง่ไดร้บัรูม้ำจำกหนำ้ที่งำน ไปยงัหนว่ยงำนอื่นๆ และบคุคลภำยนอกที่
ไม่สมควรตอ้งรบัรูข้อ้มูลนัน้ และมีหนำ้ที่ตอ้งใชค้วำมพยำยำมอย่ำงดีที่สดุ เพื่อป้องกันไวซ้ึ่งขอ้มูลที่เป็นควำมลบั
ดงักลำ่ว ทัง้นี ้รวมไปถึงกำรจดัเก็บเอกสำรขอ้มลูที่เป็นควำมลบั    

14. ทรัพยส์ินทางปัญญา 

ทรพัยส์ินทำงปัญญำของบริษัทไดแ้ก่ ลิขสิทธ์ิต่ำงๆ สิทธิบตัร เครื่องหมำยกำรคำ้ ควำมลบัทำงกำรคำ้ เป็นสิ่ง
ส  ำคญัในกำรรกัษำควำมไดเ้ปรียบทำงกำรแข่งขนัของบริษัท ดงันัน้ กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทกุคนมีหนำ้ที่
ปกปอ้ง รกัษำ และพิทกัษ์สทิธ์ิท่ีบรษัิทมีตอ่ทรพัยส์นิทำงปัญญำทัง้หมด และใชส้ทิธ์ิเหลำ่นัน้อยำ่งรบัผิดชอบ   

นอกจำกนี ้ กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทกุคนตอ้งเคำรพสิทธ์ิท่ีชอบดว้ยกฎหมำยในทรพัยส์ินทำงปัญญำ
ของบคุคลอื่นดว้ย 

15. การใช้ข้อมูลภายใน และการซือ้ขายหลักทรัพยข์องกลุ่มบริษัท 

กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนทุกระดับตอ้งไม่ใช้ขอ้มูลภำยใน (Inside Information) ของกลุ่มบริษัท ที่มี
สำระส ำคญั และยงัไมไ่ดเ้ปิดเผยตอ่สำธำรณชนเพื่อประโยชนข์องตนเองหรอืผูอ้ื่น  

กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนของบริษัทมีสิทธิเสรีภำพในกำรลงทนุซือ้ขำยหลกัทรพัยข์องกลุม่บรษัิท แต่เพื่อ
ป้องกันมิใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำน ควรหลีกเลี่ยงหรืองดกำรซือ้ขำย
หลกัทรพัยข์องกลุม่บรษัิท ในช่วงระยะเวลำ 1 เดือน ก่อนกำรเปิดเผยงบกำรเงินใหแ้ก่สำธำรณชน 

บคุคลที่บริษัทก ำหนดทกุคนที่มีควำมประสงคท์ี่จะซือ้ขำยหลกัทรพัยข์องกลุม่บริษัทจะตอ้งแจง้คณะกรรมกำร
บรษัิทลว่งหนำ้อยำ่งนอ้ย 1 วนัก่อนท ำกำรซือ้ขำย 

16. การให้ข้อมูลข่าวสาร หรือให้สัมภาษณต์่อสื่อมวลชน หรือต่อสาธารณชน 

กำรใหข้อ้มลูใดๆ เก่ียวกบับรษัิท  ตอ้งอยูบ่นพืน้ฐำนขอ้มลูที่เป็นจรงิ ถกูตอ้ง และปฏิบตัิดว้ยควำมระมดัระวงั      

ผูท้ี่ไมม่ีหนำ้ที่เก่ียวขอ้งหรอืไมไ่ดร้บัมอบหมำย ไมส่ำมำรถใหข้อ้มลูขำ่วสำรหรอืใหส้มัภำษณต์อ่สือ่มวลชนหรอื
ตอ่สำธำรณชนใดๆ เก่ียวกบัหรอืพำดพิงกลุม่บรษัิทไมว่ำ่ในดำ้นใด อันอำจสง่ผลกระทบตอ่ช่ือเสยีง และกำรด ำเนิน
ธุรกิจของกลุม่บรษัิท 

17. รายการระหว่างกันในกลุ่มบริษัท 

ในกรณีที่มีกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันภำยในกลุ่มบริษัท กลุม่บริษัทจะปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนใน
กำรพิจำรณำอนมุตัิ โดยค ำนึงถึงประโยชนส์งูสดุของบริษัทเป็นส ำคญั โดยถือเสมือนหนึ่งเป็นรำยกำรที่กระท ำกบั
บคุคลภำยนอก (On arms' length basis) 
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18. การสื่อสารผ่านสือ่สังคมออนไลน ์

บรษัิทเช่ือมั่นและสง่เสรมิใหพ้นกังำนมีอิสระเต็มที่ในกำรติดตอ่สือ่สำรผำ่นสือ่สงัคมออนไลนอ์ยำ่งสรำ้งสรรค ์แต่
อยำ่งไรก็ตำม กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนของบรษัิทตอ้งหลกีเลีย่งปัญหำและกำรใชส้ือ่ออนไลนท์ี่อำจก่อใหเ้กิด
ผลในทำงลบทัง้ต่อตวัพนกังำนเองและต่อบริษัท  โดยปฏิบตัิแนวปฏิบัติการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์อยำ่ง
เครง่ครดั 

การจัดการและการรักษาจรรยาบรรณ 

1. กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทกุคนตอ้งปฏิบตัิตำมจรรยำบรรณอย่ำงเครง่ครดั หำกพบว่ำมีกำรฝ่ำฝืนหรือ
กระท ำกำรใดๆ ที่ขัดต่อจรรยำบรรณ ใหร้ำยงำนโดยทันที โดยบริษัทจะพิจำรณำลงโทษตำมลกัษณะแห่ง
ควำมผิดตำมควรแก่กรณี ใหเ้ป็นไปตำมระเบียบกำรบรหิำรงำนบคุคล 

ในกรณีที่กำรฝ่ำฝืน หรือกระท ำกำรใดๆ ที่ขดัต่อจรรยำบรรณ มีผลท ำให้เกิดควำมเสียหำยต่อช่ือเสียง และ
สถำนะทำงกำรเงินของบรษัิท จนกลำยเป็นควำมผิดทำงอำญำ บรษัิทจะด ำเนินกำรฟอ้งรอ้งตำมกฎหมำยต่อ
ผูก้ระท ำควำมผิด ตำมดลุพินิจของบรษัิท  

2. กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกคนมีหนำ้ที่ลงนำมรบัทรำบจรรยำบรรณนี ้เมื่อเขำ้เป็นพนกังำนและมี
หนำ้ที่รบัทรำบ ท ำควำมเขำ้ใจในจรรยำบรรณเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลง โดยบริษัทจะด ำเนินกำรประชำสมัพนัธ์
ใหท้รำบ และน ำไปปฏิบตัิตอ่ไป 

3. ผูบ้ริหำรและผูบ้งัคบับญัชำตอ้งเป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรปฏิบตัิตำมจรรยำบรรณ และมีหนำ้ที่ในกำรสอดสอ่ง
ดแูลและสง่เสรมิผูใ้ตบ้งัคบับญัชำปฏิบตัิตำมจรรยำบรรณที่ก ำหนด 

4. ก ำหนดใหม้ีคณะกรรมกำรจรรยำบรรณ ประกอบดว้ย ประธำนเจ้ำหนำ้ที่บริหำรของบริษัท เป็นประธำน 
ผูแ้ทนจำกฝ่ำยตรวจสอบภำยใน หวัหนำ้ฝ่ำยกฎหมำย หวัหนำ้ฝ่ำยทรพัยำกรบคุคล และหวัหนำ้ฝ่ำยงำนอื่นๆ 
ที่เก่ียวขอ้งเป็นกรรมกำร โดยมีหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบ ดงันี ้

 ดแูลปรบัปรุงจรรยำบรรณใหม้ีควำมเหมำะสมและทนัสมยั 

 สง่เสรมิและก ำกบัใหพ้นกังำนมีควำมรู ้ควำมเขำ้ใจ และถือปฏิบตัิจรรยำบรรณของบรษัิท 

 จดัท ำหำรือเรื่องต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอย่ำงนอ้ยปีละ 1 ครัง้ หรือมีเหตจุ ำเป็น และจดัท ำรำยงำนเก่ียวกบักำร
ปฏิบตัิตำมจรยิธรรมเสนอใหค้ณะกรรมกำรทรำบประจ ำทกุๆปี  

การรายงานการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 

กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำน มีหนำ้ที่ตอ้งรำยงำนกำรปฏิบตัิที่อำจขดัตอ่จรรยำบรรณ ในกรณีที่พบเห็น หรอื
ถกูกดดนั/บงัคบัใหก้ระท ำใดๆ ที่เป็นกำรขดัต่อจรรยำบรรณ ใหร้ำยงำนต่อผูบ้งัคบับญัชำ หรือผูบ้ริหำรระดบัสงู หรือ
หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรือหน่วยงำนทรพัยำกรบุคคล หรือคณะกรรมกำรจรรยำบรรณ หรือคณะกรรมกำร
ตรวจสอบแลว้แตก่รณี  

 นอกจำกนี ้ ยัง สำมำรถรำยงำนผ่ ำน  Ethics Hotline ใน  Internet และ  Intranet ของบริ ษั ท  Link: 
https://thcom2.thaicom.net/ethical/Petition.aspx  ซึ่งข้อมูลจะถูกส่งผ่ำนโดยตรงไปยัง หัวหน้ำหน่วยงำน
ตรวจสอบภำยใน และหวัหนำ้หน่วยงำนทรพัยำกรบคุคล และประธำนคณะกรรมกำรจรรยำบรรณ หรือสง่ E-mail 
มำที ่

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

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

https://thcom2.thaicom.net/ethical/Petition.aspx
mailto:headofia@thaicom.net
mailto:headofhr@thaicom.net
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3. ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสีย่ง      E-mail: headofac@thaicom.net   

บรษัิทมีนโยบำยที่จะรกัษำขอ้มลูควำมลบั  และคุม้ครองผูท้ี่รำยงำนเป็นอยำ่งดี และผูร้ำยงำนไมต่อ้งรบัโทษใดๆ 
หำกกระท ำโดยเจตนำดี  

สามารถดูนโยบายและแนวปฏิบัติการก ากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ  ฉบับเต็ม ได้ที่  
https://www.thaicom.net/wp-content/uploads/2020/11/CG-Policy-2020_TH_signed.pdf 
https://www.thaicom.net/wp-content/uploads/2020/11/Code-of-Conduct-2020_-TH_signed.pdf 

6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการก ากับดูแลกิจการ
ในรอบปีที่ผ่านมา 

6.3.1 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญเกีย่วกบัการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบ
การก ากับดูแลกิจการ หรือ กฏบัตรคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา 

คณะกรรมกำรบริษัท ไดร้บัทรำบผลส ำรวจโครงกำรก ำกบัดแูลกิจกำรบรษัิทจดทะเบียนไทยประจ ำปี 2564 โดย
สมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษัิทไทย (IOD) ซึง่บรษัิทไดร้บัผลประเมินอยู่ที่ระดบัหำ้ดำว หรอื 96 คะแนน  และ
ไดม้ีขอ้เสนอแนะใหบ้รษัิทไปพิจำรณำทบทวน และด ำเนินกำรหำกมีควำมเป็นไปไดใ้นกำรปรบัปรุงในสว่นที่บริษัทยงั
ไมส่ำมำรถปฎิบตัิใหส้อดคลอ้งได ้  

ทัง้นี ้ในช่วงปลำยเดือนตุลำคม 2564 บริษัทไดม้ีกำรเปลี่ยนแปลงโครงสรำ้งของคณะกรรมกำรบริษัทไทยคม 
โดยไดม้ีกำรยกเลิกคณะกรรมกำรชุดย่อย และไดม้ีกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรชุดย่อยชุดใหม่ เพื่อท ำหนำ้ที่ในกำร
พิจำรณำและกลั่นกรองกำรด ำเนินงำนที่ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทจ ำนวน 2 คณะ ประกอบดว้ย 1) 
คณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสี่ยง และ 2) คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ซึ่งบริษัทอยู่ระหวำ่ง
กำรพิจำรณำแกไ้ขในสว่นท่ีเปลีย่นแปลงใหส้อดคลอ้งในนโยบำยก ำกบัดแูลกิจกำรของบรษัิทตอ่ไป  

อย่ำงไรก็ดี บริษัทยงัคงมุง่เนน้บทบำทหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรในแตล่ะดำ้นของกำรก ำกบั
ดแูลกิจกำรของบริษัทจดทะเบียน เพื่อใชเ้ป็นแนวปฏิบตัิที่ดีส  ำหรบักรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนของบริษัทตลอด
มำ  

การปรับปรุงกฏบัตรของคณะกรรมการชุดยอ่ย 

เพื่อใหแ้น่ใจว่ำบริษัทไดม้ีกำรก ำหนดบทบำทหนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบ ของคณะกรรมกำรชุดย่อย ท่ีมีควำม
เหมำะสม สอดคลอ้งกบัสถำนกำรณ ์และมีควำมเป็นปัจจุบนั คณะกรรมกำรบริษัทจึงไดพ้ิจำรณำอนมุตัิกำรใชก้ฎ
บัตร รวมถึงพิจำรณำอนุมัติกำรปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมกำรชุดย่อย ประจ ำปี 2564 ได้แก่ กฎบัตร
คณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสีย่ง และกฎบตัรคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน   

การสื่อสารนโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

บริษัทไดจ้ดัท ำคูม่ือกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีและจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ ประกอบไปดว้ยเนือ้หำหลกั 3 
สว่น ไดแ้ก่ สว่นที่ 1 นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร สว่นที่ 2 จรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ และสว่นที่ 3 นโยบำย
ต่อตำ้นกำรทจุริต เพื่อใชใ้นกำรสื่อสำรและท ำควำมเขำ้ใจกบัทัง้คณะกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำน ไดย้ึดถือเป็น
แนวปฏิบตัิที่ดีในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ที่รบัผิดชอบ รวมถึงไดใ้หม้ีกำรลงนำมรบัทรำบและถือปฏิบตัิตำมนโยบำยกำร
ก ำกบัดแูลกิจกำร คูม่ือจรรยำบรรณ และนโยบำยตอ่ตำ้นกำรทจุรติของบรษัิทดงักลำ่วดว้ย นอกจำกนี ้เมื่อมีพนกังำน
เขำ้ใหมบ่รษัิทก็จะสง่มอบคูม่ือดงักลำ่วใหพ้นกังำนไดอ้ำ่นท ำควำมเขำ้ใจและลงนำมรบัทรำบและถือปฏิบตัิอีกดว้ย 

ในปี 2564 คณะกรรมกำรบริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะดูแลใหม้ีกำรปฏิบัติตำมนโยบำย และแนวปฏิบัติที่ดีอย่ำง
เครง่ครดั รวมถึงพฒันำกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบรษัิทอยำ่งตอ่เนื่อง เพื่อบรษัิทกำ้วไปสูก่ำรก ำกบัดแูลกิจกำรบริษัท

mailto:headofac@thaicom.net
https://www.thaicom.net/wp-content/uploads/2020/11/CG-Policy-2020_TH_signed.pdf
https://www.thaicom.net/wp-content/uploads/2020/11/Code-of-Conduct-2020_-TH_signed.pdf
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ในระดบัสำกล โดยเฉพำะในภมูิภำคอำเซียน ทัง้นี ้เพื่อใหบ้ริษัทบรรลเุป้ำหมำยในกำรสรำ้งควำมมั่นคง และควำม
เจริญเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง และยั่งยืนใหก้บัองคก์ร ผูถื้อหุน้ รวมทัง้ผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุภำคส่วน โดยมุ่งเนน้กำรรกัษำ
มำตรฐำนและกำรพฒันำกำรก ำกบัดแูล รวมถึงส่งเสริมใหก้ำรก ำกบัดูแลที่ดีใหเ้ป็นวฒันธรรมขององคก์ร โดยผ่ำน
กิจกรรมตำ่งๆ ดงันี ้

 มีกำรจัดท ำคู่มือกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีและจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ ใหพ้นกังำนไดอ้่ำนและลง
นำมว่ำจะปฏิบตัิตำมจรรยำบรรณของบริษัท ซึ่งไดม้ีด  ำเนินกำรมำตัง้แต่ปี 2556 รวมถึงเมื่อมีพนกังำนเขำ้
ใหม่ก็จะไดส้ง่มอบคู่มือดงักลำ่วใหพ้นกังำนไดอ้่ำนและท ำควำมเขำ้ใจและลงนำมเพื่อลงนำมวำ่จะปฏิบตัิ
ตำมจรรยำบรรณของบรษัิท 

 กำรปฐมนิเทศพนกังำนใหม่ เพื่อใหข้อ้แนะน ำและใหเ้ขำ้ใจวฒันธรรมองคก์ร รวมถึงเขำ้ใจกำรก ำกบัดูแล
กิจกำรที่ดีและจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจขององคก์ร รวมถึงเจตนำรมณข์องนโยบำยกำรต่อตำ้นกำร
ทจุรติของบรษัิท 

 มีกำรประกำศใชแ้นวทำงปฏิบตัิของคูค่ำ้ เพื่อเสริมสรำ้งควำมเขำ้ใจรว่มกนัระหวำ่งบริษัทและคูค่ำ้วำ่จะน ำ
หลกักำรนีไ้ปใชเ้ป็นสว่นหนึง่ในกำรด ำเนินธุรกิจ ซึง่เป็นสว่นส ำคญัสว่นหนึง่ในกำรคดัเลอืกและประเมินคูค่ำ้
ดว้ย โดยบรษัิทไดแ้จง้ใหคู้ค่ำ้ทกุรำยทรำบถึงแนวปฏิบตัิดงักลำ่ว และใหคู้ค่ำ้ลงนำมรบัทรำบและถือปฏิบตัิ
เป็นมำตรฐำนเดียวกนั 

 มีกำรใหพ้นกังำนของบริษัททกุคนรำยงำนกำรมีสว่นไดเ้สียของตนเอง ครอบครวั และนิติบคุคลที่เก่ียวขอ้ง 
รวมถึงกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงขอ้มลู พนกังำนตอ้งแจง้เปลี่ยนแปลงขอ้มลูโดยเร็ว เพื่อสง่เสริมใหก้ำรท ำ
ธุรกรรมตำ่งๆ ของกลุม่บรษัิทเป็นไปอยำ่งโปรง่ใส สมเหตสุมผล และค ำนงึถึงประโยชนส์งูสดุของบรษัิทเป็น
ส ำคญั 

 มีกำรรณรงคเ์รือ่งจรยิธรรมทำงธุรกิจผำ่นทำงสือ่ออนไลนแ์ละสื่อสำรใหก้บักรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำน
ผ่ำนทำงอีเมลเ์ป็นประจ ำ รวมทัง้กำรจดัท ำแบบทดสอบควำมรูเ้ก่ียวกับจรรยำบรรณ โดยในปี 2564 ไดม้ี
กำรจดัท ำกำรทดสอบผำ่น Do & Don’t Ethical Game เป็นตน้ เพื่อใหเ้กิดกำรตระหนกัถึงกำรท ำหนำ้ที่ของ
ตนใหถ้กูตอ้งเหมำะสม 

  6.3.2 การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการ CG Code ปี 2560 

ในปี 2564  คณะกรรมกำรไดส้อบทำนกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร และติดตำมใหม้ีกำรปฏิบตัิ
ตำมนโยบำยดงักลำ่วอยำ่งเครง่ครดั รวมถึงขัน้ตอนและแนวปฏิบตัิที่เก่ียวขอ้ง แตอ่ยำ่งไรก็ตำม มีหลกักำรบำงเรือ่งที่
บรษัิทยงัปฏิบตัิแตกตำ่งจำกหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี CG Code ปี 2560 ในเรือ่งตอ่ไปนี ้

หลักการ/แนวปฏิบัตทิี่ดขีอง 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ค าชีแ้จงบริษัท 

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

กรรมกำรสำมำรถด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจด
ทะเบียนอื่นไดไ้มเ่กิน 6 บรษัิท แตก่ำรเป็นกรรมกำรดงักลำ่ว
ตอ้งไมเ่ป็นอปุสรรคตอ่กำรปฏิบตัิหนำ้ที่กรรมกำรของบรษัิท 
และไมม่ีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์ทัง้นี ้คณะกรรมกำร
บริษัทมีควำมเห็นวำ่ จ ำนวนกำรด ำรงต ำแหนง่ในบรษัิทจด
ทะเบียนอื่นของกรรมกำร ยงัคงไม่กระทบต่อประสิทธิภำพ
ในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ของกรรมกำร 
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6.3.3 ข้อมูลการปฎิบัติในเร่ืองอื่นๆ ตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

 จำกกำรท่ีบรษัิทใหค้วำมส ำคญัในกำรรกัษำและยกระดบัมำตรำฐำนกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบรษัิท สง่ผลใหใ้น
ปี 2564 บรษัิทไดร้บัรำงวลัดำ้นกำรก ำกบัดแูลกิจกำรจำกหนว่ยงำนท่ีเก่ียวขอ้งตำ่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

 บริษัทไดร้บักำรประเมินโดยได ้100 คะแนน จำกโครงกำรประเมินคณุภำพกำรจดัประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ 
ประจ ำปี 2564 ของบริษัทจดทะเบียน (AGM Assessment Program) จำกกำรประเมินโดยสมำคม
ส่งเสริมผูล้งทุนไทย (Thai Investor Association) ซึ่งเป็นคะแนนที่สูงกว่ำค่ำเฉลี่ยของกำรประเมินของ
บรษัิทจดทะเบียนทัง้หมด 

 บริ ษัทได้รับกำรประเมินผลจำกกำรส ำรวจในโครงกำรดังกล่ำวในคะแนนระดับ “ดี เลิศ ”                                                            
                                      เป็นปีที่ 9 ต่อเนื่องกนั (2556 – 2564) จำกกำรประกำศผลกำรส ำรวจกำรก ำกบั
ดูแลกิจกำรบริษัทจดทะเบียน ประจ ำปี 2564 (CGR 2021)  จำกสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (Thai 
Institute of Directors – IOD) รวมถึงไดร้บักำรคดัเลือกจำกตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ใหอ้ยู่ใน
รำยช่ือบริษัทหุน้ยั่งยืนประจ ำปี 2564 เป็นปีที่ 7 ติดต่อกัน โดยจัดอยู่ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมลูค่ำ
หลกัทรพัยต์ำมรำคำตลำดระหวำ่ง 3,000 – 10,000 ลำ้นบำท  
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7.  โครงสร้างการก ากับดูแลกจิการ และข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุด
ย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอืน่ๆ 

7.1 โครงสร้างการก ากับดูแลกิจการ* 

บริษัท ไทยคม จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

        *ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2565 
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7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ 

7.2.1 องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมกำรบริษัทมีบทบำทส ำคญัในกำรก ำกับดูแลกิจกำร เพื่อดูแลรกัษำผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ และ  
ผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุรำยอย่ำงเป็นธรรม ซึ่งเป็นปัจจยัส ำคญัในกำรเพิ่มมลูค่ำใหก้บับริษัทในระยะยำวอย่ำงยั่งยืน โดย
องคป์ระกอบของคณะกรรมกำรบรษัิท มีดงันี ้

1. คณะกรรมกำรบริษัทประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิที่มีควำมหลำกหลำย (Board Diversity) ทัง้ในดำ้นเพศ 
ทกัษะวิชำชีพ ควำมเช่ียวชำญเฉพำะดำ้น รวมถึงมีควำมรู ้ควำมสำมำรถ และประสบกำรณใ์นสำขำตำ่งๆ 
ที่เก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท และมีจ ำนวนกรรมกำรที่เหมำะสมและเพียงพอตอ่กำรก ำกบัดแูล
ธุรกิจของบริษัท กล่ำวคือ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 คนตำมกฎหมำยและไม่เกิน 12 คน ซึ่งประกอบดว้ย 
ประธำนกรรมกำรและกรรมกำร โดยอย่ำงนอ้ย 1 คน เป็นผูม้ีประสบกำรณด์ำ้นกิจกำรโทรคมนำคม และ
อยำ่งนอ้ย 1 คน เป็นผูม้ีประสบกำรณด์ำ้นบญัชีและกำรเงิน 

2. คณะกรรมกำรบริษัทประกอบดว้ยกรรมกำรกำรอิสระและกรรมกำรที่ไม่เป็นผูบ้ริหำรเป็นส่วนใหญ่ โดยมี
กรรมกำรอิสระอยำ่งนอ้ย 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้คณะ และมีจ ำนวนไมน่อ้ยกวำ่ 3 คน เพื่อใหม้ีกำร
ถ่วงดลุและสำมำรถแสดงควำมเห็นไดอ้ยำ่งอิสระ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 คณะกรรมกำรบรษัิท ปรำกฏตำมหนงัสอืรบัรองบรษัิท ประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวน 
9 ท่ำน โดยมีกรรมกำรอิสระ จ ำนวนทัง้สิน้ 5 ท่ำน หรือ คิดเป็นรอ้ยละ 55.56 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้คณะ และ
แบง่เป็นกรรมกำรท่ีเป็นผูบ้รหิำร จ ำนวน 1 ทำ่น และไมเ่ป็นผูบ้รหิำร จ ำนวน 8 ทำ่น 
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บริหารความเส่ียง

นโยบายภาครัฐและรัฐกิจสัมพันธ์

ค่าตอบแทนและทรัพยากรบุคคล

การก ากับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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รายนามคณะกรรมการ 
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1 นำยสมประสงค ์บญุยะชยั (ประธำน)    









 

   

2 นำยบญุชยั ถิรำติ (รองประธำน)     



 




      

3 พลอำกำศเอก มำนตั วงษว์ำทย ์    
    


        

4 ดร.ปรเมธี วิมลศิร ิ       



         

5 นำยสมชำย จิณโณวำท     


           

6 ผูช้ว่ยศำสตรำจำรย ์ดร.ปำรณีำ ศรวีนิชย ์    
 




 


     

7 นำยสพุร หลกัมั่นคง                   

8 นำยคิมห ์สิรทิวีชยั     


 
    


   

9 นำยอนนัต ์แกว้รว่มวงศ ์              

  รวม 8 1 0 7 2 4 2 3 3 2 4 8 4 8 5 6 9 5 3 1 

 หมำยเหต:ุ * วิศวกรรม  หมำยถึง กำรศกึษำหรอืประสบกำรณก์ำรท ำงำนเก่ียวกบัวิศวกรรมในดำ้นโทรคมนำคม ดำวเทียม  เทคโนโลยีดิจิตอล  และ IT 



                                       บรษิัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน)                                                      ส่วนท่ี 2 กำรก ำกบัดแูลกิจกำร 

แบบ 56-1 One Report ส่วนท่ี 2 หนำ้ท่ี 27 

 

3. คณะกรรมกำรบริษัทเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นทั้งหมดโดยรวม มิใช่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นกลุ่มใด 
กลุม่หนึง่ 

4. คณะกรรมกำรบริษัทมีนโยบำยใหม้ีจ ำนวนกรรมกำรเป็นไปตำมสดัส่วนอย่ำงยุติธรรมของเงินลงทุนของ  
ผูถื้อหุน้ท่ีมีอ  ำนำจควบคมุ (Controlling Shareholders) ในบรษัิท 

นอกจำกนี ้บรษัิทยงัไดม้ีกำรก ำหนดองคป์ระกอบอื่นๆ ทีเ่ก่ียวกบัขอ้งกบัคณะกรรมกำร ดงัตอ่ไปนี ้

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ 

1. วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรเป็นไปตำมขอ้บังคบัของบริษัท โดยในกำรประชุมสำมัญผูถื้อหุน้
ประจ ำปีทุกครัง้ ใหก้รรมกำรออกจำกต ำแหน่งจ ำนวน 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด ถ้ำจ ำนวน
กรรมกำรที่จะแบ่งออกใหต้รงเป็นสำมส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ ำนวนที่ใกลท้ี่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยให้
กรรมกำรคนที่อยู่ในต ำแหน่งนำนที่สดุเป็นผูอ้อกจำกต ำแหน่ง ทัง้นี ้กรรมกำรที่พน้จำกต ำแหน่งตำมวำระ
อำจถกูเลอืกเขำ้มำด ำรงต ำแหนง่ใหมอ่ีกได ้

2. กรรมกำรอิสระมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งติดตอ่กนัไดไ้ม่เกิน 3 วำระหรือไม่เกิน 9 ปี แลว้แต่ระยะเวลำใดจะ
นำนกว่ำ แต่หำกคณะกรรมกำรบริษัทเห็นว่ำ มีควำมจ ำเป็นตอ้งขอใหก้รรมกำรอิสระที่ด  ำรงต ำแหน่ง
ติดตอ่กนัมำครบ 3 วำระหรอื 9 ปี ด ำรงต ำแหนง่ตอ่ไป ก็ใหอ้  ำนำจคณะกรรมกำรบรษัิทขยำยระยะเวลำกำร
ด ำรงต ำแหนง่ของกรรมกำรอิสระออกไปไดอ้ีก 

การจ ากดัอายุของกรรมการ 

1. คณะกรรมกำรบริษัทไม่มีนโยบำยที่จะเสนอบคุคลที่จะมีอำยคุรบ 72 ปี หรือสงูกว่ำ ณ วนัที่ด  ำรงต ำแหนง่ 
ทัง้นี ้เมื่อนโยบำยนีม้ีผลบงัคบัใช ้กรรมกำรปัจจบุนัท่ีมีอำย ุ72 ปี หรอืสงูกวำ่ จะยงัคงด ำรงต ำแหนง่ตอ่ไปได้
ตำมวำระกำรด ำรงต ำแหนง่ของตนท่ีเหลอือยู ่

2. คณะกรรมกำรบริษัทอำจพิจำรณำอนุมตัิเสนอแต่งตัง้กรรมกำรที่มีอำย ุ72 ปี หรือสงูกว่ำ ณ วนัที่แต่งตัง้
กลบัเขำ้ด ำรงต ำแหนง่ใหมไ่ดเ้พียงอีก 1 วำระเทำ่นัน้ 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

1. จ ำนวนครัง้และก ำหนดกำรประชมุ 

(1) กำรประชุมคณะกรรมกำรไดม้ีกำรก ำหนดตำรำงกำรประชุมอย่ำงเป็นทำงกำรไวล้่วงหนำ้ตลอดทัง้ปี 
และแจง้ใหก้รรมกำรแตล่ะคนรบัทรำบตัง้แตต่น้ปี เพื่อจดัสรรเวลำในกำรเขำ้รว่มประชมุ 

(2) คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดใหม้ีกำรประชุมอย่ำงนอ้ยปีละ 8 ครัง้ และอำจมีกำรประชุมวำระพิเศษ
เพิ่มเติมตำมควำมจ ำเป็น 

2. วำระกำรประชมุ 

(1) ประธำนกรรมกำรโดยกำรหำรอืรว่มกบัประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร และเลขำนกุำรบรษัิท จะเป็นผูด้แูลให้
ควำมเห็นชอบวำระกำรประชมุ  

(2) กรรมกำรทำ่นอื่นสำมำรถเสนอวำระกำรประชมุหรอืหวัขอ้อื่นที่เก่ียวขอ้งเพื่อน ำมำพิจำรณำได  ้
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3. กำรจดัสง่เอกสำรกำรประชมุ 

เลขำนุกำรบริษัทมีหนำ้ที่ในกำรนดัหมำย จัดเตรียมเอกสำรประกอบกำรประชุมใหเ้พียงพอ และจัดส่ง
ลว่งหนำ้ พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุ ก่อนกำรประชุมไมน่อ้ยกวำ่ 7 วนั เพื่อใหค้ณะกรรมกำรไดม้ีเวลำศกึษำ
มำก่อน 

4. กำรเขำ้รว่มประชมุ 

คณะกรรมกำรบริษัทคำดหวงัวำ่กรรมกำรแต่ละท่ำนจะใชค้วำมพยำยำมอย่ำงสมเหตสุมผลในกำรเขำ้รว่ม
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อยที่ตนเองด ำรงต ำแหน่งอยู่ทุกครัง้ คณะกรรมกำร
บรษัิทตระหนกัดีวำ่ในบำงโอกำสหรอืสถำนกำรณอ์ำจท ำใหก้รรมกำรไมส่ำมำรถเขำ้รว่มประชมุได ้อยำ่งไรก็
ตำม ภำรกิจดังกล่ำวจะไม่กระทบต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ของกรรมกำรอย่ำงเป็นสำระส ำคัญ ทั้งนี ้ 
คณะกรรมกำรบริษัทคำดหมำยว่ำกรรมกำรจะเขำ้ร่วมประชุมอย่ำงต ่ำคิดเป็นรอ้ยละ 80 ของกำรประชุม
คณะกรรมกำรบรษัิททัง้หมด 

5. องคป์ระชมุและกำรประชมุ 

(1) ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท กรรมกำรตอ้งมำประชุมไม่นอ้ยกว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำร
ทัง้หมดจึงจะเป็นองคป์ระชมุ 

(2) จ ำนวนองคป์ระชมุขัน้ต ่ำ ณ ขณะที่ คณะกรรมกำรจะลงมติในท่ีประชมุคณะกรรมกำร ตอ้งมีกรรมกำร
อยูไ่มน่อ้ยกวำ่ 2 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด 

(3) ในกำรประชุม ประธำนกรรมกำรท ำหนำ้ที่เป็นประธำนที่ประชุมมีหนำ้ที่ดูและจัดสรรเวลำใหอ้ย่ำง
เพียงพอที่ฝ่ำยบริหำรจะเสนอเอกสำรและขอ้มูลเพื่อกำรอภิปรำยปัญหำส ำคญั และเพียงพอส ำหรบั
คณะกรรมกำรท่ีจะอภิปรำยในประเด็นท่ีส ำคญั โดยกรรมกำรทกุทำ่นมีอิสระในกำรแสดงควำมคิดเห็น 

(4) กรรมกำรผูม้ีสว่นไดเ้สยี จะตอ้งไมอ่ยูใ่นท่ีประชมุเมื่อมีกำรพิจำรณำวำระท่ีตนมีสว่นไดเ้สยี 

6. รำยงำนกำรประชมุ 

(1) เลขำนุกำรบริษัทจะเป็นผูท้  ำกำรจดบนัทึก และจัดท ำรำยงำนกำรประชุมเป็นลำยลกัษณอ์กัษร และ
เสนอใหป้ระธำนกรรมกำรบรษัิทสอบทำนและสง่ใหก้รรมกำรทกุทำ่นใหค้วำมเห็น โดยจะด ำเนินกำรให้
แลว้เสรจ็ภำยใน 14 วนั นบัจำกวนัท่ีประชมุ ซึง่รำยงำนกำรประชมุจะมีกำรบนัทกึมติของที่ประชุมและ
ขอ้มลูไวอ้ยำ่งเพียงพอ ชดัเจน และเป็นไปตำมกฎหมำย 

(2) เลขำนกุำรบริษัทจะเป็นผูจ้ดัเก็บรำยงำนกำรประชมุที่ผ่ำนกำรรบัรองแลว้ รวมทัง้เอกสำรประกอบกำร
ประชมุ และพรอ้มที่จะใหต้รวจสอบได ้

7. กำรประชมุของกรรมกำรท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิำร 

กรรมกำรที่ไม่เป็นผูบ้ริหำรจะประชุมระหว่ำงกนัเองอยำ่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ โดยไม่มีกรรมกำรที่เป็นผูบ้ริหำร
หรือฝ่ำยจดักำรเขำ้รว่มประชุม เพื่อเปิดโอกำสใหอ้ภิปรำยปัญหำต่ำงๆ ทัง้ที่เก่ียวกบัธุรกิจของบริษัท หรือ
เรือ่งกำรจดักำรท่ีอยูใ่นควำมสนใจ และใหม้ีกำรรำยงำนผลกำรประชมุใหค้ณะกรรมกำรบรษัิทและประธำน
เจำ้หนำ้ที่บรหิำรทรำบ  

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น 

1. กรรมกำรสำมำรถด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนอื่นไดไ้ม่เกิน 6 บริษัท แต่กำรเป็นกรรมกำร
ดงักลำ่วตอ้งไมเ่ป็นอปุสรรคตอ่กำรปฏิบตัิหนำ้ที่กรรมกำรของบรษัิท และไมม่ีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
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2. คณะกรรมกำรบริษัทไมม่ีนโยบำยใหก้รรมกำรท่ีเป็นผูบ้รหิำรและประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรไปด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ยกเวน้บริษัทย่อยหรือบริษัทรว่มของบริษัท) เวน้แต่จะไดร้บัอนมุตัิจำก
คณะกรรมกำรบรษัิท 

7.2.2   ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอ านาจควบคุมบริษัทรายบุคคล  

ตำมขอ้บงัคบัของบรษัิทก ำหนดใหค้ณะกรรมกำรของบรษัิทประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวนไมน่อ้ยกวำ่ 5 คน และ
กรรมกำรไม่นอ้ยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดนัน้ ตอ้งมีถ่ินที่อยู่ในรำชอำณำจักร และจะตอ้งเป็นผูม้ี
คุณสมบตัิตำมที่กฎหมำยก ำหนด ทัง้นี ้กรรมกำรของบริษัทตอ้งปฏิบตัิหนำ้ที่ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค ์
และขอ้บงัคบัของบรษัิท ตลอดจนมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 คณะกรรมกำรบรษัิทมีกรรมกำรจ ำนวน 9 ทำ่น ดงันี ้

รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง (1) 
1. นำยสมประสงค ์บญุยะชยั(2) ประธำนกรรมกำรบรษัิท  

กรรมกำรอิสระ และ 
กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 

21 ตลุำคม 2564 

2. นำยบญุชยั ถิรำติ(3) รองประธำนกรรมกำร และ 
กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 

21 ตลุำคม 2564 

3. พลอำกำศเอก มำนตั วงษ์วำทย์(4) กรรมกำรอิสระ และ 
ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
คำ่ตอบแทน  

29 ตลุำคม 2564 

4. ดร.ปรเมธี วิมลศิร(5) กรรมกำรอิสระ และ 
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและควำม
เสีย่ง 

29 ตลุำคม 2564 

5. นำยสมชำย จิณโณวำท(6) กรรมกำรอิสระ และ 
กรรมกำรตรวจสอบและควำมเสีย่ง 

29 ตลุำคม 2564 

6. ผูช้่วยศำสตรำจำรย ์ดร. ปำรณีำ    
ศรวีนิชย์(7)  

กรรมกำรอิสระ และ 
กรรมกำรตรวจสอบและควำมเสีย่ง 

29 ตลุำคม 2564 

7. นำยสพุร หลกัมั่นคง(8) กรรมกำร 21 ตลุำคม 2564 

8. นำยคมิห ์สริทิวีชยั(9) กรรมกำร 13 ธนัวำคม 2564 
9.  นำยอนนัต ์แกว้รว่มวงศ ์ กรรมกำร และกรรมกำรบรหิำร 1 พฤษภำคม 2561 

_____________________ 
หมำยเหต ุ
(1) วนัที่ไดร้บัแตง่ตัง้ หมำยถึง วนัที่ไดร้บักำรแตง่ตัง้เป็นกรรมกำรของบรษัิทครัง้แรก 
(2) นำยสมประสงค ์บุญยะชยั ไดร้บักำรแตง่ตัง้ใหด้  ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำรบริษัท และ กรรมกำรอิสระ  มีผลเม่ือวนัที่ 21 ตลุำคม 

2564 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทวำระพิเศษ ครัง้ที่ 12/2564 เม่ือวันที่ 21 ตุลำคม 2564 และไดร้บักำรแต่งตัง้ใหด้  ำรง
ต ำแหน่ง กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน โดยมติที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษัิท ครัง้ที่ 14/2564 เม่ือวนัที่ 29 ตลุำคม 2564 

(3) นำยบุญชัย ถิรำติ ไดร้บักำรแต่งตัง้ใหด้  ำรงต ำแหน่งรองประธำนกรรมกำรบริษัท มีผลเม่ือวันที่ 21 ตุลำคม 2564 โดยมติที่ประชมุ
คณะกรรมกำรบริษัทวำระพิเศษ ครัง้ที่ 12/2564 เม่ือวนัที่ 21 ตลุำคม 2564 และไดร้บักำรแต่งตัง้ใหด้  ำรงต ำแหน่ง กรรมกำรสรรหำ
และก ำหนดคำ่ตอบแทน โดยมติที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษัิท ครัง้ที่ 14/2564 เม่ือวนัที่ 29 ตลุำคม 2564  

(4) พลอำกำศเอกมำนัต วงษ์วำทย์ ไดร้บักำรแต่งตัง้ใหด้  ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระ และประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
คำ่ตอบแทน มีผลเม่ือวนัที่ 29 ตลุำคม 2564 โดยมติที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษัิท ครัง้ที่ 14/2564 เม่ือวนัที่ 29 ตลุำคม 2564  
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(5) ดร.ปรเมธี วิมลศิริ ไดร้บักำรแต่งตัง้ใหด้  ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระ และประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสี่ยง  มีผลเม่ือ
วนัที่ 29 ตลุำคม 2564 โดยมติที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษัิท ครัง้ที่ 14/2564 เม่ือวนัที่ 29 ตลุำคม 2564 

(6) นำยสมชำย จิณโณวำท ไดร้บักำรแต่งตัง้ใหด้  ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสี่ยง มีผลเม่ือวนัที่ 29 
ตลุำคม 2564 โดยมติที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษัิท ครัง้ที่ 14/2564 เม่ือวนัที่ 29 ตลุำคม 2564 

(7) ผูช้ว่ยศำสตรำจำรย ์ดร. ปำรณีำ ศรวีนิชย ์ไดร้บักำรแตง่ตัง้ใหด้  ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสี่ยง ที่
ลำออก มีผลเม่ือวนัที่ 29 ตลุำคม 2564 โดยมติที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษัิท ครัง้ที่ 14/2564 เม่ือวนัที่ 29 ตลุำคม 2564 

(8) นำยสพุร หลกัมั่นคง ไดร้บักำรแตง่ตัง้ใหด้  ำรงต ำแหน่งกรรมกำร มีผลเม่ือวนัที่ 21 ตลุำคม 2564 โดยมติที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท
วำระพิเศษ ครัง้ที่ 12/2564 เม่ือวนัที่ 21 ตลุำคม 2564  

(9) นำยคิมห ์ไดร้บักำรแต่งตัง้ใหด้  ำรงต ำแหน่งกรรมกำร มีผลเม่ือวนัที่ 13 ธันวำคม 2564 โดยมติที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 
17/2564 เม่ือวนัที่ 13 ธันวำคม 2564 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท 

กรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงนำมผกูพนับริษัท ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 คือ นำยสพุร หลกัมั่นคง หรือ นำยบญุชยั    
ถิรำติ คนใดคนหนึง่ ลงลำยมือช่ือรว่มกบั นำยอนนัต ์แกว้รว่มวงศ ์หรอื นำยคิมห ์สริทิวีชยั คนใดคนหนึง่ รวมเป็นสอง
คน และประทบัตรำส ำคญัของบรษัิท 

7.2.3 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. คณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำที่ก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัทให้เป็นไปตำมกฎหมำย 
วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบับรษัิท มตทิี่ประชมุผูถื้อหุน้ และนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบรษัิท ทัง้นี ้
ในกำรปฏิบัติหนำ้ที่และก ำกับดูแล กรรมกำรจะตอ้งใช้ดุลพินิจในกำรตัดสินใจทำงธุรกิจอย่ำง
ระมดัระวงั สมเหตสุมผล ดว้ยควำมซื่อสตัยส์จุรติ ไมม่ีสว่นไดเ้สยี และเป็นประโยชนส์งูสดุตอ่บรษัิท 

2. คณะกรรมกำรบริษัทไดม้อบอ ำนำจใหค้ณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ ประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร และ
ฝ่ำยจดักำร ตำมที่ไดก้ ำหนดไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละชุด ตำรำงอ ำนำจอนมุตัิ
ของบริษัท และอ ำนำจลงนำมผูกพันบริษัท อย่ำงไรก็ตำม คณะกรรมกำรบริษัทไดส้งวนอ ำนำจ
อนมุตัิในเรือ่งส  ำคญัไว ้โดยเรือ่งดงักลำ่วตอ้งไดร้บักำรพิจำรณำและอนมุตัิโดยคณะกรรมกำรบรษัิท 

3. คณะกรรมกำรบริษัทในฐำนะที่เป็นผูน้  ำสูงสุดขององคก์รตอ้งก ำหนดพฤติกรรมองคก์รที่ถูกตอ้ง 
กรรมกำรทุกคนตอ้งประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี และตอ้งดูแลใหม้ั่นใจว่ำมำตรฐำนพฤติกรรม
องคก์รไดร้บักำรเผยแพรแ่ละน ำไปปฏิบตัิในทั่วทกุระดบัขององคก์ร 

4. คณะกรรมกำรบรษัิทมีหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบดงันี ้

(1) เป็นผูน้  ำและก ำหนดวตัถปุระสงคเ์ชิงกลยทุธข์องบริษัท โดยมีเป้ำหมำยในกำรเสริมสรำ้งกำร
สรำ้งคุณค่ำอย่ำงยั่งยืน (Sustainable Value Creation) ด ำเนินธุรกิจดว้ยควำมรบัผิดชอบ 
(Responsible Business) และปฏิบตัิตวัเป็นประชำกรที่ดี (Good Corporate Citizenship) 

(2) ทบทวนและอนมุตัิ วิสยัทศัน ์พนัธกิจ วฒันธรรมองคก์ร ค่ำนิยม และมำตรฐำนทำงจริยธรรม
ของบรษัิท 

(3) ทบทวนและอนุมัติกลยุทธ์ แผนธุรกิจ งบประมำณ และตัวชีว้ัดผลกำรด ำเนินงำน รวมทัง้
ติดตำมดูแลให้ฝ่ำยบริหำรน ำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ ตลอดจนติดตำมผลกำรด ำเนินงำนโดย
เปรยีบเทียบกบัแผนธุรกิจ งบประมำณ และตวัชีว้ดัผลกำรด ำเนินงำนท่ีก ำหนดไว  ้
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(4) พิจำรณำอนุมัติรำยกำรที่ส  ำคัญเก่ียวกับกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย เช่น 
โครงกำรลงทนุธุรกิจใหม่ โครงกำรลงทนุขนำดใหญ่ อ ำนำจกำรบริหำร กำรซือ้ขำยทรพัยส์ิน
ตำ่งๆ งบจ่ำยลงทนุท่ีส  ำคญั และรำยกำรอื่นใดที่กฎหมำยก ำหนด 

(5) พิจำรณำอนุมตัิ และ/หรือใหค้วำมเห็นชอบต่อรำยกำรที่เก่ียวโยงกันหรือรำยกำรไดม้ำหรือ
จ ำหน่ำยไปซึ่งทรพัยส์ินของบริษัทและบริษัทย่อยใหเ้ป็นไปตำมประกำศ ขอ้ก ำหนด และ
แนวทำงปฏิบตัิที่เก่ียวขอ้งของตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

(6) พิจำรณำอนมุตัิแต่งตัง้ ประเมินผลงำน ก ำหนดค่ำตอบแทน และถอดถอนประธำนเจำ้หนำ้ที่
บรหิำรและผูบ้รหิำรระดบัสงูของบรษัิท 

(7) พิจำรณำอนมุตัินโยบำยและกรอบคำ่ตอบแทนของบรษัิท 

(8) ก ำกบัดแูลกำรเปิดเผยขอ้มลูที่มีสำระส ำคญัของบรษัิทใหเ้พียงพอและทนัเวลำ 

(9) ดแูลใหบ้รษัิทมีระบบและกรอบกำรบรหิำรควำมเสีย่งและกำรควบคมุภำยในท่ีเหมำะสมและมี
ประสทิธิผล รวมทัง้ก ำหนดควำมเสีย่งที่ยอมรบัได ้(Risk Appetite) ของบรษัิท 

(10) ดแูลใหม้ีระบบบญัชีและกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีถกูตอ้ง เช่ือถือได ้มีกำรตรวจสอบบญัชีจำก
ภำยนอก  

(11) ดแูลไมใ่หเ้กิดปัญหำควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนร์ะหวำ่งผูม้ีสว่นไดเ้สยีของบรษัิท 

(12) ทบทวนนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทและประเมินควำมมีประสิทธิผลและกำร
ปฏิบตัิตำมนโยบำยดงักลำ่วเป็นประจ ำทกุปี 

(13) ก ำกับดูแลใหม้ีกำรน ำนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทไปปฏิบัติ และยอมรบัโดย 
บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม และบรษัิทท่ีรว่มลงทนุของบรษัิท 

(14) จัดท ำรำยงำนควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทต่อรำยงำนทำงกำรเงิน โดยเสนอ
ควบคู่กบัรำยงำนทำงกำรเงินที่ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีไวใ้นรำยงำนประจ ำปี ซึ่งครอบคลมุ
ในเรื่องส ำคญัๆ ตำมนโยบำยเรื่องขอ้พึงปฏิบตัิที่ดีส  ำหรบักรรมกำรบริษัทจดทะเบียนในตลำด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

(15) ใหม้ีกำรประเมินผลงำนของคณะกรรมกำรทัง้คณะและรำยบคุคล อยำ่งนอ้ยปีละหนึง่ครัง้ 

7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดยอ่ย 

คณะกรรมกำรบริษัทไดพ้ิจำรณำและอนุมัติกำรจัดใหม้ีคณะกรรมกำรชุดย่อยจ ำนวน 2 คณะ เพื่อท ำหนำ้ที่
พิจำรณำกลั่นกรองงำนและแบ่งเบำภำระหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรบรษัิท โดยใหม้ีกำรก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหนำ้ที่
ของคณะกรรมกำรชดุยอ่ยอยำ่งชดัเจน ดงันี ้

1. คณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง (Audit and Risk Committee) 

คณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสีย่ง ตอ้งประกอบดว้ยกรรมกำรอยำ่งนอ้ย 3 คน ซึง่ทกุคนตอ้งเป็นกรรมกำร
อิสระ โดยอย่ำงนอ้ย 1 คน ตอ้งมีควำมรูแ้ละประสบกำรณด์ำ้นกำรบญัชีหรือกำรเงินอย่ำงเพียงพอที่จะสำมำรถท ำ
หนำ้ที่ในกำรสอบทำนควำมเช่ือถือไดข้องงบกำรเงิน ซึ่งเป็นไปตำมที่ก ำหนดโดยตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
และคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ กรรมกำรตรวจสอบและควำมเสี่ยง มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งตำมวำระกำรด ำรง
ต ำแหน่งของกรรมกำร และกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสี่ยงซึง่พน้จำกต ำแหน่งตำมวำระอำจไดร้บักำรแตง่ตัง้ใหม่
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อีกได ้คณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสี่ยง มีขอบเขตอ ำนำจหนำ้ที่เป็นลำยลกัษณ์อักษรไวใ้นกฎบัตรของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสีย่ง  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 คณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสีย่ง ประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระจ ำนวน 3 ทำ่น 
โดยมีรำยนำมดงัตอ่ไปนี ้

ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 
1. ดร.ปรเมธี วิมลศิริ(1)(4) ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสีย่ง 
2. นำยสมชำย จิณโณวำท(2)(4) กรรมกำรตรวจสอบและควำมเสีย่ง 
3. ผูช้่วยศำสตรำจำรย ์ดร. ปำรณีำ ศรวีนิชย์(3)  กรรมกำรตรวจสอบและควำมเสีย่ง 

_____________________ 
หมำยเหต ุ  
(1) ดร.ปรเมธี วิมลศิร ิไดร้บักำรแตง่ตัง้ใหด้  ำรงต ำแหน่งประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสี่ยง มีผลเม่ือวนัที่ 29 ตลุำคม 2564 
โดยมติที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษัิท ครัง้ที่ 14/2564 เม่ือวนัที่ 29 ตลุำคม 2564 

(2) นำยสมชำย จิณโณวำท ไดร้บักำรแตง่ตัง้ใหด้  ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสี่ยง มีผลเม่ือวนัที่ 29 ตลุำคม 2564 โดยมติ
ที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษัิท ครัง้ที่ 14/2564 เม่ือวนัที่ 29 ตลุำคม 2564 

(3) ผูช้่วยศำสตรำจำรย ์ดร. ปำรีณำ ศรีวนิชย ์ไดร้บักำรแต่งตัง้ใหด้  ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสี่ยง มีผลเม่ือวันที่ 29 
ตลุำคม 2564 โดยมติที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษัิท ครัง้ที่ 14/2564 เม่ือวนัที่ 29 ตลุำคม 2564 

(4) ดร. ปรเมธี วิมลศิริ และนำยสมชำย จิณโณวำท เป็นกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสี่ยงที่มีควำมรูแ้ละประสบกำรณด์ำ้นบญัชีและ
กำรเงิน 

คณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสี่ยง ตอ้งมีกำรประชุมอย่ำงนอ้ยปีละ 8 ครัง้ และตอ้งมีคณะกรรมกำร
ตรวจสอบและควำมเสีย่ง มำประชมุไมน่อ้ยกวำ่กึ่งหนึง่ของจ ำนวนคณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสีย่ง ทัง้หมดที่
คณะกรรมกำรบริษัทแตง่ตัง้ จึงจะเป็นองคป์ระชุม โดยในปี 2564  มีกำรประชมุจ ำนวนทัง้สิน้ 8 ครัง้ และรำยงำนตอ่
คณะกรรมกำรบรษัิท  

ขอบเขตและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง  

คณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสี่ยง มีขอบเขตอ ำนำจหนำ้ที่เป็นลำยลกัษณอ์กัษรเป็นไปตำมกฎบตัรของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสี่ยง ซึ่งไดร้บัอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัท และมีกำรสอบทำนและปรบัปรุง
เป็นประจ ำทกุปี ดงันี ้

1. รายงานทางการเงนิ 
1.1. สอบทำนใหบ้ริษัทมีรำยงำนทำงกำรเงินถกูตอ้งตำมที่ควรตำมมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงิน และมีกำร

เปิดเผยอยำ่งเพียงพอ 
2. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

2.1. สอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Management) ที่เหมำะสมและมีประสิทธิผล 
รวมทัง้น ำผลกำรบรหิำรควำมเสีย่ง และกำรประเมินระบบควบคมุภำยในของบรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่ม มำ
เป็นสว่นหนึง่ในกำรพิจำรณำควำมเสีย่งของบรษัิท 
2.1.1. สอบทำนกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยง ซึ่งรวมถึงนโยบำยและขัน้ตอนปฏิบัติในกำรระบุ กำร

จดัล ำดบั กำรจดักำร กำรติดตำม และกำรรำยงำนควำมเสีย่งส ำคญัทำงธุรกิจ 
2.1.2. สอบทำนเกณฑร์ะดบัควำมเสี่ยงที่บริษัทยอมรบัไดเ้ป็นประจ ำทกุปี เพื่อใหม้ั่นใจว่ำสอดคลอ้งกบั

วตัถปุระสงคท์ำงธุรกิจของบรษัิท 
2.1.3. สอบทำนรำยงำนควำมเสี่ยงที่ส  ำคญัและมำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยงซึ่งจัดท ำโดยฝ่ำยบริหำร 

เพื่อใหม้ั่นใจวำ่ควำมเสีย่งเหลำ่นี ้ไดร้บักำรจดักำรใหอ้ยูใ่นระดบัควำมเสีย่งที่ยอมรบัได้ 
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2.2. สอบทำนใหบ้ริษัทมีระบบกำรควบคมุภำยใน (System of Internal Control) ที่เพียงพอและมีประสิทธิผล 
รวมถึงระบบควบคมุภำยในเก่ียวกบักำรจดัท ำงบกำรเงินใหถ้กูตอ้งเช่ือถือได ้

2.3. สอบทำนควำมมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกำรควบคมุภำยในของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่
เก่ียวขอ้งกบักำรปฏิบตัิงำน รำยงำนกำรเงิน และกำรปฏิบตัิตำมระเบียบขอ้บงัคบัและกฎหมำย รวมทัง้มี
ระบบกำรรกัษำควำมปลอดภยัของขอ้มลูที่ครอบคลมุถึงวิธีปฏิบตัิในกำรรกัษำควำมลบั (confidentiality) 
กำรรกัษำควำมนำ่เช่ือถือ (integrity) และควำมพรอ้มใชข้องขอ้มลู (availability) รวมถึงกำรจดักำรขอ้มลูที่
อำจมีผลกระทบตอ่รำคำหลกัทรพัย ์

3. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
3.1. สอบทำนให้บริษัทปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์ข้อก ำหนดของตลำด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) ขอ้ก ำหนดของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) รวมทัง้กฎหมำย และระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท 

3.2. สอบทำนนโยบำยและมำตรกำรต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชนั เพื่อใหม้ั่นใจว่ำบริษัทไดป้ฏิบตัิภำระหนำ้ที่ตำมที่
กฎหมำยก ำหนดไว ้ 

3.3. สอบทำนควำมมีประสทิธิผลของกำรติดตำมกำรปฏิบตัิตำมจรรยำบรรณที่ก ำหนดไว ้
3.4. สอบทำนใหบ้รษัิทมีกระบวนกำรรบัเรือ่งรอ้งเรยีนและแจง้เบำะแสจำกพนกังำนและผูม้ีสว่นไดเ้สยีตำ่งๆ ใน

เรื่อง กำรกระท ำผิด กำรทจุริต รำยงำนทำงกำรเงินไม่ถกูตอ้ง และระบบควบคมุภำยในที่บกพรอ่ง รวมทัง้
สอบทำนสรุปสอบสวนกำรกระท ำผิดและทจุรติ และมำตรกำรปอ้งกนัเรือ่งดงักลำ่ว 

3.5. พิจำรณำรำยกำรที่เก่ียวโยงกนัหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนใ์หเ้ป็นไปตำมกฎหมำย
และขอ้ก ำหนดของพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทัง้นี ้เพื่อใหม้ั่นใจวำ่
รำยกำรดงักลำ่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชนส์งูสดุตอ่บรษัิท  

3.6. ด ำเนินกำรตรวจสอบพฤติกำรณ์อันควรสงสัยว่ำกรรมกำร ผู้จัดกำรหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในกำร
ด ำเนินงำนของบริษัทไดก้ระท ำควำมผิดตำมพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์(ฉบบัที่  4) 
พ.ศ. 2551 ซึง่ผูส้อบบญัชีไดต้รวจพบและรำยงำนใหท้รำบ และใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสีย่ง
รำยงำนผลกำรตรวจสอบในเบือ้งตน้ใหแ้ก่ คณะกรรมกำรบรษัิท ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์
และตลำดหลกัทรพัย ์และผูส้อบบญัชีทรำบภำยใน 30 วนั  นบัแต่วนัที่ไดร้บัแจง้จำกผูส้อบบญัชี  ทัง้นี ้
พฤติกำรณอ์นัควรสงสยัที่ตอ้งแจง้และวิธีกำรเพื่อใหไ้ดม้ำซึ่งขอ้เท็จจริงเก่ียวกับพฤติกำรณด์งักล่ำว ให้
เป็นไปตำมประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ 

3.7. ในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสี่ยง หำกพบหรือมีขอ้สงสยัว่ำ มีรำยกำรหรือ
กำรในกระท ำดงัต่อไปนี ้ซึ่งอำจมีผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของ
บริษัท ใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสี่ยงรำยงำนต่อคณะกรรมกำรของบริษัทเพื่อด ำเนินกำร
ปรบัปรุงแกไ้ขภำยในเวลำที่คณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสีย่งเห็นสมควร 
3.7.1. รำยกำรท่ีเกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน\์ 
3.7.2. กำรทจุรติหรอืมีสิง่ผิดปกติหรอืมีควำมบกพรอ่งที่ส  ำคญัในระบบควบคมุภำยใน 
3.7.3. กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย หรอืกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท 

หำกคณะกรรมกำรของบริษัทหรือผูบ้ริหำรไม่ด ำเนินกำรใหม้ีกำรปรบัปรุงแกไ้ขภำยในเวลำตำมวรรคหนึ่ง 
กรรมกำรตรวจสอบและควำมเสีย่งรำยใดรำยหนึง่อำจรำยงำนวำ่มีรำยกำรหรอืกำรกระท ำตำมวรรคหนึง่ตอ่
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) หรือตลำด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (ตลท.) 
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4. ผู้สอบบัญชี 

4.1. พิจำรณำ และใหข้อ้เสนอแนะในกำรแต่งตัง้ แต่งตัง้กลบัมำใหม่ และกำรเลิกจำ้งผูส้อบบญัชีของบริษัท 
และกำรก ำหนดคำ่สอบบญัชี 

4.2. สอบทำนควำมเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี และพิจำรณำนโยบำยกำรรบับริกำรอื่นที่มิใช่กำรสอบบญัชีจำก
ส ำนกัสอบบญัชีเดียวกนั  

4.3. สอบทำนแผนกำรตรวจสอบของผูส้อบบญัชีส ำหรบักำรตรวจสอบรำยงำนทำงกำรเงินของบรษัิท 

4.4. ประชุมร่วมกับผูส้อบบญัชีเป็นกำรเฉพำะโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเขำ้ร่วมประชุมอย่ำงนอ้ยปีละ 1 ครัง้ เพื่อ
หำรอืในเรือ่งตำ่ง ๆ ที่คณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสีย่งหรือผูส้อบบญัชีเห็นวำ่ควรพิจำรณำเป็นกำร
สว่นตวั 

5. การตรวจสอบภายใน 
5.1 พิจำรณำควำมเป็นอิสระของหนว่ยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนใหค้วำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแตง่ตัง้ 

โยกยำ้ย เลกิจำ้ง พิจำรณำควำมดีควำมชอบหวัหนำ้หนว่ยงำนตรวจสอบภำยใน 
5.2 พิจำรณำอนมุตัิแผนกำรตรวจสอบภำยใน ควำมเพียงพอของงบประมำณและบคุลำกร 
5.3 สอบทำนกำรปฏิบตัิงำนของหนว่ยงำนตรวจสอบภำยในและประสำนงำนกบัผูส้อบบญัชี 
5.4 สอบทำนรำยงำนกำรตรวจสอบซึง่จดัท ำโดยหนว่ยงำนตรวจสอบภำยใน รวมทัง้กำรตอบสนองของผูบ้รหิำร

และรำยงำนติดตำมผลกำรตรวจสอบดงักลำ่ว 
5.5 ประชุมร่วมกบัหวัหนำ้หน่วยงำนตรวจสอบภำยในเป็นกำรเฉพำะอย่ำงนอ้ยปีละ 1 ครัง้ เพื่อหำรือในเรื่อง

ต่ำงๆ ที่คณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสี่ยงหรือหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในเห็นว่ำควร
พิจำรณำเป็นกำรสว่นตวั 

6. รายงาน 
6.1 รำยงำนผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสี่ยงใหค้ณะกรรมกำรบรษัิททรำบ อย่ำง

นอ้ยปีละ 4 ครัง้ 
6.2 จดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสีย่งและเปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปีของบรษัิท โดย

มีขอ้มูลตำมที่ก ำหนดโดยตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) ซึ่งรำยงำนดงักล่ำวตอ้งลงนำมโดย 
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสีย่ง 

7. อื่นๆ 
7.1 สอบทำนใหบ้รษัิทมีกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 
7.2 ประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสี่ยงทัง้คณะและรำยบคุคลเป็นประจ ำ

ทกุปี 
7.3 พิจำรณำทบทวนขอบเขต อ ำนำจและหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสีย่ง

ตำมกฎบตัรเป็นประจ ำทกุปี และเสนอตอ่คณะกรรมกำรบรษัิทเพื่อพิจำรณำอนมุตัิ กรณีมีกำรเปลีย่นแปลง 
7.4 กรรมกำรตรวจสอบและควำมเสีย่งทกุคนมีหนำ้ที่พฒันำตนเอง โดยเขำ้รว่มกำรอบรมและเสรมิสรำ้งควำมรู้

อย่ำงต่อเนื่องและสม ่ำเสมอในเรื่องที่เก่ียวขอ้งกบักำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบและควำม
เสีย่ง 

7.5 ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่กฎหมำยก ำหนดหรือคณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยดว้ยควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสีย่ง 
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ในกำรปฏิบัติงำนตำมขอบเขตอ ำนำจหนำ้ที่ ใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสี่ยง มีอ ำนำจเชิญฝ่ำย
จดักำร ผูบ้รหิำร หวัหนำ้หนว่ยงำนหรอืพนกังำนของบรษัิทหำรอืหรอืตอบค ำถำมของคณะกรรมกำรตรวจสอบและให้
มีอ  ำนำจวำ่จำ้งที่ปรกึษำ หรอืบคุคลภำยนอกตำมระเบียบของบรษัิทมำใหค้วำมเห็นหรอืค ำปรกึษำในกรณีจ ำเป็น  

 คณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสี่ยงปฏิบตัิงำนภำยในขอบเขตอ ำนำจหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบตำมค ำสั่ง
ของคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผูร้บัผิดชอบกำรด ำเนินงำนของบรษัิทโดยตรงตอ่ผูถื้อหุน้ ผูม้ีสว่น
ไดเ้สยีและบคุคลทั่วไป 

ทัง้นี ้รำยละเอียดเก่ียวกบักำรปฏิบตัิหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบในปี 2564 ปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 5 
รำยงำนคณะกรรมกำรชดุยอ่ย 

2. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (Nomination and Compensation Committee) 

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน ประกอบดว้ยกรรมกำรอยำ่งนอ้ย 3 คน โดยเป็นกรรมกำรอิสระไม่
นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 50 และประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ตอ้งไดร้บัแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำร
บริษัท ทัง้นี ้กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน มีวำระอยูใ่นต ำแหนง่ตำมวำระกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำร 
และกรรมกำรสรรหำและค่ำตอบแทนซึง่พน้จำกต ำแหน่งตำมวำระอำจไดร้บักำรแตง่ตัง้ใหมอ่ีกได้ คณะกรรมกำรสรร
หำและก ำหนดค่ำตอบแทน มีขอบเขตและอ ำนำจหนำ้ที่เป็นลำยลกัษณอ์กัษรไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมกำรสรรหำ
และก ำหนดคำ่ตอบแทน  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน ประกอบดว้ยคณะกรรมกำรจ ำนวน 3 
ทำ่น โดยมีรำยนำมดงัตอ่ไปนี ้

ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 

1. พลอำกำศเอก มำนตั วงษ์วำทย์(1) ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 
2. นำยสมประสงค ์บญุยะชยั(2) กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 
3.  นำยบญุชยั ถิรำติ(3) กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 

_____________________ 
หมำยเหต ุ  
(1) พลอำกำศเอกมำนตั วงษ์วำทย ์ไดร้บักำรแตง่ตัง้ใหด้  ำรงต ำแหน่งประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน มีผลเม่ือ

วนัที่ 29 ตลุำคม 2564 โดยมติที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษัิท ครัง้ที่ 14/2564 เม่ือวนัที่ 29 ตลุำคม 2564  
(2) นำยสมประสงค ์บุญยะชยั ไดร้บักำรแต่งตัง้ใหด้  ำรงต ำแหน่งกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน มีผลเม่ือวนัที่ 21 ตลุำคม 

2564 โดยมติที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษัิทวำระพิเศษ ครัง้ที่ 12/2564 เม่ือวนัที่ 21 ตลุำคม 2564  
(3) นำยบุญชยั ถิรำติ ไดร้บักำรแต่งตัง้ใหด้  ำรงต ำแหน่งกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน มีผลเม่ือวนัที่ 21 ตลุำคม 2564 โดย

มติที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษัิทวำระพิเศษ ครัง้ที่ 12/2564 เม่ือวนัที่ 21 ตลุำคม 2564  

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ตอ้งมีกำรประชุมอย่ำงนอ้ยปีละ 2 ครัง้ ซึ่งตอ้งมีกรรมกำรมำ
ประชุมเกินกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดที่คณะกรรมกำรบริษัทแต่งตัง้ จึงจะเป็นองคป์ระชุม โดยในปี 
2564 มีกำรประชมุจ ำนวนทัง้สิน้ 1 ครัง้1 และรำยงำนตอ่คณะกรรมกำรบรษัิท  

 

                                                           
1
 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ปฏิบตัิหนำ้ที่ไม่เต็มปี เนื่องจำกมีกำรปรบัโครงสรำ้งของคณะกรรมกำรชุดย่อยของบรษัิท โดย

ไดร้บักำรแต่งตัง้ตำมมติที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษัิท ครัง้ที่ 14/2564 เมื่อวนัท่ี 29 ตลุำคม 2564 และยกเลิกคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและ
สรรหำ และคณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน 
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ขอบเขตและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน มีขอบเขตอ ำนำจหนำ้ที่เป็นลำยลกัษณอ์กัษรเป็นไปตำมกฎบตัร
ของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน ซึง่ไดร้บัอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบรษัิท ดงันี ้

ด้านการพิจารณาสรรหา 

1. ก ำหนดหลักเกณฑ์และนโยบำยในกำรสรรหำคณะกรรมกำรและกรรมกำรชุดย่อยของบริษัท รวมทัง้
พิจำรณำเสนออนมุตัิแตง่ตัง้บคุคลที่จะด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรและกรรมกำรชดุยอ่ยต่อคณะกรรมกำร
บรษัิท หรอืตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

2. พิจำรณำสรรหำกรรมกำรโดยพิจำรณำบุคคลที่มีคุณสมบตัิเหมำะสมที่จะมำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรโดย
พิจำรณำองคป์ระกอบของคณะกรรมกำรจำกประสบกำรณ ์ควำมรูค้วำมช ำนำญเฉพำะดำ้นอยำ่งนอ้ยดำ้น
หนึ่งดำ้นใด และคุณสมบัติใหต้รงตำม Board Skill Matrix รวมทัง้ ควำมหลำกหลำยทำงเพศ และอำยุ 
รวมถึงตอ้งเป็นผูท้ี่พรอ้มอุทิศเวลำในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่กรรมกำรบริษัทอย่ำงเต็มที่ และตอ้งไม่มีลกัษณะ
ตอ้งหำ้มตำมกฎหมำย   

3. พิจำรณำเสนอช่ือผูบ้ริหำร/พนกังำนของบริษัทที่จะไปด ำรงต ำแหนง่เป็นกรรมกำรในบริษัทยอ่ย บริษัทรว่ม 
และบรษัิทรว่มคำ้ของบรษัิท เพื่อเสนอตอ่คณะกรรมกำรบรษัิท 

4. พิจำรณำสรรหำผูท้ี่เหมำะสมที่จะด ำรงต ำแหน่งประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรในกรณีที่มีต  ำแหน่งว่ำงลงและ
น ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อแต่งตัง้ต่อไป รวมทัง้พิจำรณำก ำหนดหลกัเกณฑใ์นแผนกำรสืบทอด
ผูบ้รหิำรระดบัสงู ตัง้แตร่ะดบัหวัหนำ้คณะผูบ้รหิำรดำ้นตำ่งๆ (C Level) ที่รำยงำนตรงตอ่ประธำนเจำ้หนำ้ที่
บรหิำร (CEO) เพื่อเสนอคณะกรรมกำรบรษัิทพิจำรณำอนมุตัิ เป็นประจ ำทกุปีอยำ่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

5. คณะกรรมกำรสรรหำควรรว่มกบัประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำรพิจำรณำหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรในกำรสรรหำและ
แตง่ตัง้ผูบ้รหิำรระดบัสงู 

6. พิจำรณำวำ่จำ้งที่ปรกึษำหรอืบคุคลที่มีควำมเป็นอิสระ เพื่อใหค้วำมเห็นหรอืค ำแนะน ำตำมควำมจ ำเป็นโดย
เป็นไปตำมระเบียบขอ้บงัคบัของบรษัิท 

7. จัดใหม้ีกำรปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่ ส่งเสริมใหก้รรมกำรไดร้บักำรอบรมและพฒันำควำมรูอ้ย่ำงต่อเนื่อง
เพื่อช่วยใหก้รรมกำรสำมำรถท ำหนำ้ที่ และก ำกบัดแูลกิจกำรของบรษัิทอย่ำงมีประสทิธิภำพ 

8. จัดใหม้ีกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนประจ ำปีของคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรชุดย่อย (รวมทัง้
ประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนตนเอง) และกรรมกำรแต่ละคน ตลอดจนท ำหนำ้ที่สอบทำนผลกำรประเมินของ
คณะกรรมกำรแตล่ะชดุ และรำยงำนผลตอ่คณะกรรมกำรบรษัิท 

9. จดัใหม้ีกำรประเมินผลกำรปฏิบตังิำนประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร (CEO) เป็นประจ ำทกุปี และรำยงำนผลตอ่
คณะกรรมกำรบรษัิท 

ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน 
1. พิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนที่เหมำะสมเมื่อเทียบกบัอตุสำหกรรมเดียวกันและสมเหตสุมผลทัง้ที่เป็นตวั

เงินและมิใช่ตวัเงินเพื่อจงูใจและรกัษำคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรชดุยอ่ยและผูบ้รหิำรระดบัสงูของบรษัิท
ใหอ้ยูต่อ่ไป และเสนอตอ่คณะกรรมกำรบรษัิท 

2. จัดท ำหลกัเกณฑแ์ละนโยบำยในกำรก ำหนดค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำร เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมกำร
บรษัิทพิจำรณำอนมุตัิและ/หรอืน ำเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้อนมุตัิตำมแตก่รณี   

3. พิจำรณำใหค้วำมเห็นชอบกำรก ำหนดคำ่ตอบแทนรำยปีของกรรมกำร เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมกำรบรษัิท
พิจำรณำอนมุตัิและ/หรอืน ำเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้อนมุตัิแลว้แตก่รณี 

4. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบแผน Economic Value Bonus (EV Bonus) และหลักเกณฑ์ต่ำง ๆ ในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผน EV Bonus รวมทัง้ใหค้วำมเห็นชอบกำรจดัสรร EV Bonus ประจ ำปีใหก้บัผูบ้ริหำรของ
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บริษัทเพื่อเสนอใหค้ณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ และพิจำรณำวินิจฉัยชีข้ำด ในกรณีที่มีปัญหำหรือขอ้
ขดัแยง้ เก่ียวกบักำรด ำเนินกำรตำมแผน EV Bonus และรำยงำนใหค้ณะกรรมกำรบรษัิททรำบ 

5. หำกมีกำรเสนอขำยหลักทรพัย์ใหม่ หรือ ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นให้แก่กรรมกำรและพนักงำน 
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนควรพิจำรณำใหเ้ง่ือนไขต่ำงๆ  เป็นไปเพื่อจูงใจใหก้รรมกำร
และพนกังำน ปฏิบตัิหนำ้ที่เพื่อใหเ้กิดมลูค่ำเพิ่มใหผู้ถื้อหุน้ในระยะยำว และสำมำรถรกัษำบุคคลำกรที่มี
คณุภำพไดอ้ย่ำงแทจ้ริง และตอ้งเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ดว้ย  นอกจำกนี ้หำกมีกรรมกำรหรือพนกังำนรำยใด
จะไดร้บักำรจดัสรรหลกัทรพัยเ์กินกวำ่ 5% ของจ ำนวนหลกัทรพัยท์ัง้หมดที่จะจดัสรร  คณะกรรมกำรสรรหำ
และก ำหนดค่ำตอบแทน ต้องพิจำรณำควำมเหมำะสมและใหค้วำมเห็นชอบ อย่ำงไรก็ตำม ต้องไม่มี
กรรมกำรรำยใดในคณะกรรมกำรบริษัทที่จะไดร้บัจดัสรรหลกัทรพัยเ์กินกวำ่ 5% ดว้ย ถึงจะมีสิทธิในกำรให้
ควำมเห็นชอบ 

6. พิจำรณำและใหค้วำมเห็นชอบผลกำรประเมินกำรปฏิบตัิงำนเพื่อก ำหนดเงินโบนสัประจ ำปี EV Bonus และ
กำรปรบัขึน้เงินเดือนประจ ำปีใหแ้ก่ประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร (CEO) เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมกำรพิจำรณำ
อนมุตัิ 

7. ติดตำมดูแลใหส้่วนงำนทรพัยำกรบุคคลมีกำรจัดตัง้กองทุนเลีย้งชีพ และสนบัสนุนใหพ้นกังำนมีควำมรู้
ควำมเขำ้ใจในกำรบรหิำรจดักำรเงิน  

8. ปฏิบตัิงำนอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบรษัิทมอบหมำย 

ทัง้นี ้รำยละเอียดเก่ียวกบักำรปฏิบตัิหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนในปี 2564 ปรำกฏ
ตำมเอกสำรแนบ 5 รำยงำนคณะกรรมกำรชดุยอ่ย 

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการของฝ่ายจัดการที่รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดยอ่ย ดังนี้ 

คณะกรรมการของฝ่ายจัดการที่รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ได้แก ่ 

คณะกรรมการจัดการ (Management Committee) 

คณะกรรมกำรจดักำร ไดร้บักำรแต่งตัง้โดยคณะกรรมกำรบริษัท ประกอบไปดว้ยประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรและ
ผูบ้ริหำรระดบัสงูที่มีควำมรู ้ควำมสำมำรถ เพื่อท ำหนำ้ที่สนบัสนนุ และกลั่นกรองขอ้มูลใหก้บัคณะกรรมกำรบริษัท 
รวมถึงประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรในทุกๆ ดำ้น ไม่ว่ำจะเป็นดำ้นกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจของบริษัท กำรบริหำรดำ้น
กำรเงิน และงำนอื่นๆ ที่ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษัิท โดยขอบเขตอ ำนำจหนำ้ที่เป็นไปตำมตำรำงอ ำนำจ
อนมุตัิของบรษัิท  โดยรำยงำนตอ่คณะกรรมกำรบรษัิท   

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 คณะกรรมกำรจดักำร ประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวน 5 ทำ่น โดยมีรำยนำมดงัตอ่ไปนี ้

ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 
1. นำยอนนัต ์แกว้รว่มวงศ ์ ประธำนคณะกรรมกำรจดักำร 
2. นำยปฐมภพ สวุรรณศิร ิ กรรมกำรจดักำร 
3. นำยอนวุฒัน ์สงวนทรพัยำกร กรรมกำรจดักำร 
4. นำยภำคย ์บญุยบุล กรรมกำรจดักำร 
5. นำยสรรเพชญ สรรพศิร ิ กรรมกำรจดักำร 
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ขอบเขตและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการ 

คณะกรรมกำรจดักำรมีขอบเขตอ ำนำจหนำ้ที่เป็นลำยลกัษณอ์กัษร ดงันี ้

 บรหิำรจดักำรธุรกิจเพื่อใหบ้รรลผุลตำมแผนกลยทุธท์ี่บรษัิทตัง้ไว ้

 ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน ตลอดจนประเด็นส ำคญัที่เก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทใน
กลุม่ 

 พิจำรณำกลั่นกรองขอ้มลูเพื่อน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนมุตัิ พรอ้มทัง้ใหค้วำมเห็นและ
แนวทำงที่เหมำะสมในกำรด ำเนินกำร 

 ติดตำมประเด็นส ำคญัต่ำงๆ ที่ไดร้บัจำกมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท พรอ้มทัง้ใหค้วำมเห็นและ
ด ำเนินกำรใหเ้หมำะสมตำมที่ไดร้บัมอบหมำย 

 พิจำรณำสรรหำและประเมินโอกำสทำงธุรกิจใหม่ๆ  

 พิจำรณำกำรด ำเนินกำรตำ่งๆ ตำมขอบเขตในตำรำงอ ำนำจอนมุตัิของบรษัิท (Approval Authority) 

 ปฏิบตัิงำนอื่นๆ ตำมที่ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษัิท 

คณะกรรมการของฝ่ายจัดการที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง ได้แก่ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) 

คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง ประกอบดว้ยกรรมกำรไมน่อ้ยกวำ่ 7 คน และไมม่ำกกวำ่ 15 คน ไดร้บักำร
แต่งตัง้เพื่อก ำกับและบริหำรควำมเสี่ยงทัง้หมดในพืน้ที่ที่เก่ียวขอ้งทำงดำ้นกำรเงิน , กำรพำณิชย,์ กฎหมำย, กำร
ตรวจสอบภำยใน, กำรก ำกบัดแูลกิจกำร, กำรปฏิบตัิงำน, เทคโนโลยีสำรสนเทศ, ควำมยั่งยืน, อตุสำหกรรม และดำ้น
อื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง โดยกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงตอ้งเป็นบุคคลที่มีควำมรู ้ ควำมสำมำรถ ซื่อสตัยส์จุริตและอทุิศ
เวลำใหก้ำรบรหิำรและด ำเนินกำร เพื่อใหบ้รรลเุปำ้หมำยดำ้นกำรบรหิำรควำมเสีย่งและสอดคลอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจ
ของบรษัิท โดยรำยงำนตอ่ คณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสีย่ง และคณะกรรมกำรบรษัิท ตำมล ำดบั  

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ตำมค ำสั่งแต่งตัง้ ประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวน 12 ท่ำน โดยมีรำยนำม
ดงัตอ่ไปนี ้

ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 

1. นำยอนนัต ์แกว้รว่มวงศ ์ ประธำนคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
2. นำยปฐมภพ สวุรรณศิร ิ กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
3. นำยอนวุฒัน ์สงวนทรพัยำกร กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
4. นำยวิชยั กิตติวิทยำกลุ (1) กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
5. นำยเอกชยั ภคัดรุงค ์ กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
6. นำยคมสนั เสรภีำพงศ ์(2) กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
7. นำยภำคย ์บญุยบุล กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
8. นำยสลลิ จำรุจินดำ กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
9. นำยสรรเพชญ สรรพศิร ิ กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
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ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 
10. นำงยพุำพรรณ ปำนเคลอืบทอง กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
11. นำยนิวฒัน ์ภูน่นัทว์รำกร กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
12. นำยไรวินทร ์ทนนัวรศิลป์ เลขำนกุำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

หมายเหตุ 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 มีคณะกรรมกำรควำมเสี่ยงจ ำนวน 10 ทำ่น เน่ืองจำก 
(1)  นำยวิชยั กิตติวิทยำกลุ ลำออกจำกบรษัิท มีผลตัง้แตว่นัที่ 1 เมษำยน 2564 
(2)  นำยคมสนั เสรภีำพงศ ์ลำออกจำกบรษัิท มีผลตัง้แตว่นัที่ 16 มกรำคม 2564 

คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง ตอ้งมีกำรประชมุอยำ่งนอ้ยไตรมำสละ 1 ครัง้ หรอืตำมควำมเหมำะสม ใน
ปี 2564 มีกำรประชุมจ ำนวนทั้งสิน้ 4 ครั้ง และรำยงำนต่อ คณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสี่ยง  และ
คณะกรรมกำรบรษัิท 

ขอบเขตและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง มีหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบ ดงันี ้

1) ก ำหนดและทบทวนกรอบโครงสรำ้งกำรบริหำรควำมเสี่ยง นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง เกณฑร์ะดบั
ควำมเสี่ยงที่ยอมรบัได ้เกณฑก์ำรประเมินควำมเสี่ยงและกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อใหส้อดคลอ้งกับ
มำตรฐำนสำกลและสอดคลอ้งกบัทิศทำงกลยทุธ ์วตัถปุระสงค ์ผลกำรด ำเนินงำนประจ ำวนั และสภำวกำรณท์ี่มีกำร
เปลี่ยนแปลง จำกนัน้เสนอใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสี่ยงสอบทำน และคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ
อนมุตัิ 

2) สอบทำนควำมเสี่ยงและพิจำรณำควำมเหมำะสมของแผนกำรจัดกำรควำมเสี่ยงของบริษัท เพื่อให้
เจำ้ของควำมเสีย่งน ำไปปรบัปรุงแกไ้ขและน ำไปปฏิบตัิไดจ้รงิ 

3) ติดตำมผลกำรจดักำรลดควำมเสี่ยงซึ่งแนะน ำโดยคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงเพื่อใหม้ั่นใจวำ่กำร
บรหิำรจดักำรควำมเสีย่งมีประสทิธิผล อยูใ่นระดบัควำมเสีย่งที่ยอมรบัไดแ้ละสอดคลอ้งกบันโยบำยกำรบรหิำรควำม
เสีย่ง 

4) รำยงำนต่อ คณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสี่ยง และคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงสม ่ำเสมอเก่ียวกบั
กำรบริหำร กำรด ำเนินงำน สถำนะควำมเสี่ยงของบริษัท และกำรเปลี่ยนแปลงต่ำง ๆ รวมถึงสิ่งที่ตอ้งด ำเนินกำร
ปรบัปรุงแกไ้ขเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักรอบโครงสรำ้งกำรบรหิำรควำมเสีย่งและนโยบำย และกลยทุธท์ี่ก ำหนด 

5) พิจำรณำกำรน ำเสนอขอ้มูลและใหค้  ำแนะน ำในกำรน ำเสนอขอ้มูลใน 56-1 One Report/ รำยงำน
ประจ ำปีของบรษัิท 

คณะกรรมการของฝ่ายจัดการที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการจัดการ ได้แก่ 

คณะกรรมการการพัฒนาอยา่งยั่งยนื (Sustainable Development Committee) 

คณะกรรมกำรกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืนซึง่รำยงำนตอ่คณะกรรมกำรจดักำร ประกอบดว้ย กรรมกำรที่เป็นผูบ้รหิำร
ระดบัสงูรวมกนัอยำ่งนอ้ย 5 คน ท่ีมีควำมรู ้ควำมสำมำรถ ซื่อสตัยส์จุรติ และอทุิศเวลำใหก้ำรบริหำรและด ำเนินกำร
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เพื่อใหบ้รรลเุป้ำหมำยดำ้นกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน และสอดคลอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมกำรกำร
พฒันำอยำ่งยั่งยืน มีขอบเขตและอ ำนำจหนำ้ที่เป็นลำยลกัษณอ์กัษรไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมกำรกำรพฒันำอย่ำง
ยั่งยืน  ซึง่เป็นไปตำมแนวทำงของบรษัิท และสอดคลอ้งกบักรอบกำรด ำเนินงำนของตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 คณะกรรมกำรกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน ประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวน 7 ท่ำน โดยมี
รำยนำมดงัตอ่ไปนี ้

ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 
1. นำยอนนัต ์แกว้รว่มวงศ ์ ประธำนคณะกรรมกำรกำรพฒันำอยำ่งยั่งยืน 
2. นำยปฐมภพ สวุรรณศิร ิ กรรมกำรกำรพฒันำอยำ่งยั่งยืน 
3. นำยอนวุฒัน ์สงวนทรพัยำกร กรรมกำรกำรพฒันำอยำ่งยั่งยืน 
4. นำยสรรเพชญ สรรพศิร ิ กรรมกำรกำรพฒันำอยำ่งยั่งยืน 
5. นำงสำวยพุำพรรณ ปำนเคลอืบทอง กรรมกำรกำรพฒันำอยำ่งยั่งยืน 
6. นำยภำคย ์บญุยบุล กรรมกำรกำรพฒันำอยำ่งยั่งยืน 
7. นำงสำวปิยะนชุ สจุปลืม้  กรรมกำรและเลขำนกุำรคณะกรรมกำรกำรพฒันำอยำ่งยั่งยืน 

คณะกรรมกำรกำรพฒันำอยำ่งยั่งยืนตอ้งมีกำรประชุมอยำ่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ หรอืตำมควำมเหมำะสม โดยตอ้งมี
กรรมกำรเขำ้รว่มประชุมไม่นอ้ยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนคณะกรรมกำรทัง้หมด จึงจะถือว่ำครบองคป์ระชุม โดยในปี 
2564 มีกำรประชมุจ ำนวนทัง้สิน้ 1 ครัง้  

ขอบเขตและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการการพัฒนาอยา่งยั่งยนื 

คณะกรรมกำรกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนมีขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่เป็นลำยลักษณ์อักษรเป็นไปตำมกฎบัตร
คณะกรรมกำรกำรพฒันำอยำ่งยั่งยืน ดงันี ้

 พิจำรณำและก ำหนดเปำ้หมำย นโยบำย กลยทุธ ์ตลอดจนแผนกำรด ำเนินงำนเพื่อกำรพฒันำอยำ่งยั่งยืนที่
สอดคลอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจทัง้ในดำ้นเศรษฐกิจ สงัคม สิง่แวดลอ้มขององคก์ร 

 ก ำหนดระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน ตลอดจนผูร้บัผิดชอบในแตล่ะดำ้นอยำ่งชดัเจน 
 ก ำกบัดแูลใหม้ีกำรปฏิบตัิตำม นโยบำย กลยทุธ ์แผนกำรด ำเนินงำนกำรพฒันำอยำ่งยั่งยนื ผำ่นคณะท ำงำน

กำรพฒันำอยำ่งยั่งยืน 
 ก ำหนดประเด็นส ำคัญและใหค้วำมเห็นเก่ียวกับนโยบำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนที่สอดคลอ้งกับกรอบ

แนวทำงในกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีของบรษัิท  
 มีอ ำนำจหนำ้ที่ในกำรขอขอ้มูลจำกหน่วยงำนที่เก่ียวขอ้ง และมีอ ำนำจในกำรเชิญผูท้ี่มีส่วนเก่ียวข้องมำ

ประชมุหรอืใหข้อ้มลูที่เก่ียวขอ้งตำมที่จ ำเป็น 
 มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรแต่งตั้งคณะท ำงำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (SDWG) เพื่อร่วมรับผิดชอบและ

ด ำเนินงำนในดำ้นตำ่งๆ  
 พิจำรณำใหค้ ำแนะน ำและเห็นชอบรำยงำนกำรพฒันำอยำ่งยั่งยืน  
 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน  อยำ่งนอ้ยปีละหนึง่ครัง้  
 ประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของตนเอง และกำรปฏิบตัิงำนโดยรวมของคณะกรรมกำรกำรพฒันำอยำ่งยั่งยืน

ทัง้คณะ ตลอดจนประเมินควำมพอเพียงของกฎบตัร เป็นประจ ำทกุปี 
 ด ำเนินกำรอื่นๆ ท่ีเห็นสมควร เพื่อใหก้ำรพฒันำอยำ่งยั่งยืนของบรษัิทบรรลตุำมเปำ้หมำยที่ก ำหนด  
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7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร  

 7.4.1 รายชื่อและต าแหน่งของผู้บริหาร 

 ตำมโครงสรำ้งกำรบริหำรจดักำรของบริษัท ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 บริษัทมีผูบ้ริหำรตำมค ำนิยำมของ
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์จ ำนวน 7 ทำ่น ดงันี ้  

รายชื่อผู้บริหาร ต าแหน่ง 
 นำยอนนัต ์แกว้รว่มวงศ ์ ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร  
 นำยปฐมภพ สวุรรณศิร ิ รกัษำกำรรองประธำนเจำ้หนำ้ทีบ่รหิำร และ หวัหนำ้คณะผูบ้รหิำร          

ดำ้นกำรคำ้ 
 นำยอนวุฒัน ์สงวนทรพัยำกร หวัหนำ้คณะผูบ้รหิำร ดำ้นกำรเงิน 
 ดร.สกล กิตติวชัรำพงษ ์ หวัหนำ้ฝ่ำยงำนกำรตลำดและพฒันำธุรกิจ 
 นำยเอกชยั ภคัดรุงค ์ หวัหนำ้ฝ่ำยงำนรฐักิจ 
 นำยสลลิ จำรุจินดำ หวัหนำ้สว่นงำนกฎหมำยและก ำกบัดแูล 
 นำงพรรณี นิวำศนนัทน ์ หวัหนำ้ฝ่ำยงำนกำรเงิน 

7.4.2 นโยบายค่าตอบแทนผู้บริหาร* 

1. บริษัทได้ก ำหนดนโยบำยค่ำตอบแทนส ำหรับประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และผู้บริหำรระดับสูง 
ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส และกองทุนส ำรองเลี ้ยงชีพ และผลตอบแทนอื่นๆ ซึ่งค่ำตอบแทน
ดังกล่ำวจะสอดคลอ้งกับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัททัง้ในระยะสัน้และระยะยำว รวมทัง้ผลกำร
ปฏิบตัิงำนของผูบ้รหิำร ตลอดจนแนวปฏิบตัิและมำตรฐำนของกลุม่ธุรกิจชัน้น ำ 

2. ค่ำตอบแทนระยะยำวที่ไม่ใช่ตวัเงิน บริษัทมีโครงกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุน้สำมญัต่อ
กรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษัท ซึ่งนโยบำยค่ำตอบแทนแบบระยะยำวแบ่งเป็น 4 โครงกำร แต่ละ
โครงกำรมีอำยุ 5 ปี โดยบริษัทไดเ้ริ่มใชน้โยบำยนีต้ัง้แต่ปี 2556  และสิน้สดุในปี 2564 ทัง้นีเ้พื่อเป็น
แรงจงูใจใหก้รรมกำรและผูบ้รหิำรอยูป่ฏิบตัิงำนกบับรษัิทในระยะยำว  
_____________________ 

หมำยเหต ุ

*ผู้บริหำร หมำยถึง ผู้บริหำรตำมค ำนิยำมในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย์  ไดแ้ก่ 
ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำรและหวัหนำ้คณะผูบ้รหิำร 

7.4.3 ค่าตอบแทนของผู้บริหาร 

(ก) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 ค่ำตอบแทนรวมที่เป็นตวัเงินของคณะผูบ้ริหำร จ ำนวน 7 ท่ำน รวมเป็น
เงินจ ำนวนทัง้สิน้ 48 ลำ้นบำท ซึ่งประกอบดว้ย ค่ำตอบแทนรำยเดือน โบนสัรวม และค่ำตอบแทน
อื่นๆ ซึ่งค่ำตอบแทนดงักล่ำวจะเช่ือมโยงกับกำรด ำเนินงำนของบริษัท และผลกำรปฏิบตัิงำนของ
ผูบ้รหิำรเป็นเกณฑ ์

(ข) โครงการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทต่อกรรมการและ
พนักงานของบริษัทและบริษัทยอ่ย (“โครงการใบส าคัญแสดงสิทธิ”) 

บริษัทไดจ้ดัใหม้ีกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สำมญัใหแ้ก่กรรมกำรและพนกังำนของ
บรษัิทและบรษัิทยอ่ย ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของโครงกำรจ่ำยคำ่ตอบแทนระยะยำว (Performance share 
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plan) เป็นโครงกำรท่ีมีวตัถปุระสงคท์ี่จะสรำ้งแรงจงูใจและตอบแทนกำรปฏิบตัิงำนของพนกังำนของ
บริษัทและบริษัทย่อย และเป็นกำรรกัษำทรพัยำกรบุคคลที่มีคุณค่ำต่อบริษัทใหท้ ำงำนกับองคก์ร
อย่ำงต่อเนื่อง และสรำ้งประโยชนส์งูสดุใหแ้ก่บริษัทและบริษัทย่อยเพื่อกำรเติบโตที่ยั่งยืนในระยะ
ยำว ซึ่งก ำหนดใหพ้นกังำนระดบัผูบ้ริหำรของบริษัทที่เขำ้รว่มโครงกำรสำมำรถน ำเงินเฉพำะที่เป็น
เงินโบนสับำงสว่นตำมเกณฑก์ำรจดัสรรที่บริษัทก ำหนดใหแ้ต่ละรำยไดร้บัมำใชส้ิทธิตำมใบส ำคญั
แสดงสิทธิที่ออกและเสนอขำยไดเ้ท่ำนัน้ โดยเงินโบนสัที่แต่ละรำยจะไดร้บันัน้จะขึน้อยู่กบัเง่ือนไข
และหลกัเกณฑ ์รวมถึงเป้ำหมำยที่บริษัทจะพิจำรณำก ำหนด ซึ่งบริษัทไดม้ีกำรจัดสรรใบส ำคญั
แสดงสิทธิตำมโครงกำรดงักลำ่วไปแลว้จ ำนวน 4 ครัง้ ตัง้แต่ปี 2556 และโครงกำรไดส้ิน้สดุลงแลว้
เมื่อ 31 พฤษภำคม 2564 

(ค) การจ่ายค่าตอบแทนระยะยาว (Long-Term Incentive Plan) 

ในปี 2564 บริษัทไดพ้ิจำรณำ และจัดท ำกรอบกำรจ่ำยค่ำตอบแทนระยะยำว  ส ำหรบัผูบ้ริหำร ใน
รูปแบบ EV หรอื โบนสั ตำมดลุยพินิจ เพื่อใหเ้กิดกำรจงูใจพนกังำนอยำ่งตอ่เนื่องและรกัษำบคุลำกร
ที่มีคณุคำ่ไวก้บัองคก์ร 

7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน  

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 บริษัท และบริษัทในเครือ มีพนกังำนรวมทัง้สิน้ 337 คน (เฉพำะบริษัทไทยคม ทีซีบี 
และไทยเอไอ) โดยมีรำยละเอียดดงันี ้ 

ผลตอบแทนของพนักงำนบริษัท และบริษัทในเครือ ไดแ้ก่ เงินเดือน เงินสมทบกองทุนส ำรองเลีย้งชีพและ
ผลประโยชนต์อบแทนอื่นๆ ส ำหรบัปี 2564 รวมเป็นจ ำนวนเงินทัง้สิน้ 731 ลำ้นบำท 

นโยบายการบริหารบุคลากร 

บรษัิท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) มีกำรด ำเนินกิจกำรทัง้ในประเทศไทยและตำ่งประเทศ โดยมุง่เนน้กำรสรำ้งควำม
มั่นคงและเติบโตอยำ่งยั่งยืนในธุรกิจสือ่สำรและโทรคมนำคม ซึง่ตลอดระยะเวลำที่ผำ่นมำนัน้บรษัิทไดใ้หค้วำมส ำคญั
เป็นอย่ำงยิ่งต่อกำรบริหำรจัดกำรทรพัยำกรมุนษย์ ซึ่งถือเป็นหวัใจส ำคญัยิ่งในกำรสนบัสนุนและน ำพำองคก์รให้
เจริญเติบโตและมีควำมส ำเร็จอย่ำงยั่งยืน  บริษัทไดม้ีกำรจดัท ำแผนกลยุทธด์ำ้นบคุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง โดยแผน    
กลยทุธด์ำ้นบคุคลำกรส ำหรบัปี 2563 – 2565 นัน้ ไดม้ีกำรมุง่เนน้ใหเ้กิดกำรเปลี่ยนแปลงในเชิงรุกแบบ 4R กลำ่วคือ 
มีกำรออกแบบโครงสรำ้งองคก์รใหต้อบรบักบัควำมทำ้ทำยและสรำ้งควำมไดเ้ปรยีบในกำรแขง่ขนั (Right Structure) 
โดยกำรใหค้วำมส ำคญักบักำรพฒันำศกัยภำพของบคุลำกรภำยในองคก์ร (Right People) และสรำ้งวฒันธรรมกำร
ท ำงำนแบบอะไจล ์(Right Culture) โดยมุง่เนน้ใหเ้กิดกำรพฒันำกระบวนกำรกำรท ำงำนตำ่งๆ (Right Process) ใหม้ี
ควำมตอ่เนื่อง เช่ือมโยงและเป็นไปในทิศทำงเดียวกนัทัง้องคก์ร อีกทัง้จะตอ้งสอดคลอ้งกบัทิศทำงของโลกในปัจจุบนั
และอนำคต เพื่อสรำ้งองคก์รที่เป็นศนูยร์วมของบคุลลำกรท่ีมีคณุภำพและศกัยภำพท่ีดีเลิศ เป็นองคก์รที่นำ่อยูค่วบคู่
ไปกบักำรสรำ้งควำมเขม้แข็งในกำรด ำเนินงำน 

ดว้ยควำมเช่ือมั่นนี ้ บรษัิทจึงไดก้ ำหนดนโยบำยกำรบรหิำรบคุลำกรเพื่อแสดงใหเ้ห็นถงึเจตนำรมณอ์นัแนว่แนใ่น
กำรสรรหำ ดแูล และรกัษำบคุลำกรของบรษัิทเป็นอยำ่งดี สอดคลอ้งกบักลยทุธแ์ละเปำ้หมำยกำรด ำเนินธุรกิจของ
บรษัิทฯ ในแตล่ะช่วงเวลำ ซึง่มีรำยละเอียด ดงันี ้

ส านักงาน จ านวนพนักงาน (คน) 
พนกังำนในประเทศ  327 
พนกังำนตำ่งประเทศ 10 

รวม 337 
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1) กำรจดัโครงสรำ้งองคก์รและอตัรำก ำลงั  

บริษัทจัดโครงสรำ้งองค์กร ต ำแหน่ง  และระดับต ำแหน่งงำน รวมทั้งก ำหนดอัตรำก ำลัง โดยพิจำรณำให้
สอดคลอ้งกบัทิศทำงและเป้ำหมำยกำรด ำเนินธุรกิจที่ก ำหนดขึน้แต่ละปี และทบทวนเป็นระยะๆ เพื่อใหต้อบสนองได้
ทนัตอ่ควำมเปลีย่นแปลงตำ่งๆ ที่เกิดขึน้และสรำ้งควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนั 

2) กำรสรรหำและคดัเลอืกบคุลำกรอยำ่งเป็นธรรม 

บริษัทด ำเนินกำรสรรหำและคดัเลือกบคุลำกรแตล่ะระดบัอยำ่งเป็นธรรม โดยมองที่คณุลกัษณะ คณุสมบตัิและ
ควำมสำมำรถของตัวบุคคลที่สอดคลอ้งกับควำมต้องกำรของงำน รวมทั้งพิจำรณำศักยภำพที่จะพัฒนำให้มี
ควำมกำ้วหนำ้ต่อไปไดใ้นอนำคตควบคู่ไปดว้ย โดยใชค้ณะกรรมกำรท ำหนำ้ที่คดัสรร ใชก้ำรทดสอบและเครื่องมือ
ดำ้นกำรประเมินบคุคลมำประกอบ มีกระบวนกำรตรวจสอบขอ้มลูของผูส้มคัรวำ่เคยมีประวตัิเก่ียวขอ้งกบักำรกระท ำ
ผิดใดๆ หรือไม่ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งประวตัิกำรทุจริต เพื่อใหม้ั่นใจว่ำไดค้นดีและเก่ง เหมำะสมอย่ำงแทจ้ริงกบังำน 
วฒันธรรมองคก์ร และมีควำมพรอ้มที่จะพฒันำตอ่ยอดตอ่ไปไดใ้นอนำคต 

3) โอกำสอยำ่งเทำ่เทียมกนัในกำรวำ่จำ้งและบรรจแุตง่ตัง้ 

บริษัทให้โอกำสอย่ำงเท่ำเทียมกันในกำรว่ำจ้ำงและบรรจุแต่งตั้ง รวมทั้งโอกำสด้ำนกำรพัฒนำและ
ควำมกำ้วหนำ้ โดยพิจำรณำบนพืน้ฐำนคณุธรรม ควำมรูค้วำมสำมำรถ ควำมมุ่งมั่นและผลส ำเร็จของงำนที่เกิดขึน้ 
ทัง้นี ้เพื่อใหเ้กิดควำมหลำกหลำย และสำมำรถใชท้รพัยำกรบคุคลใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุตอ่บรษัิท โดยไมเ่ลอืกปฏิบตัิ
ต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดอันเนื่องมำจำกเชือ้ชำติ สญัชำติ ศำสนำ เพศ อำยุ สถำนภำพทำงกำรสมรส หรือควำม
บกพรอ่งทำงกำยภำพ 

4) สทิธิมนษุยชน 

บริษัทมีนโยบำยกำรเคำรพกฎหมำย และหลกัสิทธิมนษุยชน โดยในนโยบำยดงักลำ่วนัน้ พนกังำนตอ้งท ำควำม
เขำ้ใจกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกบัหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของตนเองโดยตรงอยำ่งถ่ีถว้น และปฏิบตัิตำมอยำ่งเครง่ครดั 
หำกมีขอ้สงสยัสำมำรถขอค ำปรึกษำจำกฝ่ำยกฎหมำยหรือที่ปรึกษำกฎหมำย  โดยมิใหป้ฏิบตัิตำมควำมเขำ้ใจของ
ตนเองโดยไม่มีค  ำแนะน ำ อีกทัง้ กรณีที่เมื่อพนกังำนของบริษัทตอ้งไปปฏิบตัิงำนในต่ำงประเทศพนกังำนควรศึกษำ
กฎหมำย ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวฒันธรรมของประเทศนัน้ๆ ก่อนกำรด ำเนินกำรใดๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของ
บริษัท เพื่อไม่ใหข้ดักบักฎหมำย ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวฒันธรรมของประเทศนัน้ๆ รวมถึงบรษัิทยงัสนบัสนนุ
และเคำรพกำรปกปอ้งสิทธิมนษุยชน ดแูลมิใหธุ้รกิจของบริษัทเขำ้ไปมีสว่นเก่ียวขอ้งกบักำรลว่งละเมิดสิทธิมนษุยชน 
เช่น ไม่สนบัสนนุกำรบงัคบัใชแ้รงงำน (Forced Labour) ต่อตำ้นกำรใชแ้รงงำนเด็ก (Child Labour) อีกทัง้ ยงัปฏิบตัิ
ต่อผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุฝ่ำยดว้ยควำมเป็นธรรมบนพืน้ฐำนของศกัดิ์ศรีควำมเป็นมนษุย ์ไม่เลือกปฏิบตัิ ไม่แบ่งแยกถ่ิน
ก ำเนิด เชือ้ ชำติ เพศ อำย ุสผิีว ศำสนำ สภำพรำ่งกำย ฐำนะ ชำติตระกลู ทัง้นี ้ยงัสง่เสรมิใหม้ีกำรเฝำ้ระวงักำรปฏิบตัิ
ตำมขอ้ก ำหนดดำ้นสิทธิมนษุยชนภำยในบริษัท และสง่เสริมใหบ้ริษัทย่อย ผูร้ว่มทนุ คู่คำ้ และผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุฝ่ำย
ปฏิบตัิตำมหลกักำรสทิธิมนษุยชนตำมมำตรฐำนสำกล และคุม้ครองสทิธิของผูม้ีสว่นไดเ้สยีที่ไดร้บัควำมเสยีหำยจำก
กำรละเมิดสิทธิอนัเกิดจำกกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท โดยพิจำรณำชดเชยค่ำเสียหำยใหไ้ม่ต ่ำกว่ำอตัรำที่กฎหมำย
ก ำหนด 

5) สทิธิในกำรเขำ้รว่มสมำคม 

บริษัทเคำรพในสิทธิและเสรีภำพของพนกังำน และไม่ปิดกัน้หำกพนกังำนประสงคจ์ะเขำ้ร่วมกบัสมำคมหรือ
องคก์รอื่นใดที่จดัตัง้ขึน้อย่ำงถกูตอ้งตำมกรอบของกฎหมำยเพื่อยงัประโยชนใ์หเ้กิดขึน้กบับคุคล กลุม่บคุคล สงัคม
หรือประเทศชำติ โดยตอ้งไม่เป็นกำรท ำงำนเพื่อแสวงหำรำยไดอ้ื่นจำกหนำ้ที่กำรงำนที่พนกังำนท ำอยู่ ไม่เผยแพร่
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ควำมลบัของบรษัิท หรอืน ำควำมรูแ้ละเวลำของบรษัิทไปใชโ้ดยไมไ่ดร้บัอนญุำตเพื่อเอือ้หรอืก่อประโยชนใ์หเ้กิดขึน้กบั
ตนเอง 

6) กำรปกปอ้งและเคำรพควำมเป็นสว่นตวัของพนกังำน 

บริษัทฯเคำรพในควำมเป็นสว่นตวัของพนกังำน จึงมีมำตรฐำนนโยบำยกำรรกัษำขอ้มลูสว่นบคุคลของพนกังำน
ใหป้ลอดภยัและน ำไปใชใ้หถ้กูวตัถปุระสงคต์ำมค ำยินยอมที่พนกังำนไดใ้หไ้วแ้ละถกูตอ้งตำม พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มลู
สว่นบคุคล พ.ศ.2562 (PDPA) ไมว่ำ่จะเป็น กำรเก็บขอ้มลูสว่นบคุคล, รวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคล, ใชข้อ้มลูสว่นบคุคล 
หรอืเพื่อกำรเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลก็ตำม โดยจะไมม่ีกำรเปิดเผยกบับคุคลภำยนอกหรอืผูท้ี่ไมเ่ก่ียวขอ้ง เวน้แตเ่ป็น
ขอ้มลูที่ตอ้งเปิดเผยตอ่บคุคลภำยนอกที่เก่ียวขอ้งตำมบทบญัญตัิของกฎหมำย 

7) กำรใชร้ะบบคณุธรรมในกำรจดัสรรประโยชนต์อบแทนกำรท ำงำน 

บริษัทใช้กำรประเมินค่ำงำนอย่ำงเป็นระบบเพื่อจัดกลุ่มงำน และระดับต ำแหน่งงำนตำมขอบเขตหน้ำที่ 
ควำมรบัผิดชอบและควำมส ำคญัที่มีตอ่องคก์ร ทัง้นี ้เพื่อใหเ้กิดควำมเป็นธรรมในกำรจ่ำยคำ่ตอบแทน ท ำกำรส ำรวจ
รำยไดแ้ละประโยชนต์อบแทนกำรท ำงำนของพนกังำนทกุระดบั เปรียบเทียบกบัตลำดงำนและสภำวะกำรครองชีพท่ี
เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ เพื่อใหม้ั่นใจว่ำพนักงำนมีรำยไดแ้ละไดร้ับประโยชนต์อบแทนกำรท ำงำนที่เหมำะสม 
สำมำรถแขง่ขนักบัตลำดงำนภำยนอกได ้

กำรจัดสรรประโยชนต์อบแทนกำรท ำงำนของบริษัทตัง้อยู่บนพืน้ฐำนของควำมรูค้วำมสำมำรถและหน้ำที่  
ควำมรบัผิดชอบ ตำม “ระบบคณุธรรม”  โดยยดึหลกัสำมประกำรประกอบดว้ย 

(1) กำรจ่ำยคำ่ตอบแทนตำมต ำแหนง่งำน  
กำรสรำ้งควำมเป็นธรรมภำยใน โดยพิจำรณำคำ่ของงำนแตล่ะงำน เปรียบเทียบใหเ้หมำะสมกบัตลำดงำน
ภำยนอก  

(2) กำรจำ่ยคำ่ตอบแทนตำมผลงำน  
กำรพิจำรณำผลตอบแทนตำมระดบัควำมส ำเรจ็ของผลงำน ทัง้ระดบัองคก์ร ทีมงำน และตวับคุคล 

(3) กำรจำ่ยคำ่ตอบแทนตำมวิชำชีพและควำมสำมำรถของตวับคุคล 
กำรใหผ้ลตอบแทนกำรท ำงำนโดยพิจำรณำควำมรูค้วำมสำมำรถหรอืสมรรถนะ และทกัษะตำมวิชำชีพและ
ควำมช ำนำญของตวับคุคล 

บรษัิทน ำระบบบรหิำรผลกำรปฏิบตัิงำนมำใช ้ซึง่นอกจำกจะมุง่หวงัใหเ้กิดควำมสอดคลอ้งของวตัถปุระสงคแ์ละ
เป้ำหมำยกำรท ำงำนในทุกระดบั และท ำใหพ้นกังำนมองเห็นถึงคุณค่ำในงำนของตนที่มีต่อกำรสรำ้งควำมส ำเร็จ
ใหก้ับบริษัทแลว้ ยังเป็นกำรส่งเสริมใหพ้นักงำนไดใ้ชค้วำมสำมำรถของตนอย่ำงเต็มที่เพื่อปฏิบัติหนำ้ที่ใหบ้รรลุ
เปำ้หมำย รวมทัง้ไดร้บัขอ้มลูปอ้นกลบัและกำรชีแ้นะจำกผูบ้งัคบับญัชำเพื่อพฒันำศกัยภำพของตนดว้ย 

ทัง้นี ้กำรปฏิบตัิงำนโดยสจุริตเป็นสว่นส ำคญัในกำรประเมินผลงำน กำรใหผ้ลตอบแทน และกำรเลื่อนต ำแหนง่
ของพนกังำน บรษัิทจะไมป่ระนีประนอมหำกพิสจูนพ์บวำ่พนกังำนมีพฤติกรรมใดๆ ที่เก่ียวขอ้งกบักำรทจุรติคอรร์ปัชั่น 

8) กำรสง่เสรมิคณุภำพชีวิตที่ดีของพนกังำน 

บริษัทไดใ้หค้วำมส ำคญัในเรื่องของสขุภำพ อำชีวอนำมยั ควำมปลอดภยัและสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน
ส ำหรบัพนกังำนทกุคนทกุระดบั ทัง้ในสว่นของขอ้ปฎิบตัิที่เก่ียวขอ้งกบัสวสัดิกำรแรงงำน และสวสัดิกำรบริษัท ดว้ย
กำรจดัใหม้ีสวสัดิกำรท่ีสอดคลอ้งเหมำะสม  

ในดำ้นกำรใหค้วำมรูด้ำ้นสขุภำพ ในปี 2564 บริษัทไดม้ีมำตรกำรในกำรป้องกนัโรคระบำด Covid-19 และกำร
ใหค้วำมรูเ้ก่ียวกบัวคัซีน ตลอดจนกำรจดัหำวคัซีนใหก้บัพนกังำน กำรใหก้ำรช่วยเหลือและดแูลเรือ่งกำรแกไ้ขปัญหำ
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สขุภำพของพนกังำนแบบบรูณำกำร  กำรสนบัสนนุงบประมำณกิจกรรมชมรมเพื่อสขุภำพกำยและสขุภำพใจอย่ำง
สม ่ำเสมอ  กำรจดัใหม้ีหอ้งพยำบำล พรอ้มแพทยแ์ละพยำบำลใหค้ ำปรกึษำดำ้นสขุภำพ กำรตรวจสขุภำพประจ ำปี
โดยโรงพยำบำลชัน้น ำ มีประกนัสขุภำพและกำรใหค้วำมช่วยเหลือเรื่องค่ำรกัษำพยำบำลที่เกินจำกประกนัสขุภำพ
กลุม่ใหแ้ก่พนกังำนท่ีเจ็บป่วยแบบนอนพกัในโรงพยำบำล หรอืเจ็บป่วยจำกโรคมะเรง็  

นอกจำกนี ้บริษัทยงัจดัใหม้ีกำรดแูลใหค้วำมรูเ้ก่ียวกับกำรบริหำรจดักำรดำ้นกำรเงิน เพื่อสรำ้งวินยัและควำม
มั่นคง ตลอดจนเตรียมควำมพรอ้มส ำหรบักำรเกษียณอำยุ ใหม้ีกองทนุส ำรองเลีย้งชีพ ซึ่งใหพ้นกังำนสำมำรถเลือก
กำรออมไดต้ำมควำมสำมำรถของแตล่ะคน  

9) กำรพฒันำบคุลำกร 

บรษัิทสนบัสนนุและลงทนุดำ้นกำรพฒันำควำมรูค้วำมสำมำรถของบคุลำกร โดยมีกำรพฒันำอยำ่งเป็นระบบทั่ว
ทัง้องคก์รอย่ำงต่อเนื่อง บริษัทก ำหนดใหบ้คุลำกรและผูบ้งัคบับญัชำรว่มกนัจดัท ำแผนพฒันำควำมรูค้วำมสำมำรถ 
(Individual Development Plan) ที่สอดคลอ้งกับกำรด ำเนินงำนและกลยุทธ์กำรด ำเนินธุรกิจขององคก์ร  รวมทัง้
ลกัษณะงำนของตน และทบทวนปรบัปรุงใหม้ีควำมทนัสมยัอยู่เสมอ กำรพฒันำครอบคลมุควำมสำมำรถในกำร
ท ำงำนดำ้นตำ่งๆ ทัง้กำรบริหำรจดักำร ควำมเป็นผูน้  ำ ควำมรูแ้ละเทคนิคเฉพำะของแตล่ะสำยงำนอำชีพ กำรพฒันำ
ทกัษะทำงอำรมณแ์ละทกัษะทำงสงัคม ตลอดจนทกัษะทำงดำ้นดิจิทลัและเทคโนโลยี นอกจำกนี ้บรษัิทยงัจดัเสน้ทำง
และควำมกำ้วหนำ้ในกำรพฒันำสำยอำชีพอยำ่งตอ่เนื่อง ที่เอือ้ตอ่กำรวำงแผนผูส้บืทอดต ำแหนง่และกำรพฒันำกลุม่
พนกังำนผูม้ีศกัยภำพสงู เพื่อใหเ้กิดกำรสำนต่อในกำรปฏิบตัิตำมพนัธกิจและค ำมั่นสญัญำของบริษัทที่มีต่อผูม้ีสว่น
ไดเ้สยีทกุภำคสว่นของสงัคม และธ ำรงรกัษำไวซ้ึง่วฒันธรรมกำรบรหิำรจดักำรตำมธรรมำภิบำลท่ีดี 

เพื่อใหม้ั่นใจว่ำบคุลำกรของบริษัทตระหนกัถึงควำมส ำคญั และมีควำมเขำ้ใจเก่ียวกบันโยบำยตอ่ตำ้นกำร
ทจุริต บริษัทจึงบรรจุเรื่องต่อตำ้นกำรทจุริตเขำ้ในเนือ้หำกำรอบรมพนกังำนใหม่และจดัใหพ้นกังำนทกุคนของบรษัิท
ไดร้บักำรอบรมและท ำแบบทดสอบประจ ำปี เพื่อทบทวนควำมรูค้วำมเขำ้ใจเก่ียวกบันโยบำยดงักลำ่วอยำ่งสม ่ำเสมอ 

บริษัทมุ่งมั่นในกำรสรำ้งสิ่งแวดลอ้มและกระบวนกำรท ำงำนเพื่อน ำไปสูอ่งคก์รแห่งกำรเรียนรู ้โดยสง่เสริม
ใหพ้นกังำนกลำ้น ำเสนอควำมคิดใหม่ ท ำใหม่ ในสิ่งที่ถกูตอ้งและถกูเวลำ และยงักระตุน้ใหเ้รียนรูถ้ึง “วิธีกำรเรียนรู ้
เพื่อรู”้ เพื่อใหเ้กิดกำรคิดตอ่ไปเองได ้ขวนขวำยในกำรแสวงหำและสั่งสมองคค์วำมรูใ้นรูปแบบตำ่งๆ  เช่น กำรเรียนรู ้
ดว้ยตนเอง กำรเรยีนรูผ้ำ่นงำนโครงกำรรว่มกนัโดยใชเ้ทคโนโลยีของกำรเรยีนรู ้เป็นตน้ พรอ้มทัง้แบง่ปันควำมรูท้ี่ไดแ้ก่
ผูอ้ื่นดว้ยกำรถ่ำยทอดผำ่นกำรเป็นวิทยำกร กำรใหค้  ำปรกึษำแนะน ำ กำรสอนงำนดว้ยวิธีกำรชีแ้นะ (Coaching) และ
กำรกระตุน้โดยผูบ้งัคบับญัชำ เพื่อใหเ้กิดกำรน ำควำมรูแ้ละประสบกำรณไ์ปปรบัใชใ้หเ้กิดประโยชนต์่อตนเอง เพื่อน
รว่มงำน องคก์ร และสงัคม 

บรษัิทสง่เสรมิกำรพฒันำนวตักรเพื่อใหเ้กิดนวตักรรม เปิดโอกำสใหพ้นกังำนสำมำรถเสนอแนะควำมคดิเหน็
ที่เป็นประโยชนต์อ่กำรพฒันำกระบวนกำรท ำงำน รวมทัง้สนบัสนนุกำรศึกษำ คน้ควำ้ วิจยัต่ำงๆ ที่เป็นประโยชน์ อนั
เป็นกำรเพิ่มผลติภำพและเพิ่มผลติผล ซึง่จะสรำ้งคณุคำ่ใหก้บัองคก์ร เป็นมิตรตอ่ชมุชน สงัคม และสิง่แวดลอ้ม 

ทัง้นี ้ในปี 2564 บริษัทไดก้ ำหนดแผนกำรพฒันำที่เหมำะสมส ำหรบัพนกังำนในแต่ละระดบัครอบคลมุทัง้
ทกัษะทำงดำ้นกำรบริหำรจดักำร (Managerial & Leadership Skill) ควำมรูเ้ฉพำะทำงวิชำชีพ (Professional Skill) 
ควำมรูต้ำมขอ้ก ำหนดและกฎหมำย (Law & Regulation) ตลอดจนกำรจัดโครงกำรพัฒนำศักยภำพใหก้ับกลุ่ม
พนักงำนที่มีศักยภำพสูง (Next Generation Leaders) โดยสถำบันที่มีช่ือเสียงระดับโลก  และมีแผนพัฒนำและ
ยกระดบัพนกังำนท่ีถกูมอบหมำยใหเ้ป็นผูส้บืทอดต ำแหนง่ (Successor) อยำ่งเป็นรูปธรรมเพื่อสรำ้งและเตรยีมพรอ้ม
ใหก้บัพนกังำนรุน่ใหมใ่หส้ำมำรถน ำพำองคก์รตอ่ไปไดใ้นอนำคต  

บริษัทไดม้ีกำรพฒันำพนกังำนผ่ำนกำรอบรมในหลำกหลำยรูปแบบ ทัง้แบบออนไลน ์(Online Training) 
กำรจัดกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเสมือนจริง (Virtual Workshop) หรือ กำรจัดสมัมนำในรูปแบบออนไลน ์(Virtual 



                                       บรษิัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน)                                                      ส่วนท่ี 2 กำรก ำกบัดแูลกิจกำร 

แบบ 56-1 One Report ส่วนท่ี 2 หนำ้ท่ี 46 

 

Online Seminar) จำกวิทยำกรผูช้  ำนำญกำรในแตล่ะสำขำอำชีพ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัวิถีกำรท ำงำนของพนกังำน มี
กำรจัดหำ Online Learning Platforms ที่มี ช่ือเสียงทั้งในระดับประเทศและระดับโลกที่มีควำมหลำกหลำย 
ยกตวัอยำ่งเช่น Udemy, Skillane , Coursera , AIS LearnDi และ Your Next You เป็นตน้ เพื่อใหพ้นกังำนทกุคนทกุ
ระดบัสำมำรถเลือกเรียนรูไ้ดต้ลอดเวลำจำกทกุสถำนที่ (Anytime and Anywhere Learning) ในกำรพฒันำตนเอง
ตำมควำมสนใจและควำมจ ำเป็น (Self-paced Learning) เพื่อเสริมทกัษะกำรท ำงำน ทกัษะดำ้นสงัคม ตลอดจน
ทกัษะดำ้นดิจิทลัและเทคโนโลยี   

อีกทัง้ บริษัท ไดท้ ำกำรพฒันำอย่ำงตอ่เนื่องในเรื่องกำรขบัเคลื่อนองคก์รแบบอะไจลน์บัตัง้แต่ปี 2562 เป็น
ตน้มำ โดยหลงัจำกที่มีกำรสรำ้งแผนแม่บทและแผนกำรด ำเนินงำน 3 ปี (Agile Transformation Roadmap) ในกำร
พฒันำและเปลีย่นผำ่นบรษัิทไปสูอ่งคก์รแบบอะไจล ์ในปี 2564 นี ้บรษัิทมุง่เนน้กำรพฒันำพนกังำนในระดบัผูจ้ดักำร 
โดยไดท้ ำกำรพฒันำหลกัสตูรอบรมที่เนน้กำรเรียนรูก้ำรบริหำรงำน บริหำรคน แบบอะไจล ์เพื่อใหส้ำมำรถน ำควำมรู ้
และเทคนิคกำรท ำงำนต่ำงๆไปประยกุตใ์ชใ้นหน่วยงำนของตนเอง และพฒันำศกัยภำพเพื่อเป็น  Change Agent ใน
กำรขบัเคลื่อนอะไจลใ์หก้บับริษัทต่อไป ซึ่งประสบควำมเป็นอย่ำงมำก นอกจำกนี ้บริษัทยงัไดจ้ดัท ำสื่อกำรสอนใน
รูปแบบออนไลน์ให้พนักงำนทุกระดับได้เรียนรู ้ทักษะวิธีกำรท ำงำนแบบ  Agile เพื่อให้พนักงำนได้เข้ำใจและมี
เป้ำหมำยร่วมกันช่วยขับเคลื่อนองคก์รใหม้ีวิธีกำรคิด พัฒนำรูปแบบกำรท ำงำน สรำ้ง  Thaicom’s Agile Way of 
Working ตำมที่ประสงคไ์วต้อ่ไป  
ตวัอยำ่งหลกัสตูรกำรพฒันำบคุลำกรของบรษัิทในปี 2564 ไดแ้ก่ 

ระดับพนักงาน เป้าหมายการพัฒนา หลักสูตร 
ทกุระดบั ปฏิบตัิตำมขอ้ก ำหนดตำม

กฎหมำยและสง่เสรมิเพิม่ขีด
ควำมสำมำรถในกำรปฏิบตังิำน
ไดอ้ยำ่งมีประสทิธิภำพและ
ประสทิธิผล 

 หลกัสตูร ดบัเพลงิขัน้ตน้และซอ้มหนีไฟ  
 หลกัสตูร ปลกูจิตส ำนกึกำรอนรุกัษ์พลงังำน 
 หลกัสตูร Information of ISO 27001 (ISMS)  
 หลกัสตูร PDPA Work Processes 
 หลกัสตูร ISO 22301 2019 (BCMS) 
 หลกัสตูร Excel Knock-out 
 หลกัสตูร The New Era of Satellite Technology 
 หลกัสตูร 5G for Everyone 
 หลกัสตูร New Business Development  
 หลกัสตูร Becoming Agile Start with you  
 หลกัสตูร Online Learning Platform – AIS LearnDi 
 หลกัสตูร Online Learning Platform – Skilllane 
 หลกัสตูร Online Learning Platform - Udemy 

ระดบัปฏิบตัิกำร เพิ่มทกัษะและเตรยีมควำม
พรอ้มแก่พนกังำนมุง่สูเ่ปำ้หมำย
ในสำยอำชีพ 
ของตน 

 หลกัสตูร Customer-Centric: Key Success to 
Competitive Advantage 

 หลกัสตูร Agile Development for Manager  
 หลกัสตูร Talent Development Program by DUKE 

Corporate Education (Professional) 
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ระดับพนักงาน เป้าหมายการพัฒนา หลักสูตร 
ระดบัผูบ้รหิำร 
และผูบ้รหิำร
ระดบัสงู 

เพื่อพฒันำศกัยภำพ และทกัษะ
ในกำรบรหิำรงำนและทีมให้
แข็งแกรง่ยิ่งขึน้ รวมทัง้มีโอกำส
แลกเปลีย่นควำมรูก้บัผูบ้รหิำร
ชัน้น ำทัง้ในและตำ่งประเทศ 
พรอ้มทัง้เพิ่มโอกำสในกำรสรำ้ง
กลุม่สมัพนัธใ์นทำงอำชีพ 
(Connection) 

 หลกัสตูร Talent Development Program by DUKE 
Corporate Education (Executives)  

 หลกัสตูรผูน้  ำกำรสง่เสรมิดิจิทลัดำ้นธุรกิจเกษตร  
 หลกัสตูร Director Certificate Program 
 หลกัสตูร Digital CEO ผูน้  ำกำรสง่เสรมิเศรษฐกิจ

ดิจิทลั 
 หลกัสตูร The Back of Napkin & Show & Tell 

หลกัสตูรใน Online Learning Platform - Coursera 
 หลกัสตูรใน Online Learning Platform – Your Next 

You 

นอกจำกนี ้เพื่อกำรพฒันำอยำ่งตอ่เนื่อง บรษัิทยงัจดัท ำระบบกำรเรยีนรูด้ว้ยตนเอง E-learning ในกำรใหค้วำมรู้
ต่ำงๆ แก่พนกังำน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในหมวด Compliance  อนัไดแ้ก่ นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร กำรใชง้ำน
ระบบ IT ใหป้ลอดภยั และควำมเสีย่งจำกกำรทจุรติ พนกังำนทกุคนจะไดเ้รยีนรูผ้ำ่นบทเรยีนมลัติมีเดีย ซึง่มีรูปแบบท่ี
น่ำสนใจและเขำ้ใจง่ำย ทัง้ยงัก ำหนดใหม้ีแบบทดสอบหลงักำรเรียน เพื่อใหม้ั่นใจว่ำพนกังำนไดร้บัทรำบและเขำ้ใจ
นโยบำยส ำคญัของบรษัิทอยำ่งแทจ้รงิ 

นอกเหนือจำกกำรฝึกอบรมระยะสัน้แลว้ บรษัิทยงัสนบัสนนุกำรยกระดบัองคค์วำมรูด้ว้ยกำรใหท้นุกำรศกึษำต่อ
ในระดบัปรญิญำโท ในสถำบนัชัน้น ำทัง้ในประเทศและตำ่งประเทศใหก้บัพนกังำนอีกดว้ย โดยจะมุง่เนน้กำรใหท้นุใน
สำขำที่ขำดแคลน และตอบสนองกำรด ำเนินธุรกิจในปัจจบุนัและอนำคตของบริษัท เช่น Satellite Communications 
Engineering, System Design and Management เป็นตน้ 

10) กำรวำงแผนสรรหำและพฒันำผูบ้รหิำรเพื่อรองรบักำรสบืทอดต ำแหนง่ 

บริษัทมีกำรวำงแผนสรรหำและพฒันำผูบ้ริหำรเพื่อรองรบักำรสืบทอดต ำแหน่งอย่ำงเป็นระบบ โดยมีกำรจดัตัง้
คณะกรรมกำรเพื่อดูแลใหม้ีกำรวำงแผนสรรหำและพฒันำอย่ำงต่อเนื่องและโปร่งใส เพื่อเตรียมควำมพรอ้มใหก้บั
ผูบ้รหิำรของกลุม่บรษัิทท่ีจะเติบโตทัง้ในสำยอำชีพและสำยงำนดำ้นบริหำรจดักำร โดยมุง่เนน้ในกลุม่ต ำแหนง่งำนท่ีมี
ควำมส ำคญัและเป็นกลไกหลกัในกำรขบัเคลื่อนองคก์ร ซึ่งเป็นต ำแหน่งงำนในระดบัผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัขึน้ไป  กำร
วำงแผนสรรหำและพฒันำผูบ้รหิำรเพื่อรองรบักำรสืบทอดต ำแหนง่ดงักลำ่ว นอกจำกจะเป็นกำรลดควำมเสีย่งในดำ้น
ควำมตอ่เนื่องของกำรบรหิำรจดักำรองคก์รแลว้ ยงัเป็นกำรรกัษำบคุลำกรท่ีมีศกัยภำพสงูไวก้บับรษัิท เพื่อสรำ้งควำม
เจรญิเติบโตอยำ่งยั่งยืนขององคก์รตอ่ไป 

11) บทบำทผูบ้งัคบับญัชำในกำรบรหิำรบคุลำกร 

บรษัิทก ำหนดใหก้ำรบรหิำรบคุลำกรเป็นหนำ้ที่หลกัที่ผูบ้งัคบับญัชำทกุระดบัตอ้งรบัผิดชอบ และใหค้วำมส ำคญั
ไมย่ิ่งหยอ่นไปกวำ่กำรบรหิำรจดักำรงำนและองคก์ร ผูบ้งัคบับญัชำเป็นผูม้ีบทบำทส ำคญัในเรือ่งดงัตอ่ไปนี  ้

 กำรสรำ้งควำมเขำ้ใจที่ถูกตอ้งตรงกันระหว่ำงบริษัทกับพนักงำน สรำ้งและรกัษำไวซ้ึ่งสมัพันธภำพที่ดี
ระหวำ่งพนกังำนกบัฝ่ำยบรหิำรและ/หรอืระหวำ่งพนกังำนดว้ยกนั  

 กำรสรำ้งขวญัและก ำลงัใจในกำรท ำงำนใหก้บัพนกังำน รบัฟังควำมคิดเห็น ขอ้กงัวลใจและควำมเดือดรอ้น
ของพนกังำนผำ่นช่องทำงกำรสือ่สำรท่ีหลำกหลำย พรอ้มใหค้  ำปรกึษำที่เหมำะสม  

 กำรพิจำรณำใหค้วำมช่วยเหลือดว้ยควำมเป็นธรรมและดว้ยหลกัมนษุยธรรม บนพืน้ฐำนของหลกัปฏิบตัิ
และระเบียบบรหิำรทรพัยำกรบคุคลของบรษัิท รวมถึงหลกักฎหมำยและหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 
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ในปี 2564  บริษัทไดจ้ดัฝึกอบรมใหก้บัพนกังำนอยำ่งตอ่เนื่องตลอดทัง้ปี โดยมีจ ำนวนชั่วโมงกำรฝึกอบรมเฉลีย่
อยูท่ี ่32.02 ชั่วโมงตอ่คน  

ปี 2564* 2563 2562 2561 
จ านวนชั่วโมงอบรมต่อปี 32.02 20.11 16.72 23.75 

*คดิรวมชั่วโมงการฝึกอบรมทัง้หมดทัง้ Onsite & Online 

7.6 ข้อมูลส าคัญอื่นๆ 

7.6.1   ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญชี เลขานุการ
บริษัท หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2564 

คณะกรรมกำรบริษัท ไดม้ีมติแต่งตัง้ให ้นำยอนุวฒัน ์สงวนทรพัยำกร ด ำรงต ำแหน่งเป็นหวัหนำ้คณะผูบ้ริหำร 
ดำ้นกำรเงิน ตัง้แต่วนัที่ 1 กนัยำยน 2560 โดยคณุสมบตัิของผูด้  ำรงต ำแหนง่หวัหนำ้คณะผูบ้ริหำร ดำ้นกำรเงิน  เพื่อ
ท ำหน้ำที่ร ับผิดชอบสูงสุดในสำยงำนบัญชีและกำรเงิน  และแต่งตั้งนำงสำวชลำลัย ลีภู้มิวนิชย์ เพื่อท ำหน้ำที่
รบัผิดชอบโดยตรงในกำรควบคมุดแูลกำรท ำบญัชี (ปรำกฏอยูใ่นเอกสำรแนบ 1) 

บริษัทไดแ้ต่งตัง้เลขำนกุำรบริษัท ซึ่งเป็นไปตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยเ์พื่อท ำหนำ้ที่
จดัท ำและจดัเก็บรกัษำเอกสำร รำยงำนกำรประชุม รวมทัง้รำยงำนกำรมีสว่นไดเ้สียของกรรมกำรและผูบ้ริหำร และ
กำรอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง โดยเลขำนกุำรบรษัิทยงัเป็นผูท้  ำหนำ้ที่ใหค้  ำแนะน ำกฎระเบียบ และหลกัเกณฑ์ตำ่งๆ ที่เก่ียวขอ้ง 
ซึ่งคณะกรรมกำรบริษัทควรทรำบ โดยเป็นไปตำมบทบำทหนำ้ที่ของเลขำนุกำรบริษัทตำมที่บริษัทไดก้ ำหนดไว ้
นอกจำกนัน้ ยงัเป็นผูม้ีหนำ้ที่ดูแล และจัดใหม้ีกำรประชุมคณะกรรมกำร กำรประชุมคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ 
รวมถึงกำรประชมุผูถื้อหุน้ โดยเลขำนกุำรบรษัิทจะตอ้งปฏิบตัิหนำ้ที่ดว้ยควำมรบัผิดชอบ ควำมระมดัระวงั และควำม
ซื่อสตัยส์จุริต รวมทัง้ตอ้งปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบับริษัท รวมทัง้ประสำนงำนใหม้ีกำร
ปฏิบตัิตำมมติคณะกรรมกำร และมติที่ประชุมผูถื้อหุน้ ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบริษัทมีอ ำนำจและหนำ้ที่ ในกำรแต่งตัง้
และถอดถอนเลขำนกุำรบรษัิท  

ปัจจุบันนำงสำวยุพำพรรณ ปำนเคลือบทอง ด ำรงต ำแหน่งเลขำนุกำรบริษัท โดยได้รับกำรแต่งตั้งจำก
คณะกรรมกำรบริษัท เมื่อวนัที่ 12 พฤศจิกำยน 2555 จนถึงปัจจุบนั ซึ่งนำงสำวยพุำพรรณ ปำนเคลือบทอง ไดผ้่ำนกำร
อบรมหลกัสตูรที่เก่ียวขอ้งกบักำรปฏิบตัิหนำ้ที่ของเลขำนกุำรบรษัิทจำกสมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษัิทไทย เป็นผูม้ี
ควำมรู ้ควำมเขำ้ใจในหลกักำร และขอ้พงึปฏิบตัิที่ดีของกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี นอกจำกนัน้ ยงัเป็นผูท้ี่มีประสบกำรณใ์น
งำนเลขำนกุำร รวมถึงคณุสมบตัิอื่นที่ช่วยใหง้ำนเลขำนุกำรบริษัทเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิผลยิ่งขึน้ (รำยละเอียดเก่ียวกับ
วฒุิกำรศกึษำ กำรฝึกอบรม และประสบกำรณก์ำรท ำงำนของเลขำนกุำรบรษัิท ปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 1) 

บริษัทไดม้อบหมำยให ้นำงสำวนงลกัษณ ์อคัรคหสิน ด ำรงต ำแหน่งหวัหนำ้งำนตรวจสอบภำยใน เพื่อท ำหนำ้ที่
ก ำกบัดแูลกำรปฏิบตัิตำมกฏเกณฑข์องหน่วยงำนทำงกำรที่ก ำกบัดแูลกำรประกอบธุรกิจของบริษัท โดยมีคณุสมบตัิ
ของผูด้  ำรงต ำแหนง่หวัหนำ้งำนตรวจสอบภำยใน ปรำกฏอยูใ่นเอกสำรแนบ 3  

บริษัทยงัไดม้อบหมำยให ้นำยสลิล จำรุจินดำ ด ำรงต ำแหน่งหวัหนำ้ฝ่ำยกฎหมำยและก ำกบัดแูล เพื่อท ำหนำ้ที่
ก ำกบัดแูลกำรด ำเนินงำนใหม้ีควำมโปรง่ใสเป็นไปตำมมติของคณะกรรมกำรบริษัท นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร  
(Corporate Governance Policy) และภำยใต้กรอบของกฎหมำย รวมถึงภำยใต้ระเบียบข้อบังคับของตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ตลอดจนแนวทำงในกำร
ก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีตำมมำตรฐำนสำกล รวมถึงใหค้  ำแนะน ำในกำรก ำกบัดแูลกิจกำรแก่กรรมกำรและฝ่ำยบรหิำรใน
กำรปฏิบตัิหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบตำมกรอบและหลกัเกณฑข์องนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัท รวมถึง
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หลกักำรก ำกบัดแูลที่ดี (Best Practice) เพื่อสนบัสนนุใหก้รรมกำรและผูบ้ริหำรด ำเนินงำนเป็นไปดว้ยดี และโปรง่ใส 
ใหเ้ป็นไปตำมควำมคำดหวงัของผูถื้อหุน้และผูม้ีสว่นไดเ้สยีของบรษัิท โดยค ำนงึถึงประโยชนส์งูสดุของผูม้ีสว่นไดเ้สีย
ทกุฝ่ำย และติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำย รวมถึงกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยกำรก ำกบัดแูลที่ดีของ
กิจกำร ตำมแนวทำงกำรปฏิบตัิที่ดีที่ก ำหนดไว้ (รำยละเอียดเก่ียวกบัวฒุิกำรศึกษำ กำรฝึกอบรม และประสบกำรณก์ำร
ท ำงำนของผูด้  ำรงต ำแหนง่หวัหนำ้ฝ่ำยก ำกบัดแูล ปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 1) 

7.6.2 หัวหน้างานนักลงทุนสัมพนธ ์

บริษัทไดม้อบหมำยให ้นำงสำวนำลิวนั ชินะผำ ด ำรงต ำแหน่ง หวัหนำ้แผนกงำนนกัลงทนุสมัพนัธ ์ซึ่งสำมำรถ
ติดตอ่ไดท้ี่ : 

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ ์

บรษัิท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 

เลขที่ 349 ชัน้ 28 อำคำรเอสเจ อินฟินิท วนั บิสซิเนส คอมเพลก็ซ ์ 
ถนนวิภำวดีรงัสติ แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหำนคร 10900 
โทรศพัท ์: (66) 2596 5095 
โทรสำร : (66) 2003 5613 
อีเมล : ir@thaicom.net 
เว็บไซต ์: www.thaicom.net 
Social Network: Facebook: Thaicom PLC. 
ไทยคมลงทะเบียนกำรซือ้ขำยหุน้ท่ีตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

ตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย THCOM 
Reuters THCOM.BK 
Bloomberg THCOM TB 

ขอ้จ ำกดัในกำรโอนหุน้ตำ่งดำ้ว : 40% 
สิน้สดุรอบระยะเวลำบญัชี : 31 ธนัวำคม 2564 
ผูต้รวจสอบบญัชีอิสระ : บรษัิท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ำกดั 
ผู้ลงทุนสำมำรถศึกษำขอ้มูลของบริษัทเพิ่มเติมไดจ้ำกแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี (แบบ 56-1 One 
Report) ของบรษัิทท่ีแสดงไวใ้น www.sec.or.th  หรอืเว็บไซตข์องบรษัิท 

7.6.3 ค่าตอบแทนบัญชี  

ในปี 2564 บรษัิทและบรษัิทยอ่ยไดจ้่ำยคำ่ตอบแทนผูส้อบบญัชี โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

(1) คำ่ตอบแทนจำกกำรสอบบญัชี (Audit Fees) 

บริษัทและบริษัทย่อย ไดจ้่ำยค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบัญชีใหแ้ก่ส  ำนักงำนสอบบัญชี บริษัท ดีลอยท ์ทูช้    
โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ำกดั ดงันี ้

บริษัท ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (ล้านบาท) 
บรษัิท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 1.94 
บรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่ม 4.57 
รวมคำ่สอบบญัชี 6.51 
Out-of-pocket 0.34 

http://www.sec.or.th/
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บริษัท ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (ล้านบาท) 
รวมคำ่สอบบญัชีและ Out-of-pocket 6.85 

(2) คำ่ตอบแทนอื่น (Non-Audit Fees) 

บริษัทไดจ้่ำยค่ำตอบแทนจำกกำรตรวจสอบส ำหรบักรณีเฉพำะเรื่อง และค่ำบริกำรใหค้  ำปรึกษำดำ้นอื่นที่ไม่
เก่ียวขอ้งกบังำนสอบบญัชี ใหแ้ก่ส  ำนกังำนสอบบญัชี บรษัิท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ำกดั เป็นจ ำนวน
เงิน 180,000 บำท 
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8.  รายงานผลการด าเนินงานส าคัญด้านการก ากับดูแลกจิการ 

8.1. สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา 

คณะกรรมกำรบริษัทไดม้ีกำรติดตำมและก ำกบัดแูลกำรด ำเนินงำนของบริษัทใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย ขอ้บงัคบั 
และมติของที่ประชุมผูถื้อหุน้ โดยบทบำทหนำ้ที่หลกัของคณะกรรมกำรบริษัท คือ กำรท ำหนำ้ที่และก ำหนดทิศทำง 
กลยทุธข์องบริษัท รวมถึงกำรควบคมุดแูลกำรบริหำรงำนของบริษัทใหเ้ป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพตำมแนวทำงกำร
ก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีและจรรยำบรรณทำงธุรกิจ  

โดยคณะกรรมกำรบริษัทไดม้อบหมำยหนำ้ที่ในกำรกลั่นกรองเรือ่งตำ่งๆ ผ่ำนทำงคณะกรรมกำรชุดยอ่ย ภำยใต้
ขอบเขตหนำ้ที่อ  ำนำจที่คณะกรรมกำรบรษัิทมอบหมำยและอนมุตัิตำมกฎบตัรของคณะกรรมกำรชดุยอ่ยแตล่ะชดุ ซึง่ 
ณ วนัที่ 29 ตุลำคม 2564 เป็นตน้มำ คณะกรรมกำรบริษัทไดก้ ำหนดใหม้ีคณะกรรมกำรชุดย่อยที่รำยงำนตรงต่อ
คณะกรรมกำรบรษัิท ทัง้หมด 2 คณะ ไดแ้ก่ 

1) คณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสีย่ง 

2) คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 

 (รำยละเอียดกำรด ำเนินงำนประจ ำปี และกฎบตัรของคณะกรรมกำรชุดย่อยขำ้งตน้ สำมำรถศึกษำเพิ่มเติมไดจ้ำก
เอกสำรแนบล ำดบัท่ี 5)  

อีกทัง้ ยงัมีคณะกรรมกำรของฝ่ำยจดักำร จ ำนวน 3 คณะ ที่ท ำหนำ้ที่พิจำรณำและกลั่นกรองเรือ่งอื่นๆ ดงันี ้

1)   คณะกรรมกำรจดักำร: โดยรำยงำนตอ่คณะกรรมกำรบรษัิท 

2)   คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง: โดยรำยงำนตอ่คณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสีย่ง 

3)   คณะกรรมกำรกำรพฒันำอยำ่งยั่งยืน: โดยรำยงำนตอ่คณะกรรมกำรจดักำร 

นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรบรษัิทไดม้อบหนำ้ที่กำรบริหำรกิจกำรประจ ำวนัและกำรด ำเนินธุรกิจใหก้บัฝ่ำยจดักำร
ผ่ำนทำงประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร ภำยใตข้อบเขตอ ำนำจหนำ้ที่และตำรำงอ ำนำจอนมุตัิ (Approval Authority) ที่ได้
อนมุตัิไว ้ 

โดยในปี 2564 คณะกรรมกำรบรษัิท ไดท้ ำหนำ้ที่พิจำรณำและอนมุตัิเรื่องตำ่งๆ ซึ่งสำมำรถสรุปสำระส ำคญัของ
เรือ่งที่ไดด้  ำเนินกำร ดงันี ้

 พิจำรณำอนมุตัิแผนกลยทุธ ์และตวัชีว้ดั (KPI) รวมถึงงบประมำณประจ ำปี 2564 ของบรษัิท 
 พิจำรณำงบกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 
 พิจำรณำอนมุตัิรำยงำนควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรตอ่รำยงำนทำงกำรเงิน 
 พิจำรณำอนมุตัิกำรเปิดเผยขอ้มลูในแบบ 56-1 One Report/รำยงำนประจ ำปี 
 พิจำรณำควำมเสีย่งและผลประเมินกำรควบคมุภำยใน 
 พิจำรณำกำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 
 พิจำรณำทบทวนโครงสรำ้งและองคป์ระกอบของคณะกรรมกำรบรษัิท และคณะกรรมกำรชดุยอ่ย 
 พิจำรณคดัเลอืกและแตง่ตัง้กรรมกำร 
 พิจำรณำนโยบำยและงบประมำณคำ่ตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2564 
 พิจำรณำแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก ำหนดคำ่สอบบญัชีส ำหรบัปี 2564 
 จดัประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564 
 พิจำรณำและติดตำมประเด็นขอ้กฎหมำยตำ่งๆ ของบรษัิท 
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8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ 

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงสุด 

1) การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ 

คณะกรรมกำรบริษัทไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนเพื่อท ำหนำ้ที่ในกำรพิจำรณำ
คดัเลือก และกลั่นกรองบคุคลที่ไดร้บักำรเสนอช่ือ เพื่อกำรคดัเลือกและเสนอแต่งตัง้ใหด้  ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตำม
นโยบำยกำรสรรหำกรรมกำรของบริษัท โดยในกำรพิจำรณำคดัเลือกจะค ำนึงถึงสดัสว่น จ ำนวน ควำมหลำกหลำย 
และองคป์ระกอบของคณะกรรมกำรที่เหมำะสมในดำ้นต่ำงๆ โดยจะพิจำรณำจำกทกัษะ และควำมรูค้วำมช ำนำญ
เฉพำะดำ้นของคณะกรรมกำรบรษัิทท่ีตอ้งกำรเพิ่มเติมและสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจของบรษัิท รวมถึง
ตอ้งเป็นผูท้ี่พรอ้มในกำรอทุิศเวลำในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่กรรมกำรบริษัทอยำ่งเต็มที่ และตอ้งไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้มตำม
กฎหมำย และหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทจดทะเบียน โดยมีหลกัเกณฑก์ำรสรรหำ รวมถึงขัน้ตอนกำร
คดัเลอืกกรรมกำร ดงันี ้

1.1. ก ำหนดหลกัเกณฑ ์– คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทนจะพิจำรณำสรรหำกรรมกำรโดยมีกำร
จัดท ำ Board Skill Matrix เพื่อใชเ้ป็นเกณฑก์ำรพิจำรณำคุณสมบตัิของกรรมกำรที่ตอ้งกำรสรรหำ โดย
พิจำรณำจำกทกัษะที่จ ำเป็นซึง่ยงัขำดอยู่ในคณะกรรมกำรบริษัท และสอดคลอ้งกบักลยทุธใ์นกำรด ำเนิน
ธุรกิจของบรษัิท 

1.2.  วิธีกำรสรรหำ – พิจำรณำสรรหำบคุคลโดย 

 เปิดโอกำสใหค้ณะกรรมกำรแตล่ะทำ่นเสนอช่ือบคุคลที่พิจำรณำแลว้เห็นวำ่เป็นผูท้ี่เหมำะสม 

 เปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้รำยย่อยเสนอช่ือบุคคลที่เห็นสมควรไดร้บักำรพิจำรณำผ่ำนทำงเว็บไซตข์อง
บรษัิทลว่งหนำ้ก่อนวนัประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ โดยเป็นไปตำมหลกัเกณฑท์ี่บรษัิทก ำหนด 

ทัง้นี ้เมื่อวนัที่ 15 มกรำคม 2564  บริษัทไดแ้จง้ตอ่ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและผูถื้อหุ้นทรำบ
ว่ำ ไดพ้น้ก ำหนดระยะเวลำกำรเสนอรำยช่ือบุคคลเพื่อเขำ้รบักำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำรบริษัทแลว้ 
ปรำกฏว่ำไม่มีผูถื้อหุน้เสนอรำยช่ือบุคคลที่เห็นสมควรและมีคุณสมบตัิเหมำะสมไดร้บัเลือกตัง้เป็น
กรรมกำรบรษัิทแตอ่ยำ่งใด 

 ใหบ้รษัิทท่ีปรกึษำภำยนอก (Professional Search Firm) ช่วยคดักรองผูท้ี่มีคณุสมบตัิเหมำะสม 

 ให้เลขำนุกำรบริษัท น ำรำยช่ือผูท้ี่มีคุณสมบัติเหมำะสม ตำมที่ปรำกฏอยู่ในฐำนขอ้มูลกรรมกำร 
(Director Pool) ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และท ำเนียบกรรม
กำร (กรรมกำรอำชีพ) ของสมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษัิทไทย มำประกอบกำรพิจำรณำ 

1.3 กำรคดัเลือก – คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน จะท ำกำรประเมินคณุสมบตัิเบือ้งตน้ของ
บคุคลที่ไดร้บักำรเสนอช่ือ และคดัเลอืกผูท้ี่พิจำรณำแลว้เห็นวำ่เหมำะสม 

1.4 กำรแตง่ตัง้ – คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน จะเสนอช่ือบคุคลที่พิจำรณำแลว้เห็นสมควร
เสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษัิทพิจำรณำเห็นชอบ ก่อนน ำช่ือเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อเลอืกตัง้
เป็นรำยบคุคล ในกรณีแตง่ตัง้กรรมกำรท่ีถึงครำวตอ้งออกตำมวำระ และแตง่ตัง้กรรมกำรใหม ่ 

ส ำหรบักรณีที่ต  ำแหน่งกรรมกำรวำ่งลงเพรำะเหตอุื่นนอกจำกออกตำมวำระ ใหเ้สนอต่อที่ประชมุคณะกรรมกำร
บรษัิทพิจำรณำแตง่ตัง้แทน 
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อย่ำงไรก็ดี กำรเลอืกตัง้กรรมกำรในที่ประชมุผูถื้อหุน้ มีหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำร ซึ่งเป็นไปตำมขอ้บงัคบัของบรษัิท 
โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

1. ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีทุกครัง้ กรรมกำรตอ้งพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระเป็นจ ำนวน 1 ใน 3 โดยให้
กรรมกำรที่อยู่ในต ำแหน่งนำนที่สดุนัน้เป็นผูอ้อกจำกต ำแหน่ง และกรรมกำรที่ออกตำมวำระนีอ้ำจถกูเลือก
เขำ้มำด ำรงต ำแหนง่ตอ่ได ้

2. ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้เลอืกตัง้กรรมกำรตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรดงัตอ่ไปนี ้

2.1 ผูถื้อหุน้คนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทำ่กบัจ ำนวนหุน้ท่ีถือ 

2.2 ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตำมขอ้ 2.1 เพื่อที่จะเลือกตัง้บุคคลคนเดียวหรือ
หลำยคนเป็นกรรมกำรก็ได ้ในกรณีที่เลือกตัง้บคุคลหลำยคนเป็นกรรมกำรจะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่
ผูใ้ดมำกนอ้ยเพียงใดไมไ่ด ้

2.3 บุคคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสียงสูงสุดตำมล ำดบัลงมำเป็นผูไ้ดร้บักำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวน
กรรมกำรท่ีจะพงึมีหรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึง่ไดร้บักำรเลอืกตัง้ในล ำดบัถดัลงมำมี
คะแนนเสียงเท่ำกนัเกินจ ำนวนกรรมกำรที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ใหผู้เ้ป็นประธำนเป็นผู้
ออกเสยีงชีข้ำด 

3. กรณีที่ต  ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกออกตำมวำระดงักล่ำว ใหค้ณะกรรมกำรมีมติดว้ย
คะแนนไมน่อ้ยกวำ่ 3 ใน 4 ของกรรมกำรท่ีเหลอือยูเ่ลอืกบคุคลใดบคุคลหนึง่ ซึง่มีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะ
ตอ้งหำ้มตำมมำตรำ 68 แหง่พระรำชบญัญตัิบรษัิทมหำชนจ ำกดั พ.ศ.2535 เขำ้มำเป็นกรรมกำรแทนในกำร
ประชุมคณะกรรมกำรครำวถัดไป เวน้แต่วำระของกรรมกำรจะเหลืออยู่ไม่ถึงสองเดือน บุคคลซึ่งเขำ้เป็น
กรรมกำรแทนดงักลำ่วจะอยูใ่นต ำแหนง่กรรมกำรไดเ้พียงวำระท่ียงัเหลอือยูข่องกรรมกำรท่ีตนแทน 

โดยกรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตอ้งมีคณุสมบตัิดงันี ้ 

1) กรรมการอิสระ 

กรรมกำรอิสระตอ้งมีคณุสมบตัิครบถว้นตำมที่ก ำหนดโดยคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ และตอ้งสำมำรถดแูล
ผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ทุกรำยไดเ้ท่ำเทียมกัน และไม่ใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์นอกจำกนัน้ยงัตอ้ง
สำมำรถเขำ้รว่มประชมุคณะกรรมกำรบรษัิทโดยใหค้วำมเห็นอยำ่งเป็นอิสระได  ้

กรรมกำรอิสระตอ้งมีคณุสมบตัิ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ถือหุน้ไมเ่กินรอ้ยละ 0.1 ของจ ำนวนหุน้ท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิท
ร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้ใหน้บัรวมกำรถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งของ
กรรมกำรอิสระรำยนัน้ๆ ดว้ย 

(2) ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นกรรมกำรท่ีมีสว่นรว่มบรหิำรงำน ลกูจำ้ง พนกังำน ที่ปรกึษำที่ไดเ้งินเดือนประจ ำ หรอืผู้
มีอ  ำนำจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม บริษัทย่อยล ำดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ 
หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแลว้ไม่นอ้ยกวำ่ 2 ปีก่อน
วนัที่ไดร้บักำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำรอิสระ ทัง้นี ้ลกัษณะตอ้งหำ้มดงักลำ่ว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมกำรอิสระ
เคยเป็นขำ้รำชกำร หรอืที่ปรกึษำของสว่นรำชกำรซึง่เป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบรษัิท 
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(3) ไมเ่ป็นบคุคลที่มีควำมสมัพนัธท์ำงสำยโลหิต หรอืโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลกัษณะที่เป็น บิดำ 
มำรดำ คู่สมรส พี่นอ้งและบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุรของผูบ้ริหำร ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ ผูม้ีอ  ำนำจควบคมุ 
หรอืบคุคลที่จะไดร้บักำรเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิำร หรอืผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบรษัิท หรอืบรษัิทยอ่ย 

(4) ไม่มีหรือเคยมีควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่หรอืผู้
มีอ  ำนำจควบคุมของบริษัท ในลกัษณะที่อำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใชว้ิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน 
รวมทัง้ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของผูท้ี่มีควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจกบับรษัิท 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบริษัทเวน้แตจ่ะไดพ้น้จำก
กำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแลว้ไมน่อ้ยกวำ่ 2 ปี ก่อนวนัท่ีไดร้บักำรแตง่ตัง้เป็นกรรมกำรอิสระ 

ควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจตำมวรรคหนึง่ รวมถึงกำรท ำรำยกำรทำงกำรคำ้ที่กระท ำเป็นปกตเิพื่อประกอบกิจกำรกำร
เช่ำ หรือใหเ้ช่ำอสงัหำริมทรพัย ์รำยกำรเก่ียวกบัสินทรพัยห์รือบริกำร หรือกำรให ้หรือรบัควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน
ดว้ยกำรรบัหรือใหกู้ย้ืม ค ำ้ประกนั กำรใหส้ินทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึงพฤติกำรณอ์ื่นท ำนองเดียวกนั ซึ่ง
เป็นผลใหบ้ริษัท หรือคู่สญัญำมีภำระหนีท้ี่ตอ้งช ำระต่ออีกฝ่ำยหนึ่ง ตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิของ
บริษัท หรือตัง้แต่ 20 ลำ้นบำทขึน้ไป แลว้แต่จ ำนวนใดจะต ่ำกว่ำ ทัง้นี ้กำรค ำนวณภำระหนีด้งักลำ่ว ใหเ้ป็นไปตำม
วิธีกำรค ำนวณมลูค่ำของรำยกำรที่เก่ียวโยงกนัตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุว่ำดว้ยหลกัเกณฑใ์นกำร
ท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกนัโดยอนโุลม แต่ในกำรพิจำรณำภำระหนีด้งักลำ่วใหน้บัรวมภำระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหวำ่ง 1 ปี
ก่อนวนัท่ีมีควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ 
ผู้มีอ  ำนำจควบคุมบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ  ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส ำนักงำน  
สอบบญัชี ซึ่งมีผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ี อ  ำนำจ
ควบคุมของบริษัทสงักัดอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปีก่อนวนัที่
ไดร้บักำรแตง่ตัง้เป็นกรรมกำรอิสระ 

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำกฎหมำย หรือ  
ที่ปรกึษำทำงกำรเงิน ซึ่งไดร้บัค่ำบริกำรเกินกวำ่ 2 ลำ้นบำทตอ่ปีจำกบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
รว่ม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูม้ีอ  ำนำจควบคมุ หรือ
หุน้สว่นของผูใ้หบ้รกิำรทำงวิชำชีพนัน้ดว้ย เวน้แตจ่ะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแล้วไมน่อ้ยกวำ่ 2 
ปีก่อนวนัท่ีไดร้บักำรแตง่ตัง้เป็นกรรมกำรอิสระ 

(7) ไม่เป็นกรรมกำรที่ไดร้บักำรแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมกำรของบริษัท ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือ  
ผูถื้อหุน้ซึง่เป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รำยใหญ่ 

(8) ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอยำ่งเดียวกนั และเป็นกำรแข่งขนัที่มีนยักบักิจกำรของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 
หรือไม่เป็นหุน้ส่วนที่มีนยัในหำ้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลกูจำ้ง พนกังำน ที่
ปรกึษำที่รบัเงินเดือนประจ ำ หรอืถือหุน้เกินรอ้ยละ 1 ของจ ำนวนหุน้ท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบรษัิทอืน่ 
ซึง่ประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอยำ่งเดียวกนั และเป็นกำรแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ย 

(9) ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท  ำใหไ้มส่ำมำรถใหค้วำมเห็นอยำ่งเป็นอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบรษัิท 

ภำยหลงัไดร้บักำรแตง่ตัง้เป็นกรรมกำรอิสระที่มีลกัษณะเป็นไปตำมขอ้ (1) ถึง (9) แลว้ กรรมกำรอิสระอำจไดร้บั
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท ใหต้ดัสินใจในกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม 
บริษัทย่อยล ำดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบริษัท โดยมีกำรตดัสินใจในรูปแบบขององค์
คณะ (collective decision) ได ้ 
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บริษัทอำจแตง่ตัง้บคุคลที่มี หรือเคยมีควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจ หรือกำรใหบ้ริกำรทำงวิชำชีพเกินมลูค่ำตำมขอ้ 4 
หรือ 6 เป็นกรรมกำรอิสระได ้หำกคณะกรรมกำรบริษัทไดพ้ิจำรณำอย่ำงระมดัระวงั และมีควำมเห็นว่ำกำรแต่งตัง้
บุคคลดงักล่ำวไม่มีผลกระทบต่อกำรปฏิบตัิหนำ้ที่และกำรใหค้วำมเห็นที่เป็นอิสระ และใหเ้ปิดเผยขอ้มลูต่อไปนีใ้น
หนงัสอืนดัประชมุผูถื้อหุน้ในวำระพิจำรณำแตง่ตัง้กรรมกำรอิสระดว้ย  

ก ลกัษณะควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจ หรอืกำรใหบ้รกิำรทำงวิชำชีพ ที่ท ำใหบ้คุคลดงักลำ่วมีคณุสมบตัิไมเ่ป็นไป
ตำมหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนด 

ข เหตผุลและควำมจ ำเป็นท่ียงัคงหรอืแตง่ตัง้ใหบ้คุคลดงักลำ่วเป็นกรรมกำรอิสระ 

ค ควำมเห็นของคณะกรรมกำรของบรษัิทในกำรเสนอใหม้ีกำรแตง่ตัง้บคุคลดงักลำ่วเป็นกรรมกำรอิสระ 

2) กรรมการ 

(1) กรรมกำรบริษัทตอ้งมีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมที่ก ำหนดไวใ้นกฎหมำยว่ำดว้ยบริษัท
มหำชนจ ำกดั  

(2) กรรมกำรบริษัทตอ้งไม่มีลกัษณะที่แสดงถึงกำรขำดควำมเหมำะสมที่ไดร้บักำรไวว้ำงใจใหบ้ริหำร
กิจกำรท่ีมหำชนเป็นผูถื้อหุน้ตำมที่ก ำหนดไวใ้นกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์

(3) เป็นบคุคลที่มีควำมรู ้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ ์และควำมเช่ียวชำญในกำรบริหำรงำน รวมถึงตอ้ง
เป็นผูท้ี่มีควำมซื่อสตัย ์สจุรติ มีจรยิธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ 

(4) มีเวลำอยำ่งเพียงพอท่ีจะอทุิศควำมรู ้ควำมสำมำรถเพื่อปฏิบตัิหนำ้ที่ใหแ้ก่บรษัิทได  ้

การพิจารณากรรมการใหม่ 
 ช่วงปลำยเดือนตลุำคม 2564 บริษัทไดม้ีกำรสรรหำและแตง่ตัง้กรรมกำรใหม่ 7คน ไดแ้ก่ (1) นำยสมประสงค ์

บญุยะชยั (2) นำยบญุชยั ถิรำติ (3) นำยสพุร หลกัมั่นคง  (4) พลอำกำศเอกมำนตั วงษ์วำทย ์(5) ดร.ปรเมธี วิมลศิร ิ
(6) นำยสมชำย จิณโณวำท และ (7) ผศ. ดร.ปำรีณำ ศรีวนิชย ์เพื่อเขำ้ด ำรงต ำแหน่ง กรรมกำรและกรรมกำรอิสระ 
แทน กรรมกำร ที่ลำออก  
การพิจารณากรรมการเดิม 

ส ำหรบักำรพิจำรณำกรรมกำรเดิมที่หมดวำระประจ ำปีที่น  ำเสนอในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ เพื่อกลบัเขำ้
ด ำรงต ำแหน่ง คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนจะพิจำรณำจำกปัจจัยต่ำงๆ อำทิเช่น ผลกำร
ปฏิบตัิงำน จ ำนวนกำรเขำ้ประชมุ ควำมต่อเนื่องในกำรบริหำรงำนและควำมช ำนำญที่สอดคลอ้งกบักลยทุธใ์นกำร
ด ำเนินธุรกิจของบรษัิท 

3) การสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง 

(1) คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดใหม้ีแผนกำรสืบทอดต ำแหน่งของประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรและผูบ้ริหำร
ระดบัสงูของบริษัท เพื่อรกัษำควำมเช่ือมั่นใหก้บัผูล้งทนุ องคก์ร ตลอดจนพนกังำนว่ำกำรด ำเนินงำน
ของบริษัท จะไดร้บักำรสำนต่ออย่ำงทันท่วงทีหำกต ำแหน่งประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรหรือผูบ้ ริหำร
ระดบัสงูวำ่งลง 

(2) คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยใหค้ณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ท ำหนำ้ที่ก ำหนด
หลกัเกณฑแ์ละแผนกำรสืบทอดต ำแหน่ง และพิจำรณำสรรหำ ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร และผูบ้ริหำร
ระดับสูง ที่รำยงำนตรงต่อประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร  (CEO) ของบริษัท รวมทัง้จัดใหม้ีกำรทบทวน
แผนกำรสบืทอดต ำแหนง่เป็นประจ ำทกุปี และรำยงำนใหค้ณะกรรมกำรบรษัิททรำบ โดยพิจำรณำสรร
หำผูท้ี่เหมำะสมที่จะด ำรงต ำแหน่งประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรในกรณีที่มีต  ำแหน่งว่ำงลงและน ำเสนอ
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คณะกรรมกำรบริษัทเพื่อแต่งตัง้ตอ่ไป รวมทัง้พิจำรณำก ำหนดหลกัเกณฑใ์นแผนกำรสืบทอดผูบ้รหิำร
ระดบัสงู ตัง้แต่ระดบัหวัหนำ้คณะผูบ้ริหำรดำ้นต่ำงๆ (C Level) ที่รำยงำนตรงต่อประธำนเจำ้หนำ้ที่
บรหิำร (CEO) เพื่อเสนอคณะกรรมกำรบรษัิทพิจำรณำอนมุตัิ เป็นประจ ำทกุปีอยำ่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

4) การอบรมและร่วมสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้ส าหรับกรรมการและผู้บริหาร  

ขอ้มูล ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564  มีกรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษัทไดเ้ขำ้รบักำรอบรมและร่วมสมัมนำเพื่อ
พฒันำควำมรูส้  ำหรบักรรมกำรและผูบ้รหิำร ดงันี ้  

กรรมการ / ผู้บริหาร หลักสูตรการอบรมหรือสัมมนา 
1. นำยสมประสงค ์บญุยะชยั 

ประธำนกรรมกำร กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรสรร
หำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 

Intouch’s Board Seminar 2021: Cyber security 
the Future of Cyber Risk & New Space Economy:  
The New Frontier of Opportunities 

2. นำยบญุชยั ถิรำติ 
รองประธำนคณะกรรมกำร กรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดคำ่ตอบแทน  

Intouch’s Board Seminar 2021: Cyber security 
the Future of Cyber Risk & New Space Economy:  
The New Frontier of Opportunities 

3. ดร.ปรเมธี วิมลศิร ิ
กรรมกำรอิสระ และประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
และควำมเสีย่ง  

Intouch’s Board Seminar 2021: Cyber security 
the Future of Cyber Risk & New Space Economy:  
The New Frontier of Opportunities 

4. นำยสมชำย จิณโณวำท 
กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบและควำม
เสีย่ง 

Intouch’s Board Seminar 2021: Cyber security 
the Future of Cyber Risk & New Space Economy:  
The New Frontier of Opportunities 

5. ผศ. ดร.ปำรณีำ ศรวีนิชย ์
 กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบและควำม

เสีย่ง 

Intouch’s Board Seminar 2021: Cyber security 
the Future of Cyber Risk & New Space Economy:  
The New Frontier of Opportunities 

6. นำยสพุร หลกัมั่นคง  
        กรรมกำร 

Intouch’s Board Seminar 2021: Cyber security 
the Future of Cyber Risk & New Space Economy:  
The New Frontier of Opportunities 

7. นำยคมิห ์สริทิวีชยั  
กรรมกำร 

Intouch’s Board Seminar 2021: Cyber security 
the Future of Cyber Risk & New Space Economy:  
The New Frontier of Opportunities 

8. นำยอนนัต ์แกว้รว่มวงศ ์ 
กรรมกำร และประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร 

Intouch’s Board Seminar 2021: Cyber security 
the Future of Cyber Risk & New Space Economy:  
The New Frontier of Opportunities 

9. นำยปฐมภพ สวุรรณศิร ิ
รกัษำกำรรองประธำนเจำ้หนำ้ทีบ่รหิำร และ 
หวัหนำ้คณะผูบ้รหิำรดำ้นกำรคำ้  

Intouch’s Board Seminar 2021: Cyber security 
the Future of Cyber Risk & New Space Economy:  
The New Frontier of Opportunities 

10. นำยอนวุฒัน ์สงวนทรพัยำกร 
 หวัหนำ้คณะผูบ้รหิำรดำ้นกำรเงิน 

Intouch’s Board Seminar 2021: Cyber security 
the Future of Cyber Risk & New Space Economy:  
The New Frontier of Opportunities 
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กรรมการ / ผู้บริหาร หลักสูตรการอบรมหรือสัมมนา 
11. ดร.สกล กิตติวชัรำพงษ์     

หวัหนำ้ฝ่ำยงำนกำรตลำดและพฒันำธุรกิจ 
Intouch’s Board Seminar 2021: Cyber security 
the Future of Cyber Risk & New Space Economy:  
The New Frontier of Opportunities 

12.  นำยเอกชยั ภกัดรุงค ์
        หวัหนำ้ฝ่ำยงำนรฐักิจ 
 

Intouch’s Board Seminar 2021: Cyber security 
the Future of Cyber Risk & New Space Economy:  
The New Frontier of Opportunities 

13.   นำยสลลิ จำรุจินดำ 
       หวัหนำ้สว่นงำนกฎหมำยและก ำกบัดแูล 
 

Intouch’s Board Seminar 2021: Cyber security 
the Future of Cyber Risk & New Space Economy:  
The New Frontier of Opportunities 

14.   นำงพรรณี นิวำศนนัทร ์
        หวัหนำ้ฝ่ำยงำนกำรเงิน 

Intouch’s Board Seminar 2021: Cyber security 
the Future of Cyber Risk & New Space Economy:  
The New Frontier of Opportunities 

5) ผลประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ 

เนื่องดว้ยในช่วงปลำยเดือนตลุำคม 2564 บริษัทมีกำรเปลี่ยนแปลงโครงสรำ้งกรรมกำรบริษัท และกรรมกำรชดุ
ย่อยทุกคณะ รวมถึงกำรแต่งตัง้กรรมกำรใหม่ บริษัทจึงพิจำรณำไม่จัดท ำกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำน เนื่องจำก
คณะกรรมกำรท่ำนใหม่เขำ้มำปฎิบตัิหนำ้ที่ในระยะเวลำที่ค่อนขำ้งสัน้ ซึ่งหวัขอ้กำรประเมินและผลกำรประเมินอำจ
ไมส่ะทอ้นกบักำรปฎิบตัิหนำ้ที่ อยำ่งไรก็ดี บรษัิทยงัคงมีกำรก ำหนดเกณฑก์ำรประเมินไวเ้ช่นเดิม ดงัตอ่ไปนี ้ 

ประเภทของคณะกรรมการ และเกณฑก์ารประเมิน 
คณะกรรมการบริษัท 
การประเมินทัง้คณะ 
รูปแบบหลกัเกณฑก์ำรประเมินแบ่งออกเป็น 7 หัวขอ้ ไดแ้ก่ (1) นโยบำยของคณะกรรมกำร (2) โครงสรำ้งและ
คุณสมบัติของคณะกรรมกำร (3) บทบำท หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำร  (4) กำรเตรียมและ
ด ำเนินกำรประชุม (5) กำรท ำหนำ้ที่ของกรรมกำร (6) ควำมสมัพันธ์กับฝ่ำยจัดกำร (7) กำรพัฒนำตนเองของ
กรรมกำรและกำรพฒันำผูบ้รหิำร 
การประเมินตนเองรายบุคคล 
รูปแบบหลักเกณฑ์กำรประเมินแบ่งออกเป็น 5 หัวข้อ ได้แก่ (1) ควำมรู้พืน้ฐำนเก่ียวกับบทบำทหน้ำที่ของ
คณะกรรมกำรบริษัท (2) ควำมรูพ้ืน้ฐำนเก่ียวกับองคก์ร (3) กำรประชุมคณะกรรมกำร (4) ควำมสัมพันธ์กับ
คณะกรรมกำร/คณะผูบ้รหิำร (5) กำรปฏิบตัิหนำ้ที่ของทำ่นในฐำนะกรรมกำร 
คณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง  
การประเมินทัง้คณะ 
รูปแบบหลกัเกณฑก์ำรประเมินแบ่งออกเป็น 2 หวัขอ้ ไดแ้ก่ (1) กำรท ำหนำ้ที่โดยรวมของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
และควำมเสี่ยง (2) กำรปฏิบตัิหนำ้ที่เฉพำะดำ้นของคณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสี่ยง ประกอบดว้ย (2.1) 
กำรสอบทำนใหบ้ริษัทมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกตอ้งและเพียงพอ  (2.2) กำรสอบทำนดำ้นกำรควบคุม
ภำยใน และควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน (2.3) กำรสอบทำนใหบ้ริษัทปฏิบตัิตำมกฎหมำย ว่ำ
ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย ์และกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัท  
(2.4) พิจำรณำ คัดเลือก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีควำมเป็นอิสระเพื่อท ำหนำ้ที่เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท (2.5) 
พิจำรณำรำยกำรที่เก่ียวโยงกันหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์  (2.6) จัดท ำรำยงำนของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสีย่ง โดยเปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปีของบรษัิท 
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ประเภทของคณะกรรมการ และเกณฑก์ารประเมิน 
การประเมินตนเองรายบุคคล 
รูปแบบหลักเกณฑก์ำรประเมินแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่ (1) โครงสรำ้งและคุณสมบัติของคณะกรรมกำร 
ประกอบดว้ย (1.1) กรรมกำรมีคณุสมบตัิ ควำมรู ้และประสบกำรณท์ี่เหมำะสมกบัธุรกิจของบริษัท (1.2) กรรมกำร
มีคณุสมบตัิ ควำมรู ้และประสบกำรณท์ี่เหมำะสมกบับทบำทที่ไดร้บัมอบหมำย (2) กำรประชุมของคณะกรรมกำร 
ประกอบดว้ย (2.1) กรรมกำรไดศ้ึกษำเอกสำรและขอ้มลูก่อนกำรประชุม (2.2) ระหว่ำงกำรประชุม กรรมกำรไดใ้ห้
ควำมเห็นที่เป็นประโยชนต์่อที่ประชุมอย่ำงเหมำะสม (2.3) กรรมกำรไดง้ดเวน้กำรเขำ้รว่มประชุมและงดออกเสยีง
ในรำยกำรท่ีตนเองมีสว่นไดเ้สยี (2.4) ประธำนกรรมกำรหรอืบคุคลที่ด  ำเนินกำรเป็นประธำนในท่ีประชมุ ไดก้ ำกบัให้
กำรประชุมด ำเนินไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ  และ (3) บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 
ประกอบดว้ย (3.1) ไดป้ฏิบตัิหนำ้ที่ของกรรมกำรตำมที่กฎหมำย กฎเกณฑ ์และกฎบตัร  (Charter) ไดก้ ำหนดไว้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ (3.2) มีเวลำและทุม่เทในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ใหก้บับริษัท (3.3) ไม่แทรกแซงกำรท ำงำนของฝ่ำย
จดักำร (3.4) มีกำรควบคมุและติดตำมกำรด ำเนินกำรของฝ่ำยจดักำรอย่ำงเหมำะสม  (3.5) พฒันำและเรียนรูเ้พื่อ
เพิ่มทกัษะในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่อยูต่ลอดเวลำ 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
การประเมินทัง้คณะ 
รูปแบบหลกัเกณฑก์ำรประเมินแบ่งออกเป็น 5 หวัขอ้ ไดแ้ก่ (1) ควำมพรอ้มของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
คำ่ตอบแทน (2) กำรก ำหนดนโยบำยและกระบวนกำรพิจำรณำ (3) กำรติดตำมและกำรประเมินผล (4) กำรประชมุ
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน (5) กำรท ำหนำ้ที่ของประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
คำ่ตอบแทน 
การประเมินตนเองรายบุคคล 
รูปแบบหลกัเกณฑก์ำรประเมินแบ่งออกเป็น 10 หวัขอ้ ไดแ้ก่ (1) ผลกำรด ำเนินงำนโดยรวมของคณะกรรมกำรสรร
หำและก ำหนดค่ำตอบแทน (2) ควำมเขำ้ใจในบทบำทหนำ้ที่ของตนตำมกฎบตัร (3) กำรก ำหนดบทบำทหน้ำที่
อย่ำงชดัเจน (4) ควำมสมัพนัธท์ี่ดีระหว่ำงกนั (5) มีกระบวนกำรพิจำรณำสรรหำและแต่งตัง้บคุคลที่จะเขำ้มำด ำรง
ต ำแหน่งกรรมกำรและผูบ้ริหำรระดบัสูงอย่ำงรอบคอบ และก ำหนดค่ำตอบแทนส ำหรบักรรมกำรและผูบ้ริหำร
ระดบัสงูที่เหมำะสม สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ ์และผลประกอบกำรธุรกิจและระดบัคำ่ตอบแทนในอตุสำหกรรม (6) 
จัดสรรเวลำในกำรพิจำณำเรื่องหลกัเกณฑแ์ละกระบวนกำรพิจำรณำที่เหมำะสม (7) มีกำรจัดสรรเวลำในกำร
พิจำรณำแนวทำงแกไ้ขหำกไม่เป็นไปตำมกฎเกณฑท์ี่ก ำหนดอย่ำงเพียงพอ (8) มีกำรเตรียมตวัก่อนกำรประชมุทกุ
ครัง้ (9) กรรมกำรสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นอยำ่งเป็นอิสระและปรำศจำกอคติ 
คณะกรรมการจัดการ 
การประเมินทัง้คณะ 
รูปแบบหลกัเกณฑก์ำรประเมินแบง่ออกเป็น 4 หวัขอ้ ไดแ้ก่ (1) โครงสรำ้งและคณุสมบตัิของคณะกรรมกำรจดักำร 
(2) กำรด ำเนินกำรประชมุ (3) บทบำท หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบ (4) ควำมรูแ้ละทกัษะในกำรวเิครำะหเ์ฉพำะทำง 
การประเมินตนเองรายบุคคล 
รูปแบบหลกัเกณฑก์ารประเมนิแบ่งออกเป็น 13 หวัขอ้ ไดแ้ก่ (1) ท่ำนมีควำมพึงพอใจในเรื่องผลกำรด ำเนินงำน
ของคณะกรรมกำรจดักำรโดยรวม (2) ท่ำนมีควำมพึงพอใจในเรื่องกำรด ำเนินกำรแกไ้ขปัญหำของคณะกรรมกำร
จดักำร (3) ท่ำนมีควำมเขำ้ใจในบทบำทหนำ้ที่ของตนตำมกฎบตัรของคณะกรรมกำรจดักำร (4) ท่ำนมีควำมเขำ้ใจ
ในกลยุทธ์ของบริษัท (5) คณะกรรมกำรจัดกำรมีควำมสมัพันธ์ที่ดีต่อกัน (6) บทบำทหนำ้ที่ของคณะกรรมกำร
จดักำรก ำหนดไวช้ดัเจน (7) กำรประเมินผลงำนของคณะกรรมกำรจดักำรมีกระบวนกำรที่เหมำะสม (8) กรรมกำร
จดักำรไดจ้ดัสรรเวลำในกำรพิจำรณำในเรือ่งผลกำรด ำเนินกำรของบรษัิทอยำ่งเพียงพอและเหมำะสม (9) กรรมกำร
จัดกำรไดจ้ัดสรรเวลำในกำรพิจำรณำในเรื่องแนวทำงกำรแก้ไขกำรด ำเนินงำนหำกไม่เป็นไปตำมที่ก ำหนดของ
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ประเภทของคณะกรรมการ และเกณฑก์ารประเมิน 
บริษัทอย่ำงเพียงพอและเหมำะสม (10) กรรมกำรจัดกำรมีกำรเตรียมตวัก่อนกำรประชุมทุกครัง้ (11) กรรมกำร
จดักำรสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นอยำ่งเป็นอิสระ (12) กรรมกำรจดักำรสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นอยำ่งปรำศจำก
อคติ (13) ประธำนคณะกรรมกำรจดักำรเปิดโอกำส และสนบัสนนุใหก้รรมกำรทกุทำ่นแสดงควำมคิดเห็นอยำ่งเป็น
อิสระ 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
การประเมินทัง้คณะ 
รูปแบบหลกัเกณฑก์ำรประเมินแบ่งออกเป็น 5 หวัขอ้ ไดแ้ก่ (1) องคป์ระกอบและคณุภำพ (2) ควำมเขำ้ใจในธุรกิจ 
และควำมเสี่ยงที่เก่ียวขอ้ง (3) กระบวนกำรและขัน้ตอนกำรปฏิบัติ (4) กิจกรรมกำรตรวจสอบ (5) กิจกรรมกำร
สือ่สำร 
การประเมินตนเองรายบุคคล 
รูปแบบหลกัเกณฑก์ำรประเมินแบง่ออกเป็น 12 หวัขอ้ ไดแ้ก่ (1) ควำมพงึพอใจในเรือ่งผลกำรด ำเนินงำน (2) ควำม
พึงพอใจในเรื่องกำรด ำเนินกำรแกไ้ขปัญหำ  (3) ควำมเขำ้ใจในบทบำทหนำ้ที่ตำมที่ก ำหนดในกฎบตัร (4) ควำม
เขำ้ใจในนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงระดบัองคก์รของบริษัท (5) ควำมสมัพนัธ์ที่ดีระหว่ำงกัน (6) กำรก ำหนด
บทบำทหนำ้ที่อย่ำงชดัเจน (7) มีกระบวนกำรที่เหมำะสมในกำรประเมินผลงำน (8) จดัสรรเวลำในกำรพิจำรณำใน
เรื่องกำรบริหำรควำมเสี่ยงขององคก์รอย่ำงเพียงพอและเหมำะสม  (9) จัดสรรเวลำในกำรพิจำรณำในเรื่องกำร
บริหำรควำมเสี่ยง มำตรกำรบรรเทำควำมเสี่ยงที่ส  ำคัญอย่ำงเพียงพอและเหมำะสม  (10) จัดสรรเวลำในกำร
พิจำรณำในเรื่องแนวทำงกำรแกไ้ขกำรด ำเนินงำน หำกไม่เป็นไปตำมก ำหนดอย่ำงเพียงพอและเหมำะสม  (11) 
กรรมกำรมีกำรเตรยีมตวัก่อนกำรประชมุทกุ ครัง้ (12) กรรมกำรสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นอยำ่งเป็นอิสระ  
คณะกรรมการการพัฒนาอยา่งยั่งยนื 
การประเมินทัง้คณะ 
รูปแบบหลกัเกณฑก์ำรประเมินแบง่ออกเป็น 6 หวัขอ้ ไดแ้ก่ (1) ดำ้นควำมพรอ้มของคณะกรรมกำรกำรพฒันำอยำ่ง
ยั่งยืน (2) ดำ้นกำรก ำหนดกลยทุธ์ (3) ดำ้นกำรบริหำรควำมเสี่ยง (4) ดำ้นกรอบกำรด ำเนินงำนกำรพฒันำอย่ำง
ยั่งยืน (5) ดำ้นกำรประชุมคณะกรรมกำรกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน (6) ดำ้นกำรท ำหนำ้ที่ของประธำนคณะกรรมกำร
กำรพฒันำอยำ่งยั่งยืน 
การประเมินตนเองรายบุคคล 
รูปแบบหลกัเกณฑก์ำรประเมินแบ่งออกเป็น 14 หวัขอ้ ไดแ้ก่ (1) ควำมพึงพอใจในเรื่องผลกำรด ำเนินงำนโดยรวม 
(2) ควำมพึงพอใจในเรื่องกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำ (3) ควำมเขำ้ใจในบทบำทหนำ้ที่ของตนตำมกฎบัตร (4) 
ควำมเขำ้ใจในกลยทุธก์ำรพฒันำอยำ่งยั่งยืนของบรษัิท (5) ควำมสมัพนัธท์ี่ดีระหวำ่งกนัของคณะกรรมกำร (6) กำร
ก ำหนดบทบำทหนำ้ที่อย่ำงชัดเจน (7) มีกระบวนกำรที่เหมำะสมในกำรประเมินผลงำน (8) จัดสรรเวลำในกำร
พิจำรณำในเรือ่งนโยบำยและทิศทำงกำรพฒันำอยำ่งยั่งยืนขององคก์รอยำ่งเพียงพอและเหมำะสม (9) จดัสรรเวลำ
ในกำรพิจำรณำในเรือ่งกำรจดัท ำรำยงำนกำรพฒันำอยำ่งยั่งยืน และผลกำรด ำเนินกำรพฒันำอยำ่งยั่งยืนอื่นๆ ของ
บริษัทเพียงพอและเหมำะสม (10) จัดสรรเวลำในกำรพิจำรณำในเรื่องแนวทำงกำรแกไ้ขกำรด ำเนินงำน หำกไม่
เป็นไปตำมก ำหนดอย่ำงเพียงพอและเหมำะสม (11) กรรมกำรมีกำรเตรียมตัวก่อนกำรประชุมทุกครัง้ (12) 
กรรมกำรสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นอยำ่งเป็นอิสระ (13) กรรมกำรสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นอยำ่งปรำศจำกอคติ 
(14) ประธำนเปิดโอกำสและสนบัสนนุใหก้รรมกำรทกุทำ่นแสดงควำมคิดเห็นอยำ่งเป็นอิสระ 
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 6) การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer) 

บริษัทมอบหมำยใหค้ณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนเป็นผูด้  ำเนินกำร จดักำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของ
ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำรเป็นประจ ำทกุปี โดยใชบ้รรทดัฐำนท่ีไดต้กลงกนัไวล้ว่งหนำ้ตำมเกณฑท์ี่เป็นรูปธรรม รวมทัง้
ผลปฏิบตัิงำนทำงกำรเงิน และผลงำนเก่ียวกบักำรปฏิบตัิตำมวตัถปุระสงคเ์ชิงกลยทุธ์ 

 เกณฑก์ำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร แบง่เป็น 7 สว่น ดงันี ้

สว่นท่ีหนึง่ กำรประเมินผลดำ้นภำวะผูน้  ำ  

สว่นท่ีสอง กำรประเมินดำ้นกำรบรหิำรจดักำรดำ้นกำรเงิน 

สว่นท่ีสำม กำรประเมินดำ้นทกัษะและทศันคติ 

สว่นท่ีสี ่ กำรประเมินดำ้นควำมส ำเรจ็ของงำนท่ีส ำคญัตำมเปำ้หมำยในระยะเวลำ 12 เดือนที่ผำ่นมำ 

สว่นท่ีหำ้ กำรประเมินดำ้นกำรตดัสนิใจที่ส  ำคญัในรอบระยะเวลำ 12 เดือนที่ผำ่นมำ 

สว่นท่ีหก  กำรประเมินดำ้นควำมเตรยีมพรอ้มส ำหรบัควำมทำ้ทำยที่ส  ำคญัในอนำคต 

สว่นท่ีเจ็ด กำรประเมินดำ้นอื่นๆ  

ทัง้นี ้ผลกำรประเมินดงักลำ่วจะน ำไปสูก่ำรพิจำรณำค่ำตอบแทนของประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรในแต่ละปี และ
น ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบรษัิทเพื่อพิจำรณำอนมุตัิตอ่ไป 

8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล  

1) การเข้าร่วมประชุม  

คณะกรรมกำรทุกท่ำนให้ควำมส ำคัญและอุทิศเวลำในกำรเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และ
คณะกรรมกำรชดุย่อยที่ตนด ำรงต ำแหน่งอยู ่รวมทัง้กำรเขำ้ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี  โดยตำรำงดำ้นลำ่งแสดง
ขอ้มูลกำรเขำ้ประชุมผูถื้อหุน้ กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อยของกรรมกำรแต่ละท่ำน  
โดยเป็นขอ้มลูของคณะกรรมกำรปัจจบุนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564   

รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 

การเข้าร่วมประชุม / การประชุม
ทั้งหมด (คร้ัง) 
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1. นำยสมประสงค ์บญุยะชยั(1) ประธำนกรรมกำร กรรมกำรอิสระ 
และกรรมกำรสรรหำและก ำหนด

คำ่ตอบแทน 

 
 

17/17(1)  1/1(1) 

2. นำยบญุชยั ถิรำติ(2) กรรมกำร รองประธำน
คณะกรรมกำร และกรรมกำรสรรหำ

และก ำหนดคำ่ตอบแทน  

 5/5(2)  1/1(2) 
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รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 

การเข้าร่วมประชุม / การประชุม
ทั้งหมด (คร้ัง) 
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3. พลอำกำศเอกมำนตั วงษ์วำทย์(3) กรรมกำรอิสระ ประธำน
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด

คำ่ตอบแทน 

 3/3(3)  1/1(3) 

4. ดร.ปรเมธี วิมลศิริ(4) กรรมกำรอิสระ ประธำน
คณะกรรมกำรตรวจสอบและควำม

เสีย่ง 

 3/3(4) 2/2(4)  

5. นำยสมชำย จิณโณวำท(5) กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ
และควำมเสีย่ง 

 3/3(5) 2/2(5)  

6. ผศ. ดร.ปำรณีำ ศรวีนิชย์(6) กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ
และควำมเสีย่ง  

 3/3(6) 2/2(6)  

7. นำยสพุร หลกัมั่นคง(7) กรรมกำร  5/5(7)   
8. นำยคิมห ์สริทิวชียั(8) กรรมกำร   1/1(8)    
9. นำยอนนัต ์แกว้รว่มวงศ ์ กรรมกำร และประธำนเจำ้หนำ้ที่

บรหิำร 

 
 

17/17   

_____________________ 
หมำยเหต ุ  
(1) นำยสมประสงค ์บุญยะชยั ไดร้บักำรแตง่ตัง้ใหด้  ำรงต ำแหน่งประธำนคณะกรรมกำร และกรรมกำรอิสระ มีผลเม่ือวนัที่ 21 ตลุำคม 

2564 โดยมติที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทวำระพิเศษ ครัง้ที่ 12/2564 เม่ือวนัที่ 21 ตลุำคม 2564 และไดร้บักำรแต่งตัง้ใหด้  ำรง
ต ำแหน่ง กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน โดยมติที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษัิท ครัง้ที่ 14/2564 เม่ือวนัที่ 29 ตลุำคม 2564 

(2) นำยบุญชยั ถิรำติ ไดร้บักำรแต่งตัง้ใหด้  ำรงต ำแหน่ง รองประธำนคณะกรรมกำร มีผลเม่ือวนัที่ 21 ตลุำคม 2564 โดยมติที่ประชมุ
คณะกรรมกำรบรษัิทวำระพิเศษ ครัง้ที่ 12/2564 เม่ือวนัที่ 21 ตลุำคม 2564 และไดร้บักำรแตง่ตัง้ใหด้  ำรงต ำแหน่ง กรรมกำรสรรหำ
และก ำหนดคำ่ตอบแทน โดยมติที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษัิท ครัง้ที่ 14/2564 เม่ือวนัที่ 29 ตลุำคม 2564 

(3) พลอำกำศเอกมำนัต วงษ์วำทย์ ไดร้ับกำรแต่งตั้งใหด้  ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระ ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
คำ่ตอบแทน มีผลเม่ือวนัที่ 29 ตลุำคม 2564 โดยมติที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษัิทวำระพิเศษ ครัง้ที่ 14/2564 เม่ือวนัที่ 29 ตลุำคม 
2564 

(4) ดร.ปรเมธี วิมลศิร ิไดร้บักำรแตง่ตัง้ใหด้  ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระ ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสี่ยง มีผลเม่ือวนัที่ 
29 ตลุำคม 2564 โดยมติที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษัิทวำระพิเศษ ครัง้ที่ 14/2564 เม่ือวนัที่ 29 ตลุำคม 2564 

(5) นำยสมชำย จิณโณวำท ไดร้บักำรแต่งตัง้ใหด้  ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบและควำมเสี่ยง  มีผลเม่ือวันที่ 29 
ตลุำคม 2564 โดยมติที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษัิทวำระพิเศษ ครัง้ที่ 14/2564 เม่ือวนัที่ 29 ตลุำคม 2564 

(6) ผศ. ดร.ปำรีณำ ศรีวนิชย ์ไดร้บักำรแต่งตัง้ใหด้  ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบและควำมเสี่ยง  มีผลเม่ือวนัที่ 29 
ตลุำคม 2564 โดยมติที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษัิทวำระพิเศษ ครัง้ที่ 14/2564 เม่ือวนัที่ 29 ตลุำคม 2564 

(7) นำยสพุร หลกัมั่นคง ไดร้บักำรแต่งตัง้ใหด้  ำรงต ำแหน่งกรรมกำร มีผลเม่ือวนัที่ 21 ตลุำคม 2564 โดยมติที่ประชมุคณะกรรมกำร
บรษัิทวำระพิเศษ ครัง้ที่ 12/2564 เม่ือวนัที่ 21 ตลุำคม 2564 
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(8) นำยคิมห ์สิริทวีชยั ไดร้บักำรแต่งตัง้ใหด้  ำรงต ำแหน่งกรรมกำร มีผลเม่ือวนัที่ 13 ธันวำคม 2564 โดยมติที่ประชมุคณะกรรมกำร
บรษัิท ครัง้ที่ 17/2564 เม่ือวนัที่ 13 ธันวำคม 2564 

2) ค่าตอบแทนกรรมการ 

2.1 หลักเกณฑใ์นการก าหนดนโยบายค่าตอบแทน 

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทนของบรษัิทพิจำรณำหลกัเกณฑใ์นกำรก ำหนดนโยบำยคำ่ตอบแทน 
ค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำร พิจำรณำจำกหนำ้ที่ ควำมรบัผิดชอบ และผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำร โดย
ประธำนกรรมกำร และประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสี่ยง ไดร้บัค่ำตอบแทนเพิ่มตำมหนำ้ที่ และควำม
รบัผิดชอบ รวมทัง้พิจำรณำเปรยีบเทียบกบัคำ่ตอบแทนกรรมกำรของบรษัิทจดทะเบียนในประเภท ขนำด ที่ใกลเ้คียง
กนั โดยจ ำนวนของคำ่ตอบแทนตอ้งสำมำรถจงูใจ และรกัษำกรรมกำรท่ีมีคณุภำพใหอ้ยูก่บับรษัิทได้ ซึง่กรรมกำรของ
บรษัิทมีสทิธิไดร้บัคำ่ตอบแทนในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ ซึง่คำ่ตอบแทน ไดแ้ก่ เงินเดือน เบีย้ประชมุ เบีย้เลีย้งกรณีไปปฏิบตัิ
หนำ้ที่ และโบนสั โดยคำ่ตอบแทนและงบประมำณตอ้งไดร้บักำรอนมุตัิจำกที่ประชมุผูถื้อหุน้  

ส ำหรบัค่ำตอบแทนกรรมกำรในปี 2564 นัน้ ที่ประชุมผูถื้อหุน้สำมญัประจ ำปี ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 26 มีนำคม 
2564 ไดม้ีมติอนมุตัิก ำหนดงบประมำณคำ่ตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมกำรบรษัิท และคณะกรรมกำรชดุยอ่ยของบรษัิท 
ภำยในวงเงินไม่เกิน 20,000,000 บำท ทัง้นี ้นโยบำยค่ำตอบแทนกรรมกำรของบริษัทนัน้ บริษัทจะจ่ำยค่ำตอบแทน
ใหก้ับประธำนกรรมกำร กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรที่ไม่เป็นผูบ้ริหำร ในรูปแบบของค่ำตอบแทนรำยเดือน เบีย้
ประชมุ และโบนสั ดงันี ้ 

กรรมการ 
ค่าตอบแทนรูปตัวเงนิ ปี 2564 (บาท)  

ค่าตอบแทน
รายเดือน 

เบีย้ประชุม 
(คร้ังละ) 

โบนัส 

คณะกรรมการบริษัท    
ประธำนกรรมกำร 250,000   
กรรมกำร 50,000 25,000  
คณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง    
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสีย่ง 25,000 25,000  
กรรมกำรตรวจสอบ  25,000  
คณะกรรมการชุดยอ่ยอื่นๆ    
ประธำนคณะกรรมกำร 10,000 25,000  
กรรมกำร  25,000  

____________________ 
หมำยเหต ุ
(1) ประธำนกรรมกำรบริษัทจะไม่ไดร้บัเบีย้ประชมุในกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัทอีก และในกรณีที่ประธำนกรรมกำรบริษัทไป
ด ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำรหรอืกรรมกำรในคณะกรรมกำรชดุยอ่ยอ่ืนๆ จะไมไ่ดค้ำ่ตอบแทนและเบีย้ประชมุใดๆ  

(2) ประธำนกรรมกำรบรษัิทไดร้บัสิทธิประโยชนอ่ื์นไดแ้ก่ รถประจ ำต  ำแหน่งพรอ้มคนขบั (ซึ่งค่ำใชจ้่ำยบริษัทเป็นผูร้บัผิดชอบ ไม่ได้
รวมกบังบประมำณที่ขออนมุตัิจำกผูถื้อหุน้) 

(3) กรรมกำรบรษัิทที่เป็นผูบ้รหิำรของบรษัิทจะไมไ่ดร้บัคำ่ตอบแทนในฐำนะกรรมกำร 
(4) กรรมกำรบรษัิทจะไดร้บัเบีย้เลีย้งในกรณีที่ตอ้งเดินทำงไปปฏิบตัิงำนใหบ้รษัิทตำมอตัรำที่บรษัิทก ำหนด 
(5) กรรมกำรบรษัิทจะไดร้บัคำ่เบีย้ประกนัชีวิตและคำ่เบีย้ประกนัสขุภำพประจ ำปี (ซึง่คำ่ใชจ้ำ่ยบรษัิทเป็นผูร้บัผิดชอบ ไมไ่ดร้วมกบั
งบประมำณที่ขออนมุตัิจำกผูถื้อหุน้) 
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(6) กรรมกำรที่เป็นผูบ้ริหำร หรือพนักงำนของบริษัท หรือพนักงำนของผูมี้อ  ำนำจควบคุม หรือ ผูถื้อหุน้ใหญ่ และ กรรมกำรที่เป็น
ตัวแทนผูถื้อหุน้ใหญ่ (ซึ่งถือหุน้ในสัดส่วนที่มำกกว่ำรอ้ยละ 10) จะไม่ไดร้บัค่ำตอบแทนใดๆ (ค่ำตอบแทนรำยเดือน ค่ำเบีย้
ประชมุ และโบนสั) ในฐำนะกรรมกำรของบรษัิท  

ส ำหรบัปี 2564 ค่ำตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงิน ส ำหรบัประธำนกรรมกำร กรรมกำรอิสระ กรรมกำรที่ไม่เป็น
ผูบ้ริหำร รวมเป็นจ ำนวนเงินทัง้สิน้ 13,550,095.67 บำท ซึ่งประกอบดว้ย ค่ำตอบแทนรำยเดือน เบีย้ประชุม และ
โบนสั ทัง้นี ้กรรมกำรบริษัทที่เป็นผูบ้ริหำร หรือพนกังำนของบริษัท หรือพนกังำนของผูม้ีอ  ำนำจควบคมุ หรือ ผูถื้อหุน้
ใหญ่ และ กรรมกำรท่ีเป็นตวัแทนผูถื้อหุน้ใหญ่ (ซึง่ถือหุน้ในสดัสว่นท่ีมำกกวำ่รอ้ยละ 10) จะไมไ่ดร้บัคำ่ตอบแทนใดๆ 
(คำ่ตอบแทนรำยเดือน คำ่เบีย้ประชมุ และโบนสั) ในฐำนะกรรมกำรของบรษัิท โดยมีรำยละเอียดคำ่ตอบแทนส ำหรบั
กรรมกำรท่ีมิสทิธิไดร้บัคำ่ตอบแทนแยกเป็นรำยบคุคล โดยเป็นขอ้มลูของคณะกรรมกำรปัจจบุนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
2564  ดงันี ้ 

                   (หน่วย = บำท) 

รายชื่อกรรมการ 

ค่าตอบแทนราย
เดือน และเบีย้

ประชุม  
ปี 2564 

โบนัส  รวมทั้งสิน้ 

1.   นำยสมประสงค ์บญุยะชยั(1) 1,575,000 420,075 1,995,075 
2. พลอำกำศเอกมำนตั วงษ์วำทย์(2)   226,000   82,548    308,548 
3. ดร.ปรเมธี วิมลศิริ(3)   282,500 114,607    397,107 
4. นำยสมชำย จิณโณวำท(4)   230,000   82,548    312,548 
5. ผศ. ดร.ปำรณีำ ศรวีนิชย์(5)   230,000   82,548    312,548 
6. นำยประเสรฐิ บญุสมัพนัธ์(6) 2,416,668 695,957 3,112,624 
7. นำยวินจิ ศิลำมงคล(7) 1,500,000 392,643 1,892,643 
8. นำงภทัรยีำ เบญจพลชยั(7) 1,250,000 244,952 1,494,952 
9. นำยธีรนนัท ์ศรหีงส์(7) 1,375,000 119,952 1,494,952 
10. ดร. ภเูวียง ประค ำมินทร์(8)   691,667 370,587 1,062,254 
11. นำยเกว็ก บคั ไช(9)   293,333   63,551    356,884 
12. นำยวิลลี ่เชำ(10)   710,000  99,961    809,961 

รวม 10,780,167 2,769,929 13,550,096 
_____________________ 

หมำยเหต ุ
(1) นำยสมประสงค ์บุญยะชยั ไดร้บักำรแต่งตัง้ใหด้  ำรงต ำแหน่งประธำนคณะกรรมกำร และกรรมกำรอิสระ มีผลเม่ือวนัที่ 21 

ตลุำคม 2564 โดยมติที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทวำระพิเศษ ครัง้ที่ 12/2564 เม่ือวนัที่ 21 ตลุำคม 2564 และไดร้บักำร
แตง่ตัง้ใหด้  ำรงต ำแหน่ง กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน โดยมติที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษัิท ครัง้ที่ 14/2564 เม่ือ
วนัที่ 29 ตลุำคม 2564 

(2)  พลอำกำศเอกมำนตั วงษว์ำทย ์ไดร้บักำรแตง่ตัง้ใหด้  ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระ ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน มีผลเม่ือวนัที่ 29 ตลุำคม 2564 โดยมติที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทวำระพิเศษ ครัง้ที่ 14/2564 เม่ือวนัที่ 29 
ตลุำคม 2564 

(3) ดร.ปรเมธี วิมลศิริ ไดร้บักำรแต่งตัง้ใหด้  ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระ ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสี่ยง  มีผล
เม่ือวนัที่ 29 ตลุำคม 2564 โดยมติที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษัิทวำระพิเศษ ครัง้ที่ 14/2564 เม่ือวนัที่ 29 ตลุำคม 2564 

(4) นำยสมชำย จิณโณวำท ไดร้บักำรแต่งตัง้ใหด้  ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบและควำมเสี่ยง มีผลเม่ือวนัที่ 
29 ตลุำคม 2564 โดยมติที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษัิทวำระพิเศษ ครัง้ที่ 14/2564 เม่ือวนัที่ 29 ตลุำคม 2564 
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(5) ผศ. ดร.ปำรณีำ ศรวีนิชย ์ไดร้บักำรแตง่ตัง้ใหด้  ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบและควำมเสี่ยง มีผลเม่ือวนัที่ 
29 ตลุำคม 2564 โดยมติที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษัิทวำระพิเศษ ครัง้ที่ 14/2564 เม่ือวนัที่ 29 ตลุำคม 2564 

(6) นำยประเสรฐิ บญุสมัพนัธล์ำออกจำกต ำแหน่ง ประธำนกรรมกำร และกรรมกำรอิสระ มีผลเม่ือวนัที่ 21 ตลุำคม 2564   
(7) นำยวินิจ ศิลำมงคล นำงภทัรยีำ เบญจพลชยั และนำยธีรนนัท ์ศรหีงส ์ลำออกจำกต ำแหน่ง กรรมกำรอิสระ มีผลเม่ือวนัที่ 29 

ตลุำคม 2564  
(8) ดร. ภเูวียง ประค ำมินทร ์กรรมกำรผูแ้ทนกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม ลำออกจำกต ำแหน่ง กรรมกำร มีผลเม่ือวนัที่ 

11 กนัยำยน 2564  
(9) นำยเกว็ก บคั ไช หมดวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร ในงำนประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ มีผลเม่ือวนัที่ 26 

มีนำคม 2564   
(10) นำยวิลลี่ เชำ ไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมกำรบริษัท และกรรมกำรบริหำร แทนนำยเกว็ก บคัไช ที่หมดวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง มีผลเม่ือ

วนัที่ 26 มีนำคม 2564 มติที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษัิทวำระ ครัง้ที่ 5/2564 เม่ือวนัที่ 26 มีนำคม 2564 และลำออกมีผลเม่ือวันที่ 
29 ตลุำคม 2564 

8.1.3 การก ากับดูแลบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 

คณะกรรมกำรของบริษัทใช้อ ำนำจในกำรก ำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยใช้อ ำนำจหนำ้ที่ในกำร
บรหิำรงำน ตำมวตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั และมติที่ประชมุของผูถื้อหุน้ของบรษัิท ซึง่จะท ำกำรบรหิำรงำนผำ่นที่ประชุม
คณะกรรมกำร โดยกำรพิจำรณำและอนมุตัิ และ/หรอื ใหอ้  ำนำจแก่คณะกรรมกำรชดุยอ่ยตำ่งๆ และ/หรอื มอบอ ำนำจ
ใหแ้ก่บุคคลใดแลว้แต่กรณี เพื่อกำรบริหำรงำน โดยกำรส่งตวัแทนไปนัน้จะตอ้งเป็นไปตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ของ
บริษัท อย่ำงไรก็ตำม กำรด ำเนินกำรบริหำรนัน้จะตอ้งอยู่ภำยใตก้ำรก ำกบัดแูลของคณะกรรมกำรบริษัทซึ่งจะตอ้ง
เป็นไปดว้ยควำมซื่อสตัยส์จุรติ และรกัษำผลประโยชนข์องบรษัิทและผูถื้อหุน้อยำ่งสงูสดุเป็นส ำคญั 

คณะกรรมกำรบริษัทจะก ำกบัดแูลโดยกำรมอบอ ำนำจใหก้รรมกำร และ/หรือ ผูบ้ริหำร เขำ้ไปเป็นตวัแทนของ
บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม โดยจะมีมำตรกำรและขัน้ตอนในกำรบริหำรจัดกำรผ่ำนคณะกรรมกำรบริษัท ซึ่ง
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน จะท ำกำรคดัเลอืกบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมำะสมที่จะด ำรงต ำแหนง่เป็น
กรรมกำร และ/หรือ ผูบ้ริหำร แลว้แต่กรณี ผ่ำนที่ประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน เพื่อพิจำรณำ
เลอืกบคุคลที่เห็นสมควร แลว้จึงน ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบรษัิท เพื่อพิจำรณำและแตง่ตัง้ใหเ้ป็นกรรมกำรบรษัิทยอ่ย 
และ/หรอื บรษัิทรว่มตอ่ไป 

ทัง้นี ้กรรมกำร และ/หรือ ผูบ้ริหำร ที่ไดร้บักำรแต่งตัง้ดังกล่ำว จะตอ้งด ำเนินกำรบริหำรงำนใหเ้ป็นไปตำม
นโยบำยที่คณะกรรมกำรบริษัทไดม้อบหมำยไว ้รวมไปถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำหรบัฐำนะทำงกำรเงินและผลกำร
ด ำเนินงำน กำรท ำรำยกำรกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนั และกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรพัยส์ินในบริษัทย่อยและหรือ
บรษัิทรว่มนั่นๆ โดยจะตอ้งยึดหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี จรรยำบรรณ และนโยบำยตำ่งๆ ของบรษัิท ตำมแนวทำง
ปฎิบัติที่ดี (Best Practice) ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ รวมถึงจะต้อง
ด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมระบบควบคมุภำยในของบรษัิท หลกัเกณฑ ์และกฎหมำยตำ่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

8.1.4  การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการก ากับดูแลกิจการ 

 บริษัทและคณะกรรมกำรบริษัทใหค้วำมส ำคญัในเรื่องกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี โดยไดก้ ำหนดนโยบำยและแนว
ปฎิบตัิที่เก่ียวขอ้งไวใ้นนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรและคู่มือจรรยำบรรณของบริษัท พรอ้มทัง้ส่งเสริมใหเ้กิดกำร
ปฎิบตัิอยำ่งแทจ้รงิ เพื่อสรำ้งควำมเช่ือมั่น และสง่เสรมิใหม้ีกำรรว่มมือกนัระหวำ่งผูม้ีสว่นไดเ้สยีในกลุม่ตำ่งๆ ทัง้ผูถื้อ
หุน้ พนกังำน ลกูคำ้ คู่คำ้ เจำ้หนี ้คู่แข่ง ตลอดจนชุมชน สงัคม และสิ่งแวดลอ้มโดยรวมอย่ำงเหมำะสม ตำมบทบำท
หนำ้ที่ และตอบสนองผลประโยชนท์ี่เป็นธรรมแก่ทกุฝ่ำย อีกทัง้ยงัไดค้  ำนงึถึงสทิธิมนษุยชนและกำรตอ่ตำ้นกำรทจุริต 
ซึ่งบริษัทไดใ้หค้วำมส ำคญัและตระหนกัดีวำ่ควำมรบัผิดชอบดงักลำ่วถือเป็นหวัใจของกำรพฒันำที่ยั่งยืน  โดยในปีที่
ผำ่นมำ บรษัิทไดม้ีกำรติดตำมเพื่อใหเ้กิดกำรปฎิบตัิตำมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีคลอบคลมุ 4 ประเด็นหลกั ดงันี ้
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1. การป้องกันความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์(Conflict of Interests)  

 คณะกรรมกำรตระหนกัถึงกำรด ำเนินธุรกิจที่อำจจะท ำใหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร หรอืพนกังำน เขำ้ไปมีสว่นเก่ียวขอ้ง
กบัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์และอำจเป็นผลใหข้ำดควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ จึงไดก้ ำหนดแนวทำง
ปฏิบตัิไวใ้นคู่มือจรรยำบรรณของบริษัท โดยในรอบปีที่ผ่ำนมำ จำกกำรสอบทำนโดยสว่นงำนตรวจสอบภำยในและ
คณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสีย่ง ไมป่รำกฎกรณีที่อำจก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนใ์นบรษัิท 

2. การใช้ข้อมูลภายในเพื่อผลประโยชน ์

 บริษัทมีกำรดแูลเรื่องกำรใชข้อ้มลูภำยในใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยและก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี โดยไดก้ ำหนดไวเ้ป็น
ลำยลกัษณอ์กัษรในคู่มือจรรยำบรรณ และนโยบำยกำรซือ้ขำยหลกัทรพัย ์โดยหำ้มมิให ้ผูบ้ริหำร และพนกังำนทกุ
ระดบั น ำขอ้มลูบริษัทไปเปิดเผยหรือน ำไปใชส้ว่นตน หรือกระท ำกำรที่อำจมีกำรขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์หำกฝ่ำฝืน
บรษัิทถือวำ่เป็นควำมผิดอยำ่งรำ้ยแรงและก ำหนดบทลงโทษขัน้สงูสดุ 

 บริษัทยงัก ำหนดใหผู้บ้ริหำร และพนกังำน ซึ่งอยู่ในหน่วยงำนที่ทรำบขอ้มลูภำยในหลีกเลี่ยง หรืองดกำรซือ้ขำย
หลกัทรพัยข์องบริษัทในช่วงระยะเวลำ 1 เดือน ก่อนกำรเปิดเผยงบกำรเงินใหแ้ก่สำธำรณชน นอกจำกนี ้บริษัทไดใ้ห้
ควำมรูแ้ละควำมเขำ้ใจแก่ผูบ้ริหำรในระดบัตำ่งๆ เก่ียวกบัภำระหนำ้ที่ในกำรรำยงำนกำรถือครองหลกัทรพัยแ์ละกำร
เปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลกัทรพัยข์องบริษัทตน คู่สมรส หรือผูท้ี่อยู่กินดว้ยกนัฉนัสำมีภริยำ และบตุรที่ยงัไม่บรรลุ
นิติภำวะ ต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ ตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบญัญัติ
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย  ์พ.ศ. 2535 รวมทัง้ บทลงโทษและตำมขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย สว่นกำรสนบัสนนุขอ้มลูใหก้บับริษัทในเครือ บริษัทไดก้ ำหนดหลกัเกณฑเ์พื่อป้องกนักำรรั่วไหลของขอ้มลู เช่น 
กำรขอหนงัสอืขอ้ตกลงในกำรเก็บรกัษำควำมลบัและกำรหำ้มถ่ำยขอ้มลูเอกสำรโดยไมไ่ดร้บัอนญุำต 

 นอกจำกนี ้บรษัิทมีกำรก ำหนดและจดัชัน้ควำมลบัในกำรจดักำรขอ้มลู เพื่อปฏิบตัิตำมระเบียบกำรบรหิำรจดักำร
ข้อมูลควำมลับของตลำดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำด
หลกัทรพัย ์รวมถึงสรำ้งควำมมั่นใจใหก้บันกัลงทนุ ผูถื้อหุน้ คู่คำ้ และผูม้ีสว่นไดเ้สีย ในกำรจดักำรขอ้มลูใหม้ีควำม
ปลอดภัย และเป็นแนวทำงปฏิบัติใหก้ับผูบ้ริหำร พนักงำน และผู้ที่เก่ียวขอ้ง ในกำรจัดกำรขอ้มูลตำมระดับชั้น
ควำมลบั โดยระเบียบฉบบันี ้บรษัิทไดถื้อปฏิบตัิตำมมำตรฐำน ISO 27001 โดยปรบัใหเ้หมำะสมกบับรบิทของบริษัท 
นอกจำกนี ้บริษัทยังมีนโยบำยดำ้นควำมปลอดภัยดำ้นระบบสำรสนเทศ  เพื่อเป็นแนวปฏิบัติควบคู่กันไปอีกดว้ย 
รวมทัง้ไดม้ีกำรปรบัปรุงคูม่ือจรรยำบรรณ ในเรือ่ง กำรใชข้อ้มลูภำยใน และกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยข์องกลุม่บรษัิท เพื่อ
สง่เสรมิใหม้ีกำรปฎิบตัิสอดคลอ้งกบันโยบำยกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยข์องบรษัิท 

 ทัง้นี ้ บริษัทไดก้ ำหนดใหค้ณะกรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษัททรำบถึงหนำ้ที่ในกำรรำยงำนกำรถือครอ ง
หลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสำมีภริยำ และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะในบ ริษัท ต่อ
ส ำนักงำน ก.ล.ต. ภำยใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นกรรมกำรหรือผู้บริหำร และทุกครัง้ที่มีกำร
เปลีย่นแปลงกำรถือหลกัทรพัยด์งักลำ่วตอ้งรำยงำนตอ่ส ำนกังำน ก.ล.ต. ภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแตว่นัท่ีมีกำรซือ้ ขำย 
โอน หรอืรบัโอนหลกัทรพัยน์ัน้ ตำมประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์อีกทัง้ ใน
ปี 2562 บริษัทไดม้ีกำรแกไ้ขนโยบำยกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยข์องบริษัท โดยเพิ่มเติมใหม้ีกำรแจง้ลว่งหนำ้ก่อนกำรซือ้
ขำยหลกัทรพัย ์ดงันี ้“บคุคลที่บรษัิทก ำหนดทกุคนท่ีมีควำมประสงคท์ี่จะซือ้ขำยหลกัทรพัยข์องกลุม่บรษัิทจะตอ้งแจง้
คณะกรรมกำรบรษัิทลว่งหนำ้อยำ่งนอ้ย 1 วนัก่อนท ำกำรซือ้ขำย” 

นอกจำกนี ้บริษัทยังได้ก ำหนดให้กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทรำยงำนกำรถือหลักท รัพย์และกำร
เปลีย่นแปลงกำรถือหลกัทรพัยต์อ่คณะกรรมกำรบรษัิทเป็นประจ ำทกุไตรมำส โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 กำรถือ
หลกัทรพัยข์องกรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษัิท เป็นดงันี ้
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รายชื่อกรรมการและ
ผู้บริหาร 

บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) 

หุ้นสามัญ (หุ้น) ใบส าคัญแสดงสิทธิ (หน่วย)(1) หุ้นกู้ (หน่วย) 

31 ธ.ค. 
63 

31 ธ.ค. 
64 

เพิม่ / 
(ลด) 

31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 64 เพิม่ / (ลด) 
31 ธ.ค. 

63 
31 ธ.ค. 

64 
เพิม่ / 
(ลด) 

นำยสมประสงค ์บญุยะชยั (2) - - - - - - - - - 
คูส่มรส หรือผูท่ี้อยู่กินดว้ยกนั
ฉนัสำมีภรยิำ และบตุรท่ียงัไม่
บรรลนิุตภิำวะ 

- - - - - - - - - 

นำยบญุชยั ถิรำติ (3) - - - - - - - - - 
คูส่มรส หรือผูท่ี้อยู่กินดว้ยกนั
ฉนัสำมีภรยิำ และบตุรท่ียงัไม่
บรรลนิุตภิำวะ 

- - - - - - - - - 

พลอำกำศเอกมำนตั  
วงษ์วำทย ์(4) 

- - - - - - - - - 

คูส่มรส หรือผูท่ี้อยู่กินดว้ยกนั
ฉนัสำมีภรยิำ และบตุรท่ียงัไม่
บรรลนิุตภิำวะ 

- - - - - - - - - 

ดร.ปรเมธี วมิลศริ ิ(4) - - - - - - - - - 
คูส่มรส หรือผูท่ี้อยู่กินดว้ยกนั
ฉนัสำมีภรยิำ และบตุรท่ียงัไม่
บรรลนิุตภิำวะ 

- - - - - - - - - 

นำยสมชำย จิณโณวำท (4) - - - - - - - - - 
คูส่มรส หรือผูท่ี้อยู่กินดว้ยกนั
ฉนัสำมีภรยิำ และบตุรท่ียงัไม่
บรรลนิุตภิำวะ 

- - - - - - - - - 

ผศ. ดร.ปำรีณำ ศรีวนิชย ์(4) - - - - - - - - - 
คูส่มรส หรือผูท่ี้อยู่กินดว้ยกนั
ฉนัสำมีภรยิำ และบตุรท่ียงัไม่
บรรลนิุตภิำวะ 

- - - - - - - - - 

นำยสพุร หลกัมั่นคง (5) - - - - - - - - - 
คูส่มรส หรือผูท่ี้อยู่กินดว้ยกนั
ฉนัสำมีภรยิำ และบตุรท่ียงัไม่
บรรลนิุตภิำวะ 

- - - - - - - - - 

นำยคมิห ์สิรทิวีชยั (6) - - - - - - - - - 
คูส่มรส หรือผูท่ี้อยู่กินดว้ยกนั
ฉนัสำมีภรยิำ และบตุรท่ียงัไม่
บรรลนิุตภิำวะ 

- - - - - - - - - 

นำยอนนัต ์แกว้รว่มวงศ ์ - - - - - - - - - 
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รายชื่อกรรมการและ
ผู้บริหาร 

บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) 

หุ้นสามัญ (หุ้น) ใบส าคัญแสดงสิทธิ (หน่วย)(1) หุ้นกู้ (หน่วย) 

31 ธ.ค. 
63 

31 ธ.ค. 
64 

เพิม่ / 
(ลด) 

31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 64 เพิม่ / (ลด) 
31 ธ.ค. 

63 
31 ธ.ค. 

64 
เพิม่ / 
(ลด) 

คูส่มรส หรือผูท่ี้อยู่กินดว้ยกนั
ฉนัสำมีภรยิำ และบตุรท่ียงัไม่
บรรลนิุตภิำวะ 

- - - - - - - - - 

นำยปฐมภพ สวุรรณศริ ิ 13,379 13,379 - 96,738 - (96,738) - - - 
คูส่มรส หรือผูท่ี้อยู่กินดว้ยกนั
ฉนัสำมีภรยิำ และบตุรท่ียงัไม่
บรรลนิุตภิำวะ 

- - - - - - - - - 

นำยอนวุฒัน ์สงวนทรพัยำกร - - - - - - - - - 
คูส่มรส หรือผูท่ี้อยู่กินดว้ยกนั
ฉนัสำมีภรยิำ และบตุรท่ียงัไม่
บรรลนิุตภิำวะ 

- - - - - - - - - 

ดร.สกล กิตตวิชัรำพงษ ์    8,905 8,905 - 35,019 - (35,019) - - - 
คูส่มรส หรือผูท่ี้อยู่กินดว้ยกนั
ฉนัสำมีภรยิำ และบตุรท่ียงัไม่
บรรลนิุตภิำวะ 

- - - - - - - - - 

นำยเอกชยั ภคัดรุงค ์ 7,509 7,509 - 38,502 - (38,502) - - - 
คูส่มรส หรือผูท่ี้อยู่กินดว้ยกนั
ฉนัสำมีภรยิำ และบตุรท่ียงัไม่
บรรลนิุตภิำวะ 

- - - - - - - - - 

นำยสลิล จำรุจินดำ - - - 21,282 - (21,282) - - - 
คูส่มรส หรือผูท่ี้อยู่กินดว้ยกนั
ฉนัสำมีภรยิำ และบตุรท่ียงัไม่
บรรลนิุตภิำวะ 

- - - - - - - - - 

นำงพรรณี นิวำศนนัทน ์ - - - 21,282 - (21,282) - - - 
คูส่มรส หรือผูท่ี้อยู่กินดว้ยกนั
ฉนัสำมีภรยิำ และบตุรท่ียงัไม่
บรรลนิุตภิำวะ 

- - - - - - - - - 

_____________________ 
หมำยเหต ุ

(1) บริษัทไดจ้ัดใหมี้กำรจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สำมัญใหแ้ก่กรรมกำรและพนักงำนของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมี
จ ำนวนทัง้หมด 4 โครงกำร ตัง้แตปี่ 2556และโครงกำรนีไ้ดส้ิน้สดุลงแลว้ในปี 2564 

(2) นำยสมประสงค ์บุญยะชัย ไดร้บัแต่งตัง้เป็น ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรอิสระ มีผลเม่ือวันที่ 21 ตุลำคม 2564 มติที่ประชุม
คณะกรรมกำรบรษัิทวำระ ครัง้ที่ 12/2564 เม่ือวนัที่ 21 ตลุำคม 2564  

(3) นำยบุญชยั ถิรำติ ไดร้บักำรแต่งตัง้ใหด้  ำรงต ำแหน่ง รองประธำนคณะกรรมกำร มีผลเม่ือวนัที่ 21 ตลุำคม 2564 โดยมติที่
ประชมุคณะกรรมกำรบรษัิทวำระพิเศษ ครัง้ที่ 12/2564 เม่ือวนัที่ 21 ตลุำคม 2564 
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(4) พลอำกำศเอกมำนตั วงษว์ำทย ์ดร.ปรเมธี วิมลศิร ินำยสมชำย จิณโณวำท และ ผศ. ดร.ปำรณีำ ศรวีนิชย ์ไดร้บักำรแตง่ตัง้ให้
ด  ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระ มีผลเม่ือวนัที่ 29 ตลุำคม 2564 โดยมติที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษัิทวำระพิเศษ ครัง้ที่ 14/2564 
เม่ือวนัที่ 29 ตลุำคม 2564 

(5) นำยสุพร หลักมั่นคง ได้รับกำรแต่งตั้งให้ด  ำรงต ำแหน่งกรรมกำร  มีผลเม่ือวันที่  21 ตุลำคม 2564 โดยมติที่ประชุม
คณะกรรมกำรบรษัิทวำระพิเศษ ครัง้ที่ 12/2564 เม่ือวนัที่ 21 ตลุำคม 2564 

(6) นำยคิมห์ สิริทวีชัย ได้รับกำรแต่งตั้งให้ด  ำรงต ำแหน่งกรรมกำร มีผลเม่ือวันที่ 13 ธันวำคม 2564 โดยมติที่ประชุม
คณะกรรมกำรบรษัิท ครัง้ที่ 17/2564 เม่ือวนัที่ 13 ธันวำคม 2564  

3. การต่อต้านการทุจริต  

บริษัทต่อตำ้นกำรทุจริตทุกรูปแบบ และถือปฏิบตัิตำมกฎหมำยทัง้หมดที่เก่ียวขอ้งกบักำรต่อตำ้นกำรทจุริตใน
ประเทศไทย รวมถึงบริษัทในกลุม่ที่ด  ำเนินธุรกิจในต่ำงประเทศ โดยบริษัทไดจ้ดัท ำนโยบำยตอ่ตำ้นกำรทจุริต พรอ้ม
ทัง้ก ำหนดแนวปฏิบตัิเก่ียวกบักำรก ำกบัดแูลเพื่อป้องกนัและติดตำมควำมเสีย่งจำกกำรทจุรติ ส  ำหรบัเป็นแนวปฏิบตัิ
ของกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนของบริษัททกุคน และมีกำรสนบัสนนุกิจกรรมที่เป็นกำรสง่เสริมใหพ้นกังำนทกุ
คนของบรษัิทปฏิบตัิตำมนโยบำยดงักลำ่ว  

โดยในปี 2556 บริษัทไดเ้ขำ้ร่วมลงนำมในค ำประกำศเจตนำรมณ์ “แนวร่วมปฏิบตัิของภำคเอกชนไทยในกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต” ในโครงกำรแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต (Private Sector 
Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) ซึ่งด ำเนินกำรโดยสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบรษัิท
ไทย ดว้ยเลง็เห็นถึงควำมส ำคญัที่จะด ำเนินธุรกิจอยำ่งโปรง่ใส และมีควำมตัง้มั่นท่ีจะสนบัสนนุและตอ่ตำ้นกำรทจุริต
คอรร์ัปชั่น โดยเมื่อวันที่ 17 ธันวำคม 2557 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ได้พิจำรณำและอนุมัติให้น ำส่งแบบ
ประเมินตนเอง โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้ิจำรณำและสอบทำนขอ้มลูแลว้ เพื่อเขำ้รว่มในกำรตรวจรบัรองกำร
เป็นสมำชิกแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตภำยในไตรมำสที่  4 ของปี 2557 โดย
คณะกรรมกำรแนวรว่มปฏิบตัิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำรทจุริต ไดม้ีมติใหบ้ริษัทไดร้บักำรรบัรองกำรเป็น
สมำชิกแนวรว่มโครงกำรฯ เป็นท่ีเรยีบรอ้ยแลว้เมื่อวนัท่ี 16 มกรำคม 2558 

ต่อมำในปี 2560 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 14/2560 เมื่อวนัที่ 13 ธันวำคม 2560 ไดพ้ิจำรณำและ
อนมุตัิใหบ้รษัิทยื่นตอ่อำยกุำรรบัรองกำรเป็นสมำชิกแนวรว่มปฏิบตัิของภำคเอกชนไทยในกำรตอ่ตำ้นกำรทจุรติ  

ในปี 2563 บริษัทไดด้  ำเนินกำรเพื่อต่อตำ้นกำรทุจริตใหแ้ก่พนกังำน ผ่ำนกำรอบรมและทดสอบควำมรูค้วำม
เขำ้ใจในเรือ่งกำรตอ่ตำ้นกำรทจุรติคอรร์ปัชนัซึง่เป็นหวัขอ้หนงึในคูม่อืจรรยำบบรรณของบรษัิท ผำ่นระบบ E-learning 
และในปีที่ผำ่นมำไมม่ีกำรตรวจพบกรณีทจุรติภำยในองคก์รแตอ่ยำ่งใด 

ลำ่สดุในปี 2564 บริษัทไดร้บักำรรบัรองเป็นสมำชิกแนวรว่มปฏิบตัิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำรทจุรติ 
ตำมโครงกำรกำรสรำ้งแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำรทุจริต  (CAC) ต่อเนื่องเป็นวำระที่ 3  
หลงัจำกไดร้บักำรรบัรองครัง้แรกและครัง้ที่ 2 ในปี 2558 และในปี 2561 ตำมล ำดบั  

โดยบรษัิทไดม้ีกำรเปิดนโยบำยฉบบันีไ้วใ้นเว็บไซตข์องบรษัิทท่ี www.thaicom.net  หวัขอ้ กำรก ำกบัดแูลกิจกำร
ที่ดี > นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร > กำรตอ่ตำ้นกำรทจุรติ 

4. การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)  

 บริษัทยึดมั่นในกำรด ำเนินธุรกิจดว้ยควำมรบัผิดชอบ ถูกตอ้ง และโปร่งใส บริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะปกป้องกำร
ด ำเนินงำนและทรพัยส์นิตำ่งๆ จำกควำมเสีย่งที่เกิดขึน้จำกกำรประพฤติที่ขดัตอ่คูม่ือจรรยำบรรณและกำรทจุรติตำ่งๆ 
ที่อำจเกิดขึน้ ซึ่งมีผลกระทบต่อช่ือเสียงหรือมูลค่ำของผูถื้อหุน้ของบริษัท ดงันัน้ บริษัทจึงไดจ้ัดท ำนโยบำยรบัเ รื่อง
รอ้งเรียนและเบำะแสกำรกระท ำผิดและกำรทจุริตขึน้ เพื่อก ำหนดช่องทำงในกำรรำยงำนและสนบัสนนุใหก้รรมกำร 

http://www.thaicom.net/
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ผูบ้รหิำร พนกังำน และผูม้ีสว่นไดเ้สยีใหข้อ้มลูและรำยงำนเบำะแสกำรกระท ำผิดหรอืกำรทจุรติใดๆ ที่เกิดขึน้ในบรษัิท 
รวมถึงไดก้ ำหนดกระบวนกำรขัน้ตอนในกำรจดักำรกบัเรื่องที่ไดร้บัรอ้งเรียน กำรคุม้ครองผูร้อ้งเรียนหรือผูใ้หข้อ้มลู 
และกำรรกัษำควำมลบั 

ช่องทำงในกำรแจง้เรือ่งรอ้งเรยีนและเบำะแสกำรกระท ำผิดและกำรทจุรติ 

1. เมื่อพนกังำนพบเห็นหรือมีเหตุอนัควรเช่ือโดยสจุริตว่ำมีกำรกระท ำผิดหรือกำรทุจริตเกิดขึน้เก่ียวขอ้งกบั
บริษัทหรือบริษัทในกลุม่ ตอ้งแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชำตน้สงักดั ตัง้แต่ระดบัผูจ้ดักำรทรำบโดยทนัที ไม่ว่ำดว้ยวำจำหรอื
ลำยลกัษณอ์กัษร หำกไม่ไดร้บักำรพิจำรณำใหแ้จง้ต่อผูบ้งัคบับญัชำระดบัสงูขึน้ไปจนถึงระดบัหวัหนำ้สว่นงำน/ สำย
งำน  

2. หำกอยูใ่นสถำนกำรณท์ี่ไมเ่หมำะสมหรอืไมส่ะดวกใจที่จะแจง้ตอ่ผูบ้งัคบับญัชำ หรอืสงสยัวำ่ผูบ้งัคบับญัชำ
หรอืผูบ้รหิำรของบรษัิทเก่ียวขอ้งกบักำรกระท ำผิด พนกังำนสำมำรถเลอืกที่จะแจง้ผำ่นช่องทำง ดงันี ้  

2.1 หวัหนำ้หนว่ยงำนตรวจสอบภำยใน E-mail: headofia@thaicom.net  

2.2 หวัหนำ้หนว่ยงำนทรพัยำกรบคุคล  E-mail: headofhr@thaicom.net  

2.3 Ethical Hotline ใน Intranet ของบรษัิท ซึง่ขอ้มลูจะถกูสง่ผำ่นโดยตรงไปยงั ประธำนคณะกรรมกำร
ตรวจสอบและควำมเสี่ยง หัวหนำ้หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน และหัวหนำ้หน่วยงำนทรพัยำกร
บคุคล 

2.4 ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสี่ยง (เป็นกรรมกำรภำยนอกที่มีควำมเป็นอิสระ) หรือ 
คณะกรรมกำรของบรษัิท ตำมที่อยูด่งันี ้

บรษัิท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 

349 ชัน้ 28 อำคำรเอสเจ อินฟินทิวนั บิสสเินส คอมเพลก็ซ ์ถนนวภิำวดีรงัสติ แขวงจอมพล เขต
จตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 

หรอืสง่ E-mail มำที่ headofac@thaicom.net  

3. ในกรณีที่ผูบ้ริหำรระดบัสงูที่เป็นผูบ้ริหำรระดบัฝ่ำย หรือเทียบเท่ำขึน้ไป หรือหวัหนำ้หน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยใน หรือหัวหน้ำหน่วยงำนทรัพยำกรบุคคล เก่ียวข้องกับกำรกระท ำผิดหรือกำรทุจริต ให้แจ้งถึงประธำน
คณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสีย่ง หรอืคณะกรรมกำรบรษัิท 

4. ผูบ้งัคบับญัชำ หรือหน่วยงำนต่ำงๆ ตำมขอ้ 1 และ/หรือ 2 เมื่อไดร้บัแจง้ว่ำมีกำรกระท ำผิดและกำรทจุริต 
รวมทัง้หำกพบว่ำมีกำรกระท ำผิดหรือกำรทุจริตใดๆ เกิดขึน้ ใหแ้จ้งหน่วยงำนตรวจสอบภำยในของบริษัท (หรือ
หน่วยงำนตรวจสอบภำยในของสำยงำนธุรกิจที่ตนเองสงักดั) ภำยใน 7 วนัท ำกำร เพื่อด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนกำร
สอบสวนท่ีก ำหนด 

5. ส ำหรบับุคคลภำยนอก สำมำรถแจง้ขอ้รอ้งเรียนและเบำะแสไดท้ำงเว็บไซต ์www.thaicom.net ในหวัขอ้ 
“กำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี” > “รบัขอ้รอ้งเรยีนและแจง้เบำะแส” โดยขอ้มลูกำรรอ้งเรยีนและเบำะแสจะถกูสง่ไปยงั 

5.1 ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสีย่ง 

5.2 หวัหนำ้หนว่ยงำนตรวจสอบภำยใน 

5.3 หวัหนำ้หนว่ยงำนทรพัยำกรบคุคล 

 

mailto:headofia@thaicom.net
mailto:headofhr@thaicom.net
mailto:headofac@thaicom.net
http://www.thaicom.net/
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กำรด ำเนินกำรของบรษัิทเมือ่ไดร้บัขอ้รอ้งเรยีน 

1. เมื่อไดร้บัเรื่องรอ้งเรียนหรือเบำะแสกำรกระท ำผิดและกำรทจุริตผ่ำนทำงช่องทำงต่ำงๆ ที่บริษัทก ำหนด ให้
ด ำเนินกำรประเมินและตรวจสอบขอ้มลูที่ไดร้บัในเบือ้งตน้ใหแ้ลว้เสรจ็ภำยใน 30 วนั นบัจำกวนัที่ไดร้บัเรื่องรอ้งเรยีน
หรอืเบำะแสกำรกระท ำผิดหรอืกำรทจุรติ  

 หำกตรวจสอบขอ้เท็จจริงและพบว่ำมีมลูกำรกระท ำผิดหรือกำรทจุริต ใหห้น่วยงำนตรวจสอบภำยใน 
หรอืหนว่ยงำนท่ีไดร้บัมอบหมำยด ำเนินกำรเสนอคณะกรรมกำรจรรยำบรรณ และผูม้ีอ  ำนำจตำมที่ระบุ
ไวแ้ตง่ตัง้คณะกรรมกำรสอบสวน 

 หำกตรวจสอบและพบว่ำไม่มีมูลข้อเท็จจริงใดๆ ตำมที่รอ้งเรียนหรือแจ้งเบำะแส ให้หน่วยงำน
ตรวจสอบภำยในหรือหน่วยงำนที่ไดร้บัมอบหมำย แจง้กลบัไปยงัผูร้อ้งเรียนและผูท้ี่เก่ียวขอ้ง เพื่อยตุิ
เรือ่งรอ้งเรยีนดงักลำ่ว 

2. คณะกรรมกำรสอบสวนจะตอ้งสอบสวนผูถ้กูกลำ่วหำ ผูบ้งัคบับญัชำของผูถ้กูกลำ่วหำ รวมทัง้บคุคลอื่นที่
เก่ียวขอ้ง และจดัท ำรำยงำนผลกำรสอบสวนใหแ้ลว้เสร็จภำยใน 45 วนั นบัจำกวนัท่ีไดร้บัทรำบหนงัสือแตง่ตัง้ แต่ถำ้
มีควำมจ ำเป็นซึง่ไมส่ำมำรถด ำเนินกำรใหแ้ลว้เสร็จภำยในระยะเวลำดงักลำ่วได ้ใหค้ณะกรรมกำรสอบสวน รำยงำน
เหตผุลที่ท ำใหก้ำรสอบสวนลำ่ชำ้ เพื่อขอขยำยเวลำตอ่ผูท้ี่ลงนำมแตง่ตัง้คณะกรรมกำรสอบสวน ครัง้ละไมเ่กิน 30 วนั 

3. เมื่อด ำเนินกำรสอบสวนเสร็จแลว้ ใหค้ณะกรรมกำรสอบสวนจดัท ำรำยงำนผลกำรสอบสวนเสนอต่อผูท้ี่ลง
นำมแต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวน  และจัดท ำส ำเนำส่งให ้ประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร หวัหนำ้หน่วยงำนกำรเงิน 
หวัหนำ้หน่วยงำนบญัชี หวัหนำ้หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หวัหนำ้หน่วยงำนทรพัยำกรบคุคล  หวัหนำ้หน่วยงำน
กฎหมำย  และผูท้ี่เก่ียวขอ้งแลว้แต่ละกรณี รวมทัง้คณะกรรมกำรพิจำรณำลงโทษทำงวินัยในกรณีที่พบว่ำมีกำร
กระท ำผิดทำงวินยั 

4. ในกรณีที่ผูท้ี่ลงนำมแต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนและ /หรือหวัหนำ้หน่วยงำนตรวจสอบภำยในเห็นว่ำ
ขอ้เท็จจริงเก่ียวกับกำรกระท ำผิดและกำรทุจริตไม่ชัดเจน หรือไม่ครบถ้วน ใหผู้ท้ี่ลงนำมแต่งตัง้คณะกรรมกำร
สอบสวนสั่งกำรใหค้ณะกรรมกำรสอบสวนด ำเนินกำรสอบสวนเพิ่มเติม หรือแต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนชุดใหม่
เพื่อด ำเนินกำรสอบสวนไดต้ำมที่เห็นสมควร 

กำรลงโทษทำงวินยัและกำรด ำเนินกำรทำงกฎหมำย 

1. คณะกรรมกำรพิจำรณำลงโทษทำงวินยัจะตอ้งพิจำรณำลกัษณะกำรกระท ำผิดวินยัและก ำหนดบทลงโทษ
ทำงวินยักับผูก้ระท ำผิด และเสนอใหผู้ม้ีอ  ำนำจตำมที่ไดร้ะบุไวอ้นุมตัิใหด้  ำเนินกำรลงโทษทำงวินยักับผูก้ระท ำผิด
ภำยใน 30 วนั นบัจำกวนัท่ีไดร้บัรำยงำนผลกำรสอบสวน 

2. เมื่อมีกำรอนมุตัิใหด้  ำเนินกำรลงโทษทำงวินยัแลว้ ใหห้นว่ยงำนทรพัยำกรบคุคลจดัท ำค ำสั่งลงโทษทำงวินยั 
เสนอใหผู้ม้ีอ  ำนำจตำมที่ก ำหนดไวใ้นตำรำงอ ำนำจอนมุตัิ (Table of Approval Authority ) อนมุตัิค  ำสั่งดงักลำ่วก่อน
ด ำเนินกำรลงโทษทำงวินยักบัผูก้ระท ำผิด และแจง้ค ำสั่งลงโทษทำงวินยักบัผูก้ระท ำผิด รวมทัง้ใหผู้ก้ระท ำผิดลงนำม
รบัทรำบค ำสั่งลงโทษดงักลำ่ว 

3. ในกรณีที่กำรกระท ำผิดหรือกำรทุจริตใดๆ ก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยต่อทรพัยส์ิน ช่ือเสียง ภำพลกัษณข์อง
บรษัิท หรอืเป็นกำรปฏิบตัิฝ่ำฝืนกฎหมำย  ใหค้ณะกรรมกำรพิจำรณำลงโทษทำงวินยัเสนอผูม้ีอ  ำนำจตำมที่ก ำหนดไว้
ในตำรำงอ ำนำจอนมุตัิ (Table of Approval Authority) ของบรษัิท เป็นผูพ้ิจำรณำตดัสนิวำ่จะด ำเนินคดีทำงแพง่และ/
หรอืคดีอำญำตอ่ผูก้ระท ำผิด โดยอำจรว่มพิจำรณำกบัหวัหนำ้หนว่ยงำนกฎหมำย หรอืหนว่ยงำนอื่นที่เก่ียวขอ้ง 
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กำรแจง้ผลกบัผูร้อ้งเรยีน 

บริษัทจะแจง้ควำมคืบหนำ้และผลกำรพิจำรณำเรื่องรอ้งเรียนกำรกระท ำผิดและกำรทจุริตใหก้บัผูร้ ้องเรียนที่ได้
เปิดเผยช่ือ ที่อยู่ หมำยเลขโทรศพัท ์อีเมล ์หรือช่องทำงติดต่ออื่นๆ ไว ้อย่ำงไรก็ตำม ในบำงครัง้ดว้ยเหตุผลควำม
จ ำเป็นในเรื่องขอ้มูลส่วนบุคคลและรกัษำควำมลับ บริษัทอำจไม่สำมำรถใหข้อ้มูลในรำยละเอียดเก่ียวกับกำร
สอบสวนหรอืกำรลงโทษทำงวินยั 

 กำรคุม้ครองผูร้อ้งเรยีนหรอืผูใ้หข้อ้มลู 

1. บริษัทจะไม่ยินยอมใหม้ีกำรข่มขู่ คกุคำม ผูร้อ้งเรียน รวมถึงผูท้ี่ใหค้วำมรว่มมือ หรือควำมช่วยเหลือในกำร
สอบสวนดว้ยเจตนำสุจริต บริษัทจะใหค้วำมคุม้ครองและหำ้มพนักงำนหรือผูบ้ริหำรของบริษัทเลิกจำ้ง พักงำน 
ลงโทษทำงวินยั หรือขู่ว่ำจะด ำเนินกำรต่ำงๆ จำกกำรที่พนกังำนใหข้อ้มลูเรื่องกำรกระท ำผิดหรือกำรทจุริต หำกผูใ้ด
กระท ำกำรฝ่ำฝืนดงักลำ่วจะถกูลงโทษทำงวินยั 

2. หำกผูร้อ้งเรียนเห็นว่ำตนอำจเดือดรอ้นเสียหำย สำมำรถรอ้งขอมำตรกำรคุม้ครองไดต้ลอดเวลำ และบรษัิท
อำจให้ควำมคุ้มครองเพิ่มเติมเป็นพิเศษตำมควำมเหมำะสม โดยจะพิจำรณำจำกระดับควำมร้ำยแรงและ
ควำมส ำคญัของเรือ่งที่รอ้งเรยีน ในกรณีที่ผูร้อ้งเรยีนถกูขม่ขู ่คกุคำม ใหร้ำยงำนตอ่หวัหนำ้หนว่ยงำนทรพัยำกรบคุคล
โดยทนัที ซึ่งหวัหนำ้หน่วยงำนทรพัยำกรบุคคลจะท ำหนำ้ที่เป็นเจำ้หนำ้ที่คุม้ครองผูร้อ้งเรียนหรือผูใ้หข้้อมูล ตำม
นโยบำยฉบบันี ้

3. กรณีผูร้อ้งเรียนเป็นพนกังำนซึ่งใหข้อ้มลูกำรกระท ำผิดหรือกำรทจุริตดว้ยเจตนำสจุริต แมว้่ำภำยหลงับรษัิท
ไดด้  ำเนินกำรสอบสวนแลว้และพบว่ำไม่มีกำรกระท ำผิดตำมที่ไดร้อ้งเรียน บริษัทจะไม่ด ำเนินกำรลงโทษใดๆ กับ
พนกังำนที่ใหข้อ้มลู อย่ำงไรก็ตำม หำกผลกำรสอบสวนพบว่ำไม่มีมลูขอ้เท็จจริงใดๆ ตำมที่รอ้งเรียน และไดท้ ำดว้ย
เหตเุจตนำใหร้ำ้ย หรือจงใจใหเ้กิดผลที่เป็นอนัตรำย หรือใหข้อ้มลูเท็จ บริษัทจะพิจำรณำด ำเนินกำรลงโทษพนกังำน 
ตำมขอ้บงัคบัเก่ียวกบักำรท ำงำน ซึง่มีบทลงโทษตัง้แต ่ตกัเตือนดว้ยวำจำหรอืลำยลกัษณอ์กัษร พกังำน จนถึงใหอ้อก
จำกงำน รวมทัง้พิจำรณำด ำเนินคดีตำมกฎหมำย 

 กำรรกัษำควำมลบั 

1. ผูท้ี่เก่ียวขอ้งในกำรรบัรอ้งเรยีนและเบำะแสกำรกระท ำผิดหรอืกำรทจุรติ ตอ้งเก็บรกัษำขอ้มลูที่ไดร้บัมำไวเ้ป็น
ควำมลบั ไมเ่ปิดเผยแก่บคุคลหนึง่บคุคลใด เวน้แตเ่ป็นกำรเปิดเผยตำมควำมจ ำเป็นในกำรปฎิบตัิงำนเทำ่นัน้หรอืเป็น
กำรปฏิบตัิตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

2. หำ้มน ำรำยงำนผลกำรสอบสวนไปเปิดเผยแก่บคุคลใด ทัง้นี ้เพื่อเป็นกำรหลกีเลีย่งกำรสรำ้งควำมเสยีหำยตอ่
ช่ือเสียงของบคุคลผูถ้กูกลำ่วหำหำกภำยหลงัพบวำ่เป็นผูบ้ริสทุธ์ิ และเพ่ือป้องกนัควำมเสี่ยงทำงกฎหมำยที่อำจเกิด
ขึน้กบับรษัิท 

โดยในปีที่ผำ่นมำบรษัิทไมพ่บเบำะแสและกรณีที่เก่ียวขอ้งกบักำรทจุรติหรอืละเมดินโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร
ของบรษัิท 
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8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง ในรอบปีที่ผ่านมา 

8.2.1 จ านวนคร้ังการเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง  

รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 
การประชุม 

การประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบและความเสี่ยง 

1. ดร.ปรเมธี วิมลศิร ิ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสีย่ง 
และกรรมกำรอิสระ 

2/2(1) 

2. นำยสมชำย จิณโณวำท กรรมกำรตรวจสอบและควำมเสีย่ง 
และกรรมกำรอิสระ 

2/2(1) 

3. ผศ. ดร.ปำรณีำ ศรวีนิชย ์ กรรมกำรตรวจสอบและควำมเสีย่ง  
และกรรมกำรอิสระ 

2/2(1) 

_____________________ 
หมำยเหต ุ

(1) ดร.ปรเมธี วิมลศิริ นำยสมชำย จิณโณวำท และ ผศ. ดร.ปำรีณำ ศรีวนิชย ์ไดร้บักำรแต่งตัง้ใหด้  ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระ
และประธำนและกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสี่ยง มีผลเม่ือวนัที่ 29 ตลุำคม 2564 โดยมติที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท
วำระพิเศษ ครัง้ที่ 14/2564 เม่ือวนัที่ 29 ตลุำคม 2564 โดยมีกำรจดัประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสี่ยงในปี 2564 
นบัจำกวนัที่ด  ำรงต ำแหน่งจ ำนวน 2 ครัง้ 

8.2.2 รายงานผลการปฏิบัตหิน้าทีค่ณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง 

คณะกรรมการตรวจสอบและความ
เสี่ยง และรายชื่อกรรมการ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

สรุปหน้าที่และความรับผิดชอบหลกัที่ส าคัญ 

คณะกรรมการตรวจสอบและความ
เสี่ยง 
ดร.ปรเมธี วิมลศิร ิ(ประธำน) 
นำยสมชำย จิณโณวำท 
ผศ. ดร.ปำรณีำ ศรวีนิชย ์

คณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสี่ยงมีหนำ้ที่หลกัในกำรช่วย
สนบัสนุนคณะกรรมกำรบริษัทใหส้ำมำรถปฎิบตัิหนำ้ที่ตำมควำม
รบัผิดชอบในกำรก ำกับดูแลเรื่องต่ำงๆ ดังนี ้1) ควำมถูกตอ้งของ
รำยงำนทำงกำรเงิน 2) ควำมเพียงพอและมีประสิทธิผลของระบบ
กำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน 3) กำรปฏิบัติตำม
กฎหมำยและระเบียบที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัท 4) คุณสมบตัิ 
ผลกำรปฏิบัติงำนและควำมเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี 5) กำร
ปฏิบตัิงำนของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ภำยใตข้อบเขตหนำ้ที่
และควำมรบัผิดชอบตำมกฎบตัรที่อนมุตัิโดยคณะกรรมกำรบรษัิท 
ทั้งนี ้ ส  ำหรับข้อมูลจ ำนวนกำรเข้ำประชุมของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบและควำมเสีย่ง สำมำรถพิจำรณำไดจ้ำก หวัขอ้ 8.1.2 กำร
เขำ้ร่วมประชุมและกำรจ่ำยค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรรำยบุคคล
ขำ้งตน้ และรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนประจ ำปี ปรำกฎในเอกสำร
แนบ 5 

สรุปผลการปฏิบัตหิน้าที่ของคณะกรรมการชุดยอ่ย 

คณะกรรมกำรบรษัิทไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมกำรชดุยอ่ยที่รำยงำนตรงตอ่คณะกรรมกำรบรษัิท เพื่อท ำหนำ้ที่แบง่เบำ
ภำระควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบรษัิท ซึง่คณะกรรมกำรชดุยอ่ยจะปฎิบตัิหนำ้ที่ตำมกฎบตัรซึง่ก ำหนดหนำ้ที่



                                       บรษิัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน)                                                      ส่วนท่ี 2 กำรก ำกบัดแูลกิจกำร 

แบบ 56-1 One Report ส่วนท่ี 2 หนำ้ท่ี 73 

 

และควำมรบัผิดชอบไวอ้ยำ่งชดัเจนและไดร้บักำรอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัท โดยคณะกรรมกำรชดุยอ่ยจะช่วย
ใหค้  ำแนะน ำและขอ้เสนอแนะในดำ้นต่ำงๆ ท่ีมีควำมเช่ียวชำญต่อคณะกรรมกำรบริษัท ทัง้นี ้องคป์ระกอบของ
คณะกรรมกำรชุดย่อย รวมทัง้หนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบหลกัที่ส  ำคญัและผลกำรปฎิบตัิงำนในรอบปีที่ผ่ำนมำ สรุปได้
ดงันี ้ 

คณะกรรมการชุดยอ่ย และรายชื่อ
กรรมการ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

สรุปหน้าที่และความรับผิดชอบหลกัที่ส าคัญ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 
พลอำกำศเอก มำนตั วงษ์วำทย ์(ประธำน) 
นำยสมประสงค ์บญุยะชยั 
นำยบญุชยั ถิรำติ 
 

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนท ำหน้ำที่ช่วย
คณะกรรมกำรบริษัทในกำรดูแลเรื่องกระบวนกำรสรรหำและ
ก ำหนดค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรและผูบ้ริหำร รวมถึงกำร
พิจำรณำผลกำรประเมินกำรปฎิบัติงำนของประธำนเจ้ำหนำ้ที่
บริหำร และผูบ้ริหำรระดับสูง รวมถึงทบทวนองคป์ระกอบของ
คณะกรรมกำรบริษัท กำรพิจำรณำแผนกำรสืบทอดต ำแหน่ง และ
ดูแลกำรประเมินผลกำรปฎิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัท 
ตลอดจนพิจำรณำหลกัเกณฑ ์นโยบำยค่ำตอบแทนที่เหมำะสม 
สอดคล้องกับหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรและ
ผูบ้ริหำรระดบัสงูของบริษัท เพื่อเป็นกำรจงูใจแลรกัษำผูน้  ำองคก์ร
ที่มีคณุภำพไวก้บับรษัิท 
ทัง้นี ้ส  ำหรบัขอ้มลูจ ำนวนกำรเขำ้ประชมุของคณะกรรมกำรสรรหำ
และก ำหนดค่ำตอบแทน สำมำรถพิจำรณำไดจ้ำก หัวขอ้ 8.1.2 
กำรเข้ำร่วมประชุมและกำรจ่ำยค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร
รำยบคุคลขำ้งตน้ และรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนประจ ำปี ปรำกฎ
ในเอกสำรแนบ 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                       บรษิัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน)                                                      ส่วนท่ี 2 กำรก ำกบัดแูลกิจกำร 

แบบ 56-1 One Report ส่วนท่ี 2 หนำ้ท่ี 74 

 

9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน 

9.1  การควบคุมภายใน  

คณะกรรมกำรบริษัทใหค้วำมส ำคญักบักำรควบคมุภำยในที่ดี ซึ่งเป็นองคป์ระกอบส ำคญัของกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 
โดยจดัใหบ้ริษัทมีระบบกำรควบคมุภำยในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล เพื่อจดักำรควำมเสี่ยงที่อำจสง่ผลกระทบตอ่
กำรบรรลุวัตถุประสงคข์องบริษัท ทัง้นีค้ณะกรรมกำรไดม้อบหมำยใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสี่ยง 
รบัผิดชอบในกำรติดตำมควำมมีประสิทธิผลของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัท และฝ่ำยบริหำรรบัผิดชอบ
รบัผิดชอบในกำรออกแบบและน ำระบบกำรควบคมุภำยในไปปฏิบตัิใชภ้ำยในองคก์ร  

การควบคุมภายใน  

บริษัทไดน้ ำแนวปฏิบัติที่ออกโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และกรอบแนว
ปฏิบตัิดำ้นกำรควบคมุภำยในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 
(COSO) มำใชใ้นกำรพฒันำระบบควบคมุภำยในของบรษัิท โดยมีองคป์ระกอบหลกั 5 ดำ้น ดงันี ้

1) สภำพแวดลอ้มกำรควบคมุ (Control Environment) ซึง่ประกอบดว้ยมำตรฐำน กระบวนกำรและโครงสรำ้ง
ตำ่งๆ ซึง่เป็นรำกฐำนของกำรควบคมุภำยในทั่วทัง้บรษัิท โดยสภำพแวดลอ้มกำรควบคมุที่ส  ำคญัของบรษัิท มีดงันี ้

 คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเป็นอิสระจำกฝ่ำยบริหำรและมีควำมเช่ียวชำญและควำมช ำนำญในกำร
ท ำหนำ้ที่ก ำกบัดแูล คณะกรรมกำรบริษัทยงัไดก้ ำหนดเรื่องที่เป็นอ ำนำจอนมุตัิของคณะกรรมกำรบริษัทและเรื่องที่
มอบอ ำนำจกำรอนมุตัิใหแ้ก่ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำรและฝ่ำยบรหิำรไวอ้ย่ำงชดัเจนและเหมำะสม 

 คณะกรรมกำรบริษัทและฝ่ำยบริหำรในทกุระดบัชัน้ ไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงควำมส ำคญัของคณุค่ำควำม
ซื่อสตัยแ์ละมีจริยธรรมผ่ำนกำรบงัคบับญัชำ กำรกระท ำและพฤติกรรม ซึ่งช่วยสนบัสนนุใหร้ะบบกำรควบคมุภำยใน
สำมำรถท ำหนำ้ที่ไดต้ำมที่ก ำหนด นอกจำกนีย้งัไดจ้ัดท ำคู่มือประมวลจรรยำบรรณ เพื่อใชเ้ป็นแนวปฏิบตัิส  ำหรบั
กรรมกำร ฝ่ำยบรหิำรและพนกังำน 

 ประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรและผูบ้ริหำร ไดจ้ัดโครงสรำ้งองคก์ร และสำยกำรรำยงำนไวอ้ย่ำงชัดเจน 
รวมถึงก ำหนดควำมรับผิดชอบในเรื่องกำรควบคุมภำยในไว้ในทุกระดับของบริษัท ทั้งนีม้ีกำรสอบทำนควำม
เหมำะสมของเรือ่งดงักลำ่วอยำ่งสม ่ำเสมอ 

 ก ำหนดใหม้ีขัน้ตอนในกำรจูงใจ พฒันำ และรกัษำพนกังำนที่มีควำมรูค้วำมสำมำรถ รวมทัง้มีวิธีกำร
ประเมินผลและกำรใหค้ำ่ตอบแทนที่เหมำะสม 

2) กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment) บริษัทด ำเนินธุรกิจภำยใตร้ะดับควำมเสี่ยงที่ยอมรบัไดท้ี่
ก ำหนดไว ้เพื่อใหบ้รรลวุตัถปุระสงคท์ำงธุรกิจของบริษัท ควำมเสี่ยงที่มีผลต่อกำรบรรลวุตัถปุระสงคข์องบริษัท กำร
ทุจริตที่อำจเกิดขึน้ รวมถึงกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดลอ้มทัง้ภำยในและภำยนอกบริษัท ไดม้ีกำรระบุและ
ประเมินไวท้ั่วทัง้บรษัิท เพื่อก ำหนดมำตรกำรจดักำรควำมเสีย่งที่เหมำะสม 

ทัง้นีผู้บ้รหิำรและพนกังำนทกุคนของบรษัิทเป็นเจำ้ของควำมเสีย่ง ซึง่มีหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบในกำรระบ ุและ
ประเมินควำมเสี่ยงของหน่วยงำนที่ตนเองรบัผิดชอบ โดยถือเป็นสว่นหนึ่งของกำรจดัท ำแผนกลยุทธแ์ละแผนธุรกิจ
ประจ ำปี กำรบรหิำรงำนและกำรตดัสนิใจประจ ำวนั รวมถึงกระบวนกำรบรหิำรโครงกำรตำ่งๆ 

3) กิจกรรมกำรควบคุม (Control Activities) บริษัทไดจ้ัดใหม้ีกิจกรรมกำรควบคมุผ่ำนนโยบำยและขัน้ตอน
ปฏิบัติงำนต่ำงๆ และน ำระบบกำรจัดกำรคุณภำพของ ISO มำปรับใช้กับกำรควบคุมกำรปฏิบัติงำนให้เกิด
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล ซึ่งจะช่วยใหม้ั่นใจว่ำกำรควบคุมต่ำงๆของฝ่ำยบริหำรที่ไดน้  ำไปปฏิบตัินัน้ สำมำรถ



                                       บรษิัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน)                                                      ส่วนท่ี 2 กำรก ำกบัดแูลกิจกำร 

แบบ 56-1 One Report ส่วนท่ี 2 หนำ้ท่ี 75 

 

จดักำรควำมเสี่ยง เพื่อใหบ้รรลวุตัถปุระสงคข์องบริษัท กิจกรรมกำรควบคมุของบริษัทจะถกูด ำเนินกำรในทกุระดบั
ขององคก์ร ในแต่ละขัน้ตอนของกระบวนกำรทำงธุรกิจและภำยใตส้ภำพแวดลอ้มทำงเทคโนโลยี ซึ่งรวมถึงอ ำนำจ
อนมุตัิ กำรสอบทำน กำรกระทบยอด กำรแบง่แยกหนำ้ที่ และกำรสอบทำนผลกำรด ำเนินงำน 

4) สำรสนเทศและกำรสื่อสำรขอ้มลู (Information & Communication) บริษัทจดัท ำและใชข้อ้มลูที่เก่ียวขอ้ง
และมีคณุภำพจำกทัง้ภำยในและภำยนอก เพื่อสนบัสนนุใหก้ำรควบคมุภำยในสำมำรถท ำหนำ้ที่ไดต้ำมที่ก ำหนดไว ้
รวมทัง้สือ่สำรขอ้มลูตำ่งๆ ซึง่รวมถึงวตัถปุระสงคแ์ละควำมรบัผิดชอบตอ่กำรควบคมุภำยในท่ีจ ำเป็นตอ่กำรสนบัสนนุ
ใหก้ำรควบคมุภำยในสำมำรถท ำหนำ้ที่ไดต้ำมที่ก ำหนดใหแ้ก่ผูท้ี่เก่ียวขอ้งภำยในบรษัิท ตลอดจนสือ่สำรขอ้มลูอื่นๆ ที่
เก่ียวขอ้งแก่บคุคลภำยนอก 

นอกจำกนี ้บริษัทยงัไดน้ ำนโยบำยกำรรบัเรื่องรอ้งเรียนและเบำะแสกำรกระท ำผิดและกำรทจุริตมำใช ้ซึ่งได้
ก ำหนดช่องทำงที่ปลอดภยัและเป็นควำมลบัส ำหรบัผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียทุกคนในกำรรอ้งเรียนและแจง้เบำะแสกำร
กระท ำผิดและกำรทุจริตต่อบริษัท โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบจะสอบทำนรำยงำนกำรรบัแจง้ขอ้มลูกำรกระท ำผิด
และกำรทจุรติเป็นประจ ำทกุไตรมำส 

5) กิจกรรมกำรติดตำม (Monitoring Activities) บรษัิทไดจ้ดัใหม้ีกิจกรรมกำรติดตำมประเมินผล เพื่อใหม้ั่นใจ
วำ่องคป์ระกอบตำ่งๆของกำรควบคมุภำยในยงัคงมีอยูแ่ละท ำหนำ้ที่ไดต้ำมที่ก ำหนด โดยผูจ้ดักำรของแตล่ะสำยงำน
ท ำหนำ้ที่ติดตำมประเมินผลกำรควบคมุภำยในอยำ่งต่อเนื่อง ทัง้นี ้ผูจ้ดักำรของแต่ละสำยงำนเป็นผูม้ีควำมสำมำรถ
และมีควำมรูอ้ยำ่งเพียงพอที่จะเขำ้ใจถึงวตัถปุระสงคแ์ละขัน้ตอนกำรประเมิน รวมทัง้สำมำรถวิเครำะหข์อ้มลูที่ ไดร้บั
อย่ำงระมดัระวงั นอกจำกนี ้บริษัทยงัไดจ้ดัตัง้แผนกงำนตรวจสอบภำยในขึน้ เพื่อท ำหนำ้ที่สนบัสนนุคณะกรรมกำร
ตรวจสอบในกำรก ำกบัดแูลระบบกำรควบคมุภำยใน โดยมีหนำ้ที่ส  ำคญัคือกำรท ำใหม้ั่นใจอยำ่งอิสระวำ่กำรควบคมุ
ภำยในมีอยำ่งเพียงพอและมีประสทิธิผล 

ทั้งนีข้ ้อบกพร่องของกำรควบคุมภำยในจะมีกำรสื่อสำรใหผู้้ที่เก่ียวข้อง ซึ่งรวมถึงผู้บริหำรที่รบัผิดชอบ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบรษัิท อยำ่งทนัเวลำ เพื่อใหส้ำมำรถด ำเนินกำรแกไ้ขไดอ้ยำ่งรวดเรว็ 

คณะกรรมกำรบริษัทไดป้ระเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคมุภำยในตำมองคป์ระกอบหลกัทัง้ 5 ดำ้น โดยใช้
แบบประเมินของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) และกรอบแนวปฏิบตัิดำ้น
กำรควบคมุภำยในของ COSO (Internal Control Integrated Framework) ประกอบกับรำยงำนกำรตรวจสอบของ
แผนกงำนตรวจสอบภำยใน และรำยงำนของผูส้อบบัญชี คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเห็นว่ำบริษัทมีระบบกำร
ควบคุมภำยในที่เหมำะสมเพียงพอและมีประสิทธิผล รวมทัง้มีระบบกำรติดตำม ที่สำมำรถป้องกันทรพัยส์ินของ
บริษัทและบริษัทย่อยจำกกำรที่กรรมกำรหรือผูบ้ริหำรน ำไปใชโ้ดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ ำนำจได ้ ทัง้นีก้ำรท ำธุรกรรม
ต่ำงๆ ไดร้บักำรอนมุตัิจำกผูม้ีอ  ำนำจจดักำร มีกำรบนัทึกบญัชีที่ถกูตอ้งครบถว้นเพื่อใหง้บกำรเงินมีควำมน่ำเช่ือถือ 
และมีระบบกำรจดัเก็บเอกสำรส ำคญัที่ช่วยใหก้รรมกำร ผูส้อบบญัชี และผูม้ีอ  ำนำจตำมกฎหมำยสำมำรถตรวจสอบ
ไดภ้ำยในระยะเวลำอนัควร  

ความเห็นของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 

 บริษัท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ำกดั ซึ่งเป็นผูต้รวจสอบงบกำรเงินประจ ำปี 2564 ของบริษัท ไดใ้ห้
ควำมเห็นว่ำไม่พบขอ้บกพร่องที่มีสำระส ำคญัเก่ียวกับระบบควบคมุภำยในดำ้นรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทแต่
อยำ่งใด ระบบควบคมุภำยในของบรษัิทมีควำมเหมำะสมเพียงพอและมีประสิทธิผล 
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การตรวจสอบภายใน  

บรษัิทไดจ้ดัใหม้ีแผนกงำนตรวจสอบภำยใน ซึง่เป็นหนว่ยงำนอิสระขึน้ตรงตอ่คณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสีย่ง 
เพื่อท ำหนำ้ที่ใหค้วำมเช่ือมั่นว่ำ กำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรควบคมุภำยใน และกำรก ำกบัดแูลกิจกำรมีประสิทธิผล 
และมีกำรปรบัปรุงอยำ่งตอ่เนื่อง โดยมีกฎบตัรที่ไดร้บัอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสีย่งอยำ่งชดัเจน 
และมีกำรทบทวนกฎบตัรเป็นประจ ำทกุปี  

หวัหนำ้งำนตรวจสอบภำยในรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสี่ยงและรำยงำนดำ้นกำรบริหำร 
(Administrative) ต่อประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร ทัง้นีก้ำรแต่งตั้ง โยกยำ้ย หรือถอดถอน หวัหนำ้หน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยในจะตอ้งไดร้บักำรพิจำรณำอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสี่ยง  ซึ่งปัจจุบนันำงสำว นงลกัษณ ์
อคัรคหสนิ ด ำรงต ำแหนง่เป็นหวัหนำ้งำนตรวจสอบภำยใน โดยจบกำรศกึษำระดบัปรญิญำโท สำขำบรหิำรธุรกิจจำก
มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร ์และไดร้บัประกำศนียบตัรผูต้รวจสอบภำยในรบัอนญุำตจำกสถำบนัผูต้รวจสอบสำกล 
(Certified Internal Auditor :CIA)  มีประสบกำรณก์ำรท ำงำนดำ้นกำรตรวจสอบภำยในมำกกว่ำ 16 ปี และมีควำม
ช ำนำญในหลำยดำ้น เช่น  กำรควบคมุภำยใน กำรตรวจสอบภำยใน และกำรบริหำรควำมเสี่ยง ซึ่งคณะกรรมกำร
ตรวจสอบและควำมเสี่ยง มีควำมเห็นว่ำ นำงสำวนงลกัษณ ์อคัรคหสิน มีคณุสมบตัิดำ้นวฒุิกำรศึกษำ คณุวฒุิดำ้น
วิชำชีพ ประสบกำรณใ์นกำรท ำงำน รวมถึงกำรอบรมที่เก่ียวขอ้ง เหมำะสม เพียงพอส ำหรบักำรปฏิบตัิหนำ้ที่หวัหนำ้
งำนตรวจสอบภำยในของบรษัิท (รำยละเอียดเก่ียวกบัหวัหนำ้งำนตรวจสอบภำยใน ตำมเอกสำรแนบ 3) 

แผนกงำนตรวจสอบภำยในไดจ้ัดท ำแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี โดยน ำผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงของฝ่ำยบริหำร 
ทิศทำงและกลยทุธข์องบริษัท และกำรประเมินควำมเสี่ยงของแผนกงำนตรวจสอบภำยใน มำใชป้ระกอบกำรจดัท ำ
แผนดงักล่ำว และไดด้  ำเนินกำรตรวจสอบตำมแผนงำนที่ไดร้บัอนุมตัิจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสี่ยง 
โดยไดน้ ำมำตรฐำนสำกลกำรปฏิบตัิงำนวิชำชีพกำรตรวจสอบภำยในของผูต้รวจสอบภำยในมำใชเ้ป็นแนวทำงกำร
ปฏิบตัิงำน ทัง้นีผู้ต้รวจสอบภำยในสำมำรถเขำ้ถึงขอ้มลูและตรวจสอบสว่นงำนตำ่งๆ ไดโ้ดยไมม่ีขอ้จ ำกดัและรำยงำน
ผลกำรตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสี่ยง คณะกรรมกำรบริษัท และประธำนเจำ้หนำ้ที่
บรหิำร เพื่อใหเ้กิดกำรแกไ้ข ปอ้งกนั และปรบัปรุงไดใ้นระยะเวลำที่เหมำะสม  

หน่วยงานก ากับดูแลการปฏิบัติงาน 

คณะกรรมกำรบริษัทไดจ้ดัตัง้แผนกงำนก ำกบัดแูล โดยมี นำยสลิล จำรุจินดำ ด ำรงต ำแหน่งหวัหนำ้งำนก ำกบัดแูล
กำรปฎิบัติงำนของบริษัท ท ำหนำ้ที่ก ำกับดูแลใหบ้ริษัทและบริษัทย่อย ด ำเนินงำนใหเ้ป็นไปตำมกฎเกณฑแ์ละ
ประกำศของหน่วยงำนก ำกบัดแูลที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัท  (รำยละเอียดเก่ียวกบั
หวัหนำ้งำนก ำกบัดแูลกำรปฏิบตัิงำนของบรษัิท ตำมเอกสำรแนบ 3) 
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9.2 รายการระหว่างกัน 

ในรอบปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีรำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลที่อำจมีควำมขดัแยง้กบับริษัทและบริษัท
ยอ่ย โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

บรษัิทที่เก่ียวขอ้ง/
ควำมสมัพนัธก์บั

บรษัิท 
ลกัษณะรำยกำร 

มลูคำ่รำยกำร
ระหวำ่งกนั 

ส ำหรบัปีสิน้สดุ 
31 ธ.ค. 2564 

(ลำ้นบำท) 

เหตผุลและควำมจ ำเป็นของกำรท ำรำยกำร 

  งบกำรเงินรวม  
บรษัิท อินทชั โฮลดิง้ส ์
จ  ำกดั (มหำชน) (อินทชั) / 
เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของ
บรษัิท ถือหุน้ 41.13% 
และมีกรรมกำรรว่มกนั  
- ประกอบธุรกิจดำ้นกำร
ลงทนุโดยกำรเขำ้ถือ
หุน้และเขำ้ไป
บรหิำรงำนในบรษัิท
ตำ่ง ๆ 

1. คำ่ใชจ้ำ่ย 
- คำ่บ  ำรุงรกัษำระบบ

สำรสนเทศ 
 
 
 

2. ลกูหนีอ่ื้น 
 

 
0.53 

 
 
 
 

0.04 
 

 
บริ ษัทใช้บริกำร  กำรบ ำ รุงรักษำระบบ
สำรสนเทศที่ด  ำเนินกำรโดยอินทัช เพื่อให้
ระบบกำรจัดกำรสอดคลอ้งกับนโยบำยของ
กลุม่บรษัิท 
 
 

บรษัิท ซีเอส ล็อกซอินโฟ 
จ ำกดั (มหำชน) (ซีเอ
สแอล) / บรษัิทยอ่ยใน
กลุม่เอไอเอส 
-  ประกอบธุรกิจใหบ้รกิำร
ศนูยข์อ้มลูอินเตอรเ์น็ต 
และบรกิำรรบั-สง่ผ่ำน
ดำวเทียมเพื่อกำรสื่อสำร 
 
 

1. คำ่ใชจ้ำ่ย 
 
- บรษัิทใชบ้รกิำรที่เก่ียวขอ้ง

กบักำรพฒันำแอพพลิเคชั่น 
 
 
 
- กลุม่บรษัิทจำ่ยคำ่บรกิำร

อินเทอรเ์น็ต และอ่ืน ๆ 
 
 
 
2. ลกูหนีอ่ื้น 
3. เจำ้หนีก้ำรคำ้และคำ่ใชจ้ำ่ย

คำ้งจำ่ย 
 

 
 

2.17 
 
 
 
 

0.64 
 
 
 
 

0.03 
1.77 

 

 
 
บริษัทใช้บริกำรที่เ ก่ียวข้องกับกำรพัฒนำ
แอพพลิเคชั่น ซึ่งเป็นกำรด ำเนินธุรกิจปกติ 
โดยจ่ำยค่ำบริกำรตำมสัญญำและเงื่อนไข
ทำงกำรคำ้ปกติเชน่เดียวกบับคุคลภำยนอก 
 
กลุ่มบริษัทใชบ้ริกำรอินเทอรเ์น็ต และอ่ืน ๆ 
ซึ่ ง เ ป็นกำรด ำ เ นินธุ ร กิจปกติ  โดยจ่ำย
ค่ำบริกำรตำมสญัญำและเงื่อนไขทำงกำรคำ้
ปกติเชน่เดียวกบับคุคลภำยนอก 
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บรษัิทที่เก่ียวขอ้ง/
ควำมสมัพนัธก์บั

บรษัิท 
ลกัษณะรำยกำร 

มลูคำ่รำยกำร
ระหวำ่งกนั 

ส ำหรบัปีสิน้สดุ 
31 ธ.ค. 2564 

(ลำ้นบำท) 

เหตผุลและควำมจ ำเป็นของกำรท ำรำยกำร 

  งบกำรเงินรวม  
บรษัิท เชนนิงตนั อินเวส
เมน้ท ์ 
พีทีอี ลิมิเต็ด (เชน)/ 
บรษัิทถือหุน้ใน เชน 
รว่มกบั Asia Mobile 
Holdings Pte 
Ltd.”AMH” 
ในสดัสว่น 51% : 49%  
-  เป็นบรษัิทถือเงินลงทนุ
ในธุรกิจใหบ้รกิำร
โทรคมนำคม 

 

1. รำยไดอ่ื้น 
 
- บรษัิทรบัจำ้งใหค้  ำปรกึษำ 

โดย เชนตอ้งจำ่ยคำ่ที่ปรกึษำ
และบรหิำรงำนเป็นรำยเดือน
โดยคำ่บรกิำรก ำหนดจำก
ตน้ทนุของผูบ้รหิำรและ
พนกังำนที่ใหค้  ำปรกึษำและ
บรหิำรงำนเพ่ือสนบัสนนุกำร
ด ำเนินธุรกิจของบรษัิทใน
กลุม่ 
 

2. รำยไดท้ำงกำรเงิน 
- ดอกเบีย้รบั 
 
 
 
 
 
3. เงินใหกู้ย้ืมระยะยำว 
4. ลกูหนีอ่ื้น 
 

 
 

7.67 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

57.01 
 
 
 
 
 

1,753.24 
6.93 

 

 
 
เป็นนโยบำยในกำรก ำกบัดแูลบรษัิทย่อยของ
บรษัิท เพื่อใหก้ำรควบคมุเป็นประโยชนส์งูสดุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บริษัทให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินใน
รูปแบบของเงินใหกู้ย้ืม อตัรำดอกเบีย้ที่เรียก
เก็บถูกค ำนวณจำกตน้ทุนกำรกูย้ืมที่เกิดขึน้
จริงบวกดว้ยส่วนต่ำง เสมือนท ำรำยกำรกับ
บคุคลภำยนอก 
 

บรษัิท แอดวำนซ ์ไวรเ์ลส  
เน็ทเวรค์ จ  ำกดั (เอ
ดบับลิวเอ็น)/ บรษัิทยอ่ย
ในกลุม่เอไอเอส 
- ใหบ้รกิำรโทรคมนำคม
บรกิำรโครงข่ำย
โทรคมนำคม 

1. รำยได ้
 
- รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ชำ่

ชอ่งสญัญำณดำวเทียม  
บนดำวเทียมไทยคม 

 
 
- รำยไดอ่ื้น 
 
2. คำ่ใชจ้ำ่ย 
 
- กลุม่บรษัิทจำ่ยเงินคำ่ใช้

บรกิำรโทรศพัทเ์คลื่อนที่ 
ใหก้บัผูบ้รหิำรและพนกังำน 
และอ่ืน ๆ 

 
- คำ่ใชจ้ำ่ยอ่ืน 
 
3. ลกูหนีก้ำรคำ้และ 

รำยไดค้ำ้งรบั 
4. เจำ้หนีก้ำรคำ้ เจำ้หนีอ่ื้นและ

คำ่ใชจ้ำ่ยคำ้งจำ่ย 
 

 
 

38.32 
 
 
 
 

1.66 
 
 
 

0.80 
 

 
 
 

0.02 
 

7.37 
 

0.09 
 

 
 
บริษัทเป็นผู้ให้บริกำรเช่ำช่องสัญญำณ
ดำวเทียม ซึ่งเป็นกำรด ำเนินธุรกิจปกติ โดย
คิ ดค่ำบริกำรตำมสัญญำและ เงื่ อนไข
ทำงกำรคำ้ปกติเชน่เดียวกบับคุคลภำยนอก 
 
 
 
 
 
กลุ่มบริษัทใชบ้ริกำรโทรศพัทเ์คลื่อนที่รวมถึง
ค่ำบริกำรอ่ืนผ่ำนช่องทำงโทรศัพท์ เพื่อ
สนบัสนนุธุรกิจปกติ อตัรำคำ่บรกิำรเป็นรำคำ
ตลำดเสมือนท ำรำยกำรกบับคุคลภำยนอก 
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บรษัิทที่เก่ียวขอ้ง/
ควำมสมัพนัธก์บั

บรษัิท 
ลกัษณะรำยกำร 

มลูคำ่รำยกำร
ระหวำ่งกนั 

ส ำหรบัปีสิน้สดุ 
31 ธ.ค. 2564 

(ลำ้นบำท) 

เหตผุลและควำมจ ำเป็นของกำรท ำรำยกำร 

  งบกำรเงินรวม  
บรษัิท ไฮ ช็อปป้ิง จ  ำกดั 
(ไฮ ช็อปป้ิง) / มีอินทชัเป็น
ผูถื้อหุน้ใน     ไฮ  ช็อปป้ิง
รว่มกบั บรษัิท ฮนุได 
โฮมช็อปป้ิง เน็ตเวิรค์             
คอรป์อเรชั่น (ฮนุได 
โฮมช็อปป้ิง) ในสดัสว่น 
51% : 49% 
- ประกอบธุรกิจโฮมช็อ
ปป้ิงในประเทศไทย 

1. รำยได ้
 
- รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรแพร่

ภำพออกอำกำศรำยกำร
โทรทศัน ์และบรกิำรระบบทวีี
ไกด ์

 
 
 
- รำยไดอ่ื้น 
 

 
 

6.96 
 
 
 
 
 
 

0.36 
 

 
 
บริษัทย่อย (ดีทีวี เซอรว์ิส) มีรำยไดจ้ำกกำร
ให้บริกำรแพร่ภำพออกอำกำศรำยกำร
โทรทศัน ์และบรกิำรระบบทีวีไกด ์ซึง่เป็นกำร
ด ำเนินธุรกิจปกติ โดยคิดค่ำบริกำรตำม
สญัญำและเงื่อนไขทำงกำรคำ้ปกติเช่นเดียว 
กบับคุคลภำยนอก 

กิจกำรอ่ืนที่เก่ียวขอ้งกนั 1. รำยได ้
 
- รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรสง่

สญัญำณโทรทศันผ์่ำน
ดำวเทียม 

  
 
 
- รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร

ดำวเทียมสื่อสำร 
 
 
 

- รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรอื่น ๆ 
 
2. คำ่ใชจ้ำ่ย 

 
- คำ่ใชจ้ำ่ยอ่ืน 
 
3. ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ่ื้น 

 

 
 

6.08 
 
 
 
 
 

8.25 
 
 
 
 

1.57 
 
 
 

1.66 
 

9.56 

 
 
บริษัทย่อย (ทีซี บรอดคำสติง้) มีรำยไดจ้ำก
กำรรบัจำ้งด ำเนินกำรใหบ้ริกำรส่งสญัญำณ
โทรทศันผ์่ำนดำวเทียม โดยคิดคำ่บรกิำรตำม
สัญญำและเงื่อนไขทำงกำรค้ำโดยปกติ
เชน่เดียวกบับคุคลภำยนอก 
 
บรษัิทยอ่ย (ไอพีสตำร)์ มีรำยไดจ้ำกกำร
ใหบ้รกิำรดำวเทียมสื่อสำร โดยคิดคำ่บรกิำร
ตำมสญัญำและเง่ือนไขทำงกำรคำ้โดยปกติ
เชน่เดียวกบับคุคลภำยนอก 
 
 
 
 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

ในปี 2564 บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย (บริษัท) มีรำยกำรกบับคุคลและกิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนั โดย
แสดงในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินที่ตรวจสอบแลว้ ขอ้ 4 ในงบกำรเงินประจ ำปี 2564 ซึ่งตรวจสอบแลว้โดยผูต้รวจสอบ
บญัชีรบัอนุญำต ไดส้รุปรำยกำรกับบุคคลและกิจกำรที่เก่ียวขอ้งกันในกำรท ำรำยกำรดงักล่ำวว่ำ รำยกำรที่บริษัทมีกับ
บริษัทในกลุ่มอินทชั และกลุ่ม Singtel เช่น บริษัทย่อย กำรร่วมคำ้ ผูบ้ริหำร และกิจกำรอื่นที่อินทชั Singtel และบริษัท มี
อิทธิพลอยำ่งมีสำระส ำคญั ไมว่ำ่จะทำงตรงหรอืทำงออ้ม จะแสดงเป็นรำยกำรกบับคุคล หรอืกิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนักบับรษัิท 

บรษัิทคิดรำคำซือ้ขำยสนิคำ้และบรกิำรกบักิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนัตำมสญัญำและเง่ือนไขทำงกำรคำ้โดยปกติเช่นเดียวกบั
บุคคลภำยนอก ส ำหรบัรำยกำรที่มีนยัส  ำคัญและตอ้งด ำเนินกำรตำมระเบียบปฏิบตัิของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึ่งรำยกำรดงักลำ่วคณะกรรมกำรตรวจสอบไดส้อบ
ทำนรำยกำรและไดใ้หค้วำมเห็นวำ่เป็นรำยกำรที่สมเหตสุมผลและเป็นประโยชนต์อ่บรษัิท 
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มาตรการขั้นตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน 

บริษัท ไทยคม จ ำกัด (มหำชน)  เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย มีเป้ำหมำยในกำร
ประกอบกำรเพื่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อผูถื้อหุน้ มีนโยบำยกำรเปิดเผยขอ้มลูใหแ้ก่นกัลงทนุอย่ำงเพียงพอ รวมทัง้ยึดถือ
ปฏิบัติตำมระเบียบ ขอ้ก ำหนด และกฎหมำยต่ำง ๆ ในประเทศที่บริษัทประกอบกำรอยู่ ดังนั้น เพื่อใหก้ำรด ำเนินกำร
เก่ียวกับรำยกำรระหว่ำงกลุม่บริษัทกบับคุคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนัเป็นไปอย่ำงโปรง่ใส ลดควำมขดัแยง้ทำง
ผลประโยชนแ์ละสอดคลอ้งกบัหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี และเป็นไปตำมกฎหมำย กฎระเบียบ และขอ้บงัคบั
ของหน่วยงำนก ำกบัดแูลที ่เกี่ยวขอ้ง เช่น  ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกลั
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ ในอนัที่จะท ำใหผู้ล้งทุนมีขอ้มูลอย่ำงเพียงพอต่อกำรใชดุ้ลยพินิจในกำรตดัสินใจ
ลงทนุได ้บริษัทจึงก ำหนดแนวทำงกำรท ำรำยกำรระหวำ่งกลุม่บริษัทกบับคุคลหรือกิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนั เพื่อเป็นเกณฑ์
ในกำรพิจำรณำท ำรำยกำรดงัรำยละเอียดตอ่ไปนี ้

กำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัท และบริษัทย่อย กับบุคคลที่อำจมีควำมขดัแยง้ บริษัทจะพิจำรณำด ำเนินกำร
เสมือนหนึ่งท ำรำยกำรกบับคุคลภำยนอก (Arm’s length basis) เพื่อประโยชนส์งูสดุของบริษัทโดยจะตอ้งมีเง่ือนไขกำรคำ้
ที่มีรำคำและเง่ือนไขที่เป็นธรรมและไม่ก่อใหเ้กิดกำรถ่ำยเทผลประโยชน ์ในกรณีที่ไม่ชัดเจนว่ำรำคำระหว่ำงกนัเขำ้ข่ำย 
Arm’s length basis หรอืไม ่จะตอ้งน ำเสนอรำยกำรดงักลำ่วหำรือตอ่คณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อขอควำมเห็นชอบก่อนท ำ
รำยกำร  

บรษัิทมีกำรมอบอ ำนำจอนมุตัิวงเงินแก่ผูบ้รหิำรตำมล ำดบัขัน้ โดยจะก ำหนดอ ำนำจของผูม้ีสทิธิอนมุตัิตำมวงเงินที่
ก ำหนด อย่ำงไรก็ตำม บริษัทหำ้มมิใหก้รรมกำรและผูบ้ริหำรที่มีสว่นไดเ้สียหรืออำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์
โดยสว่นตวัเป็นผูอ้นมุตัิท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกนัซึ่งตนมีสว่นไดเ้สีย และกรรมกำรที่มีสว่นได้เสียในกำรตกลงเขำ้ท ำ
รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัตอ้งไมเ่ขำ้รว่มประชมุและไมม่ีสทิธิออกเสยีงในท่ีประชมุ โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบท ำหนำ้ที่
สอบทำนกำรท ำรำยกำรระหว่ำงบริษัท หรือบริษัทย่อยกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนัและใหด้  ำเนินกำรตำมหลกัเกณฑข์อง
ตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย อยำ่งไรก็ตำม กำรท ำรำยกำรระหวำ่งบรษัิทกบับรษัิทท่ีมบีคุคลที่อำจมีควำมขดัแยง้
มีสดัสว่นกำรถือหุน้ต ่ำกวำ่รอ้ยละ 10 จะไมผ่ำ่นกำรตรวจสอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึง่สอดคลอ้งกบัประกำศ
ตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เรือ่ง กำรเปิดเผยกำรเขำ้ท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัของบรษัิทจดทะเบียน 

กำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนัพงึกระท ำไดต้ำมปกติเนื่องจำกเป็นกำรท ำรำยกำรตำมปกติธุรกิจและตำมเง่ือนไขกำรคำ้โดยทั่วไป
เสมือนลกูคำ้ภำยนอกทั่วไปโดยปกติ รวมทัง้รำคำหรือค่ำตอบแทนอยู่ในกรอบซึ่งตอ้งไดร้บัอนมุตัิตำมระเบียบปฏิบตัิทำง
กำรเงินของบริษัทและตอ้งทบทวนกระบวนกำรคัดเลือกผูข้ำยและผูผ้ลิต (Vendor selection process) อยู่เสมอ เพื่อให้
แน่ใจว่ำบริษัท ไดเ้ปิดโอกำสแก่ผูป้ระกอบกำรนอกกลุม่ ซึ่งอำจใหผ้ลประโยชนแ์ก่บริษัทมำกกว่ำ และเป็นแหลง่ภำยนอก
ส ำหรบักำรเปรยีบเทียบรำคำและเง่ือนไขทำงกำรคำ้ 

บริษัทท ำกำรเปิดเผยข้อมูลรำยกำรระหว่ำงกันโดยยึดแนวปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรบัญชีไทย ฉบับท่ี 24  เรื่อง         
กำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจกำรที่เก่ียวขอ้งกัน และตำมระเบียบปฏิบตัิของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทัง้นี  ้ฝ่ำยกฎหมำยและก ำกับดูแล (Legal and 
Compliance) และฝ่ำยบญัชีจะน ำเสนอรำยกำรที่เก่ียวโยงกันหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนท์ี่เกิดขึน้
เขำ้สู่กำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรตรวจสอบ (Audit Committee) เพื่อสอบทำนและใหค้วำมเห็นต่อควำมจ ำเป็นและ
ควำมสมเหตสุมผลของรำยกำรว่ำเป็นไปเพื่อประโยชนส์งูสดุของบริษัทหรือไม่ ก่อนรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทต่อไป 
นอกจำกนี ้ฝ่ำยบญัชีจะน ำเสนอรำยกำรระหว่ำงกันทุก ๆ เดือนเพื่อใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑข์องตลำดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย (ตลท.) และส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์
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นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต  

ในอนำคตบริษัทอำจมีควำมจ ำเป็นที่จะตอ้งเขำ้ท ำรำยกำรระหว่ำงกัน ทัง้ที่เป็นรำยกำรทำงกำรคำ้ตำมปกติ
ธุรกิจและรำยกำรที่ไม่เป็นไปตำมกำรคำ้ปกติธุรกิจ โดยกำรเขำ้ท ำรำยกำรดังกล่ำวจะตัง้อยู่บนเง่ือนไข รำคำที่
สมเหตุสมผล และเป็นประโยชนส์ูงสุดต่อบริษัท ทัง้นี ้บริษัทจะปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบั ประกำศ ค ำสั่ง หรอืขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงกำรปฏิบตัิตำม
ขอ้ก ำหนดและปฏิบัติเก่ียวกับกำรเปิดเผยขอ้มูลกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน และกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่ง
สินทรพัยท์ี่ส  ำคญัของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อย บริษัทจะท ำกำรเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกนัไวใ้นหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินท่ีไดร้บักำรตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบรษัิท 
 

 



ส�วนที่ 2

การกำกับดูแลกิจการ
ส�วนที่ 3

งบการเง�น
การรับรองความถูกต�องของข�อมูล
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินประจ าปี 2564 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผูร้บัผิดชอบต่องบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท  ไทยคม จ ากดั (มหาชน) และงบการเงินรวมของ
บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รวมถึงขอ้มลูสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ าปี  งบการเงิน
ดงักลา่วจดัท าขึน้ตามหลกัการบญัชีที่รบัรองทั่วไป โดยเลือกใชน้โยบายบญัชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตัิอย่างสม ่าเสมอ และใช้
ดลุยพินิจอย่างระมดัระวงัและประมาณการที่ดีที่สดุในการจดัท ารวมทัง้ใหม้ีการเปิดเผยข้อมลูที่ส  าคญัอย่างเพียงพอในหมาย
เหตปุระกอบงบการเงิน เพื่อใหเ้ป็นประโยชนต์อ่ผูถื้อหุน้และนกัลงทนุทั่วไปอยา่ง 

คณะกรรมการบริษัทไดจ้ดัใหม้ีระบบบรหิารความเสี่ยง รวมถึงใหม้ีและด ารงรกัษาไวซ้ึง่ระบบควบคมุภายในท่ีเหมาะสมและมี 
ประสทิธิผลเพื่อใหม้ั่นใจไดอ้ยา่งมีเหตผุลวา่ขอ้มลูทางบญัชีมคีวามถกูตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอท่ีจะด ารงรกัษาไวซ้ึง่ทรพัยส์นิ 
ตลอดจนเพื่อไมใ่หเ้กิดการทจุรติหรอืการด าเนินการท่ีผิดปกติอยา่งมีสาระส าคญั 

ในการนีค้ณะกรรมการบริษัทไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง เพื่อท าหนา้ที่สอบทานนโยบายการบญัชีและ
คุณภาพของรายงานทางการเงินสอบทานระบบการควบคุมภายใน  การตรวจสอบภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง 
ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยขอ้มลูรายการระหว่างกนัโดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับเรื่องนีป้รากฏใน
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและความเสีย่ง ซึง่แสดงไวใ้นรายงานประจ าปีแลว้ 

งบการเงินเฉพาะกิจการของบรษัิท และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอ่ยไดร้บัการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบรษัิท 
คือ บริษัท ดีลอยท ์ทูช้ โธมสัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั ในการตรวจสอบนัน้ทางคณะกรรมการบริษัทไดส้นบัสนนุขอ้มูลและ
เอกสารต่าง  ๆ  เพื่อใหผู้ส้อบบญัชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นไดต้ามมาตรฐานการสอบบญัชี  โดยความเห็นของ
ผูส้อบบญัชีไดป้รากฏในรายงานของผูส้อบบญัชีซึง่แสดงไวใ้นรายงานประจ าปีแลว้ 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา่ระบบการควบคมุภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดบัที่น่าพอใจ  และสามารถสรา้งความ
เช่ือมั่นอย่างมีเหตผุลไดว้่างบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ไทยคม จ ากดั (มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษัท ไทยคม 
จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 มีความถกูตอ้ง เช่ือถือได ้โดยถือปฏิบตัิตามหลกัการ
บญัชีที่รบัรองทั่วไป และปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้ง 

 

 

  

(นายสมประสงค ์บญุยะชยั) 

ประธานกรรมการ 

(นายอนนัต ์แกว้รว่มวงศ)์ 

ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 





 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ 
บริษัท ไทยคม จ ากดั (มหาชน)  
 
ความเห็น  
 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั ไทยคม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) 
และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ไทยคม จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะ
การเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ  วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และงบก าไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการ           
งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ     
ผูถื้อหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั
และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
 
ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมและเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของบริษทั ไทยคม จ ากดั (มหาชน) 
และบริษทัยอ่ย และของบริษทั ไทยคม จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และผลการด าเนินงาน
และกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน  
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  
 

ขา้พเจา้ได้ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี  ความรับผิดชอบของข้าพเจา้ได้กล่าวไว ้
ในวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
ในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบ
วิชาชีพบญัชีที่ก  าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและ        
งบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ได้ปฏิบติัตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอ่ืนๆ  ซ่ึงเป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 
 

ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 33.4 และ 33.5 บริษทัมีขอ้พิพาทกบัภาครัฐทั้งใน
ส่วนท่ีอยู่ภายใตส้ัญญาด าเนินกิจการดาวเทียมส่ือสารภายในประเทศหรือส่วนท่ีอยู่ภายใตใ้บอนุญาต
ใหบ้ริการโทรคมนาคม ปัจจุบนัขอ้พิพาทเหล่าน้ียงัอยูภ่ายใตก้ระบวนการทางอนุญาโตตุลาการ ซ่ึงผลของ
ขอ้พิพาทข้ึนอยูก่บักระบวนการยุติธรรมในอนาคตและยงัไม่สามารถระบุไดใ้นขณะน้ี ทั้งน้ีขา้พเจา้มิได้
แสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขในเร่ืองดงักล่าว 
 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  
 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของ
ขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ือง
เหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและ
ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบทีส่ าคญั 

การรับรู้รายได้จากการให้บริการและรายได้ค้างรับทีเ่กีย่วข้อง 

เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีจ านวนสัญญาบริการเป็นจ านวนมาก 
ซ่ึงมีขอ้ตกลงและเง่ือนไขในการก าหนดราคาท่ีแตกต่างกัน 
ดงันั้นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ คือ ความถูกตอ้งของการ
รับรู้รายไดจ้ากการใหบ้ริการและรายไดค้า้งรับท่ีเก่ียวขอ้ง ตาม
ข้อตกลงและเง่ือนไขตามสัญญาบริการว่าเป็นไปตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินหรือไม่  

ทั้งน้ีนโยบายการบญัชีส าหรับการรับรู้รายไดแ้ละรายละเอียด
ของรายไดจ้ากการให้บริการและรายไดค้า้งรับท่ีเก่ียวขอ้ง ได้
เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.17 และขอ้ 23 
ตามล าดบั 

 

วธีิการตรวจสอบท่ีส าคญัรวมถึง 

• ท าความเข้าใจเก่ียวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานและการ
ควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการรับรู้รายได้จากการ
ใหบ้ริการและรายไดค้า้งรับท่ีเก่ียวขอ้ง 

• ทดสอบการออกแบบและการปฏิบัติตามการควบคุม
ภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้รายไดจ้ากการใหบ้ริการและ
รายไดค้า้งรับท่ีเก่ียวขอ้ง 

• ทดสอบความมีประสิทธิผลของการปฏิบติัตามการควบคุม
ภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้รายไดจ้ากการใหบ้ริการและ
รายไดค้า้งรับท่ีเก่ียวขอ้ง และ 

• ตรวจสอบเน้ือหาสาระ ซ่ึงประกอบดว้ย 
-   ตรวจสอบเง่ือนไขของสัญญาบริการและทดสอบการ
ค านวณรายได้และตรวจสอบเอกสารประกอบการ
บนัทึกบัญชีส าหรับรายได้จากการให้บริการดังกล่าว
และรายไดค้า้งรับท่ีเก่ียวขอ้ง 

-   การวิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัรายไดจ้ากการใหบ้ริการและรายไดค้า้งรับท่ีเก่ียวขอ้ง 
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ข้อมูลอ่ืน  
 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผดิชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจ าปี ซ่ึงขา้พเจา้
ไดรั้บขอ้มูลอ่ืนในรายงานประจ าปีฉบบัเตรียมเผยแพร่ก่อนวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 
 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้
ไม่ไดแ้สดงความเห็นเก่ียวกบัขอ้มูลอ่ืนดงักล่าว  
 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ 
การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจาก
การตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอ่ืนมีการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคญัหรือไม่  
 

ขา้พเจา้ไดอ่้านขอ้มูลอ่ืนในรายงานประจ าปีฉบบัเตรียมเผยแพร่ โดยไม่พบว่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีขา้พเจา้ตอ้งรายงาน 
 
ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 

ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี   
โดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายใน                 
ท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 
 

ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผดิชอบในการประเมินความสามารถ
ของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการด าเนินงานต่อเน่ือง การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกับการด าเนินงานต่อเน่ือง     
(ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความ
ตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทัหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้  
 

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการก ากบัดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั 
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ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี 

4  

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้
อยู่ด้วย ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่า 
การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็น
สาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มี
สาระส าคญั เม่ือคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่รายการท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรายการหรือทุกรายการ
รวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการ
ใชง้บการเงินเหล่าน้ี 
 
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัย
เยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง  

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตัิงาน
ตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอ
และเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด 
เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้
การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน  

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผล
ของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัและบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร  

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร
และจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์
หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและ
บริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั 
ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง                  
ในงบการเงิน หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุป
ของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ 





2564 2563 2564 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 5 1,780,488,751      2,298,895,168       900,226,798         1,525,014,135       

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 6 2,070,559,415      1,832,294,578       3,823,095,231      3,448,358,847       

ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 7,011,640             34,799,837            29,625,419           56,248,528            

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 -                       -                        10,000,000           -                        

ส่วนของเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 4 1,002,942,609      853,012,944          1,002,942,609      873,012,944          

สินคา้คงเหลือ 7 7,341,674             55,434,411            301,758                49,260,746            

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 46,288,496           40,553,094            46,288,496           40,553,094            

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 8 3,121,781,161      4,320,271,307       2,804,264,759      3,905,788,751       

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 13,149,452           37,512,266            24,031,075           23,924,803            

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 8,049,563,198      9,472,773,605       8,640,776,145      9,922,161,848       

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 9 -                       -                        1,566,023,426      1,485,273,847       

เงินลงทนุในการร่วมคา้ 9 1,249,465,494      1,392,676,559       1,244,000,600      1,386,736,739       

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 750,299,416         898,710,066          750,299,416         898,710,066          

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 10 2,778,275,508      3,091,012,185       2,692,585,988      2,981,089,302       

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 11 1,434,327,351      151,004,859          86,385,887           126,033,543          

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนภายใตส้ญัญาอนุญาต

ใหด้ าเนินการ 12 -                       559,684,832          -                       559,684,832          

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12 61,681,142           88,084,858            10,488,180           68,666,487            

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 13 690,005,887         727,994,748          636,023,337         687,165,599          

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 14 326,013,807         294,335,715          320,093,878         283,979,734          

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 7,290,068,605      7,203,503,822       7,305,900,712      8,477,340,149       

รวมสินทรัพย์ 15,339,631,803    16,676,277,427     15,946,676,857    18,399,501,997     

งบการเงินเฉพาะกจิการ

งบแสดงฐานะการเงิน 
บริษทั ไทยคม จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 16 462,137,101         424,128,355          397,753,484         407,871,528          

เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 4,300                    -                        13,413,375           19,906,280            

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 15 424,487,073         2,624,366,194       424,487,074         2,656,366,194       

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 15 227,845,579         79,866,473            50,457,080           72,672,057            

เงินรับล่วงหนา้ค่าบริการจากลูกคา้ 205,030,845         191,056,475          32,122,075           77,181,946            

ผลประโยชนต์อบแทนคา้งจ่าย -                       117,411,422          -                       117,411,422          

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลคา้งจ่าย 21,455,063           4,192,833              -                       -                        

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 17 81,221,565           61,128,356            14,381,464           20,145,187            

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,422,181,526      3,502,150,108       932,614,552         3,371,554,614       

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะยาว 15 841,412,166         1,135,519,151       841,412,166         1,135,519,151       

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 15 1,223,504,562      68,389,384            48,527,252           50,122,859            

เจา้หน้ี - อาคารและอุปกรณ์ระยะยาว 231,791,010         208,426,920          231,791,010         208,426,920          

หน้ีสินสุทธิในบริษทัยอ่ย 9 -                       -                        2,303,087,582      1,913,426,393       

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 13 -                       6,358,223              -                       -                        

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับ

   ผลประโยชนพ์นกังาน 18 279,459,346         283,241,394          250,009,757         253,523,500          

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 19 212,000,501         225,113,712          209,951,584         219,849,763          

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 2,788,167,585      1,927,048,784       3,884,779,351      3,780,868,586       

รวมหนีสิ้น 4,210,349,111      5,429,198,892       4,817,393,903      7,152,423,200       

งบการเงินเฉพาะกจิการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษทั ไทยคม จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
7



2564 2563 2564 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุ้น 20
   ทนุจดทะเบียน 5,499,884,200      5,499,884,200       5,499,884,200      5,499,884,200       

   ทนุท่ีออกและช าระแลว้ 5,480,509,770      5,480,509,770       5,480,509,770      5,480,509,770       

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 20 4,325,271,183      4,325,271,183       4,325,271,183      4,325,271,183       

ก าไรสะสม

   จดัสรรแลว้

ทนุส ารองตามกฎหมาย 21 549,988,420         549,988,420          549,988,420         549,988,420          

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,068,464,158      1,127,222,588       1,068,464,158      1,127,222,588       

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (294,950,577)       (235,913,164)        (294,950,577)       (235,913,164)        

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 11,129,282,954    11,247,078,797     11,129,282,954    11,247,078,797     

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (262)                     (262)                      -                       -                        

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 11,129,282,692    11,247,078,535     11,129,282,954    11,247,078,797     

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 15,339,631,803    16,676,277,427     15,946,676,857    18,399,501,997     

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม

บริษทั ไทยคม จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายได้ 4

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 23 3,302,772,114      3,556,795,759   2,593,432,334   3,420,365,325   

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 368,941,536         -                     351,834,826      -                     

รายไดอ่ื้น 24 73,748,946           671,025,050      101,397,266      652,966,188      

รวมรายได้ 3,745,462,596      4,227,820,809   3,046,664,426   4,073,331,513   

ค่าใช้จ่าย 4

ตน้ทุนขายและตน้ทุนการให้บริการ 1,998,317,478      2,072,532,925   1,564,179,775   1,905,608,020   

ตน้ทุนค่าอนุญาตให้ด าเนินการ 351,275,770         505,839,320      351,275,770      505,839,320      

ค่าใชจ่้ายในการขาย 16,856,063           20,067,536        5,176,520          7,148,981          

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 800,596,740         838,740,096      562,143,446      585,803,285      

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 66,534,611           68,688,821        66,208,081        68,324,751        

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ -                        58,559,054        -                     46,727,462        

รวมค่าใช้จ่าย 3,233,580,662      3,564,427,752   2,548,983,592   3,119,451,819   

ก าไรจากกิจกรรมด าเนินงาน 511,881,934         663,393,057      497,680,834      953,879,694      

รายไดท้างการเงิน 129,145,713         140,514,930      103,221,857      141,116,010      
ตน้ทุนทางการเงิน (155,290,978)        (188,228,918)     (129,679,163)     (184,301,579)     
กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ขาดทุนจากการดอ้ยค่า) 
   ซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 12,934,422           8,564,560          12,123,692        (36,632,628)       

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ (266,755,870)        3,743,190          (276,104,677)     (293,806,716)     

ก าไรก่อนภาษเีงินได้ 231,915,221         627,986,819      207,242,543      580,254,781      

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 27 (88,279,021)          (114,204,439)     (63,606,343)       (66,472,401)       

ก าไรส าหรับปี 143,636,200         513,782,380      143,636,200      513,782,380      

การแบ่งปันก าไร

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 143,636,200         513,782,380      143,636,200      513,782,380      

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                        -                     -                     -                     
ก าไรส าหรับปี 143,636,200         513,782,380      143,636,200      513,782,380      

ก าไรต่อหุ้น (บาท) 28
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 0.13                      0.47                   0.13                   0.47                   
ก าไรต่อหุ้นปรับลด 0.13                      0.47                   0.13                   0.47                   

บริษทั ไทยคม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุน

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
9



2564 2563 2564 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

ก าไรส าหรับปี 143,636,200         513,782,380      143,636,200      513,782,380      

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่

เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุน

ก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั

  ส าหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน 20,944,812           (49,450,094)       20,944,812 (49,450,094)

ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวกบัองคป์ระกอบของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (4,124,133)            8,551,683          (4,124,133) 8,551,683

16,820,679           (40,898,411)       16,820,679        (40,898,411)       

รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่

เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุน

ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน (51,871,942)          (5,902,399)         (51,871,942)       (5,902,399)         

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมสุทธิของสินทรัพยท์างการเงิน (9,190,185)            4,434,423          (9,190,185)         4,434,423          

ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวกบัองคป์ระกอบของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 1,838,037             (886,884)            1,838,037          (886,884)            

(59,224,090)          (2,354,860)         (59,224,090)       (2,354,860)         

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี - สุทธิจากภาษี (42,403,411)          (43,253,271)       (42,403,411)       (43,253,271)       

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 101,232,789         470,529,109      101,232,789      470,529,109      

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 101,232,789         470,529,109      101,232,789      470,529,109      

   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                        -                     -                     -                     
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 101,232,789         470,529,109      101,232,789      470,529,109      

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั ไทยคม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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ผลสะสมจาก ผลต่างจาก รวม ส่วนของ
ทุนเรือนหุ้น ทุนส ารองอ่ืน การลดสดัส่วน ผลต่างจาก การเปล่ียนแปลง องคป์ระกอบอ่ืน ส่วนไดเ้สีย
ท่ีออกและ ส่วนเกิน ทุนส ารอง ยงัไม่ได้ การจ่ายโดยใช้ เงินลงทุน การแปลงค่า ในมูลค่ายติุธรรมของ ของส่วนของ รวมส่วนของ ท่ีไม่มีอ  านาจ รวมส่วนของ
ช าระแลว้ มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย จดัสรร หุ้นเป็นเกณฑ์ ในบริษทัยอ่ย งบการเงิน สินทรัพยท์างการเงิน ผูถื้อหุ้น บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุ้น

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 5,480,509,770 4,325,271,183 549,988,420 873,555,310 16,971,162 (22,126,049) (237,593,301) 8,383,504 (234,364,684) 10,994,959,999 (262) 10,994,959,737 

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 20 -                   -                   -                -                      806,380        -                    -                  -                         806,380          806,380              -                  806,380             

เงินปันผลใหผู้ถื้อหุ้นของบริษทั 29 -                   -                   -                (219,216,691)      -                -                    -                  -                         -                  (219,216,691)      -                  (219,216,691)     
รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                   -                   -                (219,216,691)      806,380        -                    -                  -                         806,380          (218,410,311)      -                  (218,410,311)     

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี

ก าไร 28 -                   -                   -                513,782,380       -                -                    -                  -                         -                  513,782,380       -                  513,782,380      
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -                   -                   -                (40,898,411)        -                -                    (5,902,399)       3,547,539               (2,354,860)      (43,253,271)        -                  (43,253,271)       
รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี -                   -                   -                472,883,969       -                -                    (5,902,399)       3,547,539               (2,354,860)      470,529,109       -                  470,529,109      
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 5,480,509,770 4,325,271,183 549,988,420 1,127,222,588 17,777,542 (22,126,049) (243,495,700) 11,931,043 (235,913,164) 11,247,078,797 (262) 11,247,078,535 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้นก าไรสะสม

บริษัท ไทยคม จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
11



ผลสะสมจาก ผลต่างจาก รวม ส่วนของ
ทุนเรือนหุ้น ทุนส ารองอ่ืน การลดสดัส่วน ผลต่างจาก การเปล่ียนแปลง องคป์ระกอบอ่ืน ส่วนไดเ้สีย
ท่ีออกและ ส่วนเกิน ทุนส ารอง ยงัไม่ได้ การจ่ายโดยใช้ เงินลงทุน การแปลงค่า ในมูลค่ายติุธรรมของ ของส่วนของ รวมส่วนของ ท่ีไม่มีอ  านาจ รวมส่วนของ
ช าระแลว้ มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย จดัสรร หุ้นเป็นเกณฑ์ ในบริษทัยอ่ย งบการเงิน สินทรัพยท์างการเงิน ผูถื้อหุ้น บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุ้น

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2564 5,480,509,770 4,325,271,183 549,988,420 1,127,222,588 17,777,542 (22,126,049) (243,495,700) 11,931,043 (235,913,164) 11,247,078,797 (262) 11,247,078,535 

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 20 -                   -                   -                -                      186,677        -                    -                  -                         186,677          186,677              -                  186,677             

เงินปันผลใหผู้ถื้อหุ้นของบริษทั 29 -                   -                   -                (219,215,309)      -                -                    -                  -                         -                  (219,215,309)      -                  (219,215,309)     
รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                   -                   -                (219,215,309)      186,677        -                    -                  -                         186,677          (219,028,632)      -                  (219,028,632)     

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี

ก าไร 28 -                   -                   -                143,636,200       -                -                    -                  -                         -                  143,636,200       -                  143,636,200      
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -                   -                   -                16,820,679         -                -                    (51,871,942)     (7,352,148)             (59,224,090)    (42,403,411)        -                  (42,403,411)       
รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี -                   -                   -                160,456,879       -                -                    (51,871,942)     (7,352,148)             (59,224,090)    101,232,789       -                  101,232,789      
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564 5,480,509,770 4,325,271,183 549,988,420 1,068,464,158 17,964,219 (22,126,049) (295,367,642) 4,578,895 (294,950,577) 11,129,282,954 (262) 11,129,282,692 

งบการเงินรวม
ก าไรสะสม องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

บริษัท ไทยคม จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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ผลสะสมจาก ผลต่างจาก รวม
ทุนเรือนหุน้ ทุนส ารองอ่ืน การลดสดัส่วน ผลต่างจาก การเปล่ียนแปลง องคป์ระกอบอ่ืน
ท่ีออกและ ส่วนเกิน ทุนส ารอง ยงัไม่ได้ การจ่ายโดยใช้ เงินลงทุน การแปลงค่า ในมูลค่ายติุธรรมของ ของส่วนของ รวมส่วนของ
ช าระแลว้ มูลค่าหุน้ ตามกฎหมาย จดัสรร หุน้เป็นเกณฑ์ ในบริษทัยอ่ย งบการเงิน สินทรัพยท์างการเงิน ผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้บริษทั

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 5,480,509,770 4,325,271,183 549,988,420 873,555,310 16,971,162 (22,126,049) (237,593,301) 8,383,504 (234,364,684) 10,994,959,999 

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

การจ่ายโดยใช้หุน้เป็นเกณฑ์ 20 -                    -                    -                    -                      806,380            -                  -                    -                         806,380             806,380                 

เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 29 -                    -                    -                    (219,216,691)      -                    -                  -                    -                         -                     (219,216,691)         
รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                    -                    -                    (219,216,691)      806,380            -                  -                    -                         806,380             (218,410,311)         

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี

ก าไร 28 -                    -                    -                    513,782,380       -                    -                  -                    -                         -                     513,782,380          
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -                    -                    -                    (40,898,411)        -                    -                  (5,902,399)        3,547,539              (2,354,860)         (43,253,271)           
รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี -                    -                    -                    472,883,969       -                    -                  (5,902,399)        3,547,539              (2,354,860)         470,529,109          

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 5,480,509,770 4,325,271,183 549,988,420 1,127,222,588 17,777,542 (22,126,049) (243,495,700) 11,931,043 (235,913,164) 11,247,078,797 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

บริษัท ไทยคม จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564

ก าไรสะสม องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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ผลสะสมจาก ผลต่างจาก รวม
ทุนเรือนหุน้ ทุนส ารองอ่ืน การลดสดัส่วน ผลต่างจาก การเปล่ียนแปลง องคป์ระกอบอ่ืน
ท่ีออกและ ส่วนเกิน ทุนส ารอง ยงัไม่ได้ การจ่ายโดยใช้ เงินลงทุน การแปลงค่า ในมูลค่ายติุธรรมของ ของส่วนของ รวมส่วนของ
ช าระแลว้ มูลค่าหุน้ ตามกฎหมาย จดัสรร หุน้เป็นเกณฑ์ ในบริษทัยอ่ย งบการเงิน สินทรัพยท์างการเงิน ผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้บริษทั

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2564 5,480,509,770 4,325,271,183 549,988,420 1,127,222,588 17,777,542 (22,126,049) (243,495,700) 11,931,043 (235,913,164) 11,247,078,797 

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

การจ่ายโดยใช้หุน้เป็นเกณฑ์ 20 -                    -                    -                    -                      186,677            -                  -                    -                         186,677             186,677                 

เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 29 -                    -                    -                    (219,215,309)      -                    -                  -                    -                         -                     (219,215,309)         
รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                    -                    -                    (219,215,309)      186,677            -                  -                    -                         186,677             (219,028,632)         

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี

ก าไร 28 -                    -                    -                    143,636,200       -                    -                  -                    -                         -                     143,636,200          
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -                    -                    -                    16,820,679         -                    -                  (51,871,942)      (7,352,148)             (59,224,090)       (42,403,411)           
รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี -                    -                    -                    160,456,879       -                    -                  (51,871,942)      (7,352,148)             (59,224,090)       101,232,789          

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564 5,480,509,770 4,325,271,183 549,988,420 1,068,464,158 17,964,219 (22,126,049) (295,367,642) 4,578,895 (294,950,577) 11,129,282,954 

ก าไรสะสม องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้
งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษัท ไทยคม จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
14



2564 2563 2564 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน

ก าไรส าหรับปี 143,636,200       513,782,380       143,636,200       513,782,380       

รายการปรับปรุง

คา่เส่ือมราคาอาคารและอุปกรณ์ 10 329,879,661       281,939,707       302,355,366       334,755,621       

คา่ตดัจ าหน่ายสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 11 158,818,039       89,414,484         89,588,657         84,019,166         

คา่ตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์มมี่ตวัตนภายใต้

   สญัญาอนุญาตใหด้ าเนินการ 12 559,582,748       806,004,179       559,582,748       806,004,179       

คา่ตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 12 71,420,393         94,887,936         58,283,106         85,381,577         

รายไดท้างการเงิน (129,145,713)      (140,514,930)      (103,221,857)      (141,116,010)      

รายไดจ้ากการลงทนุ (4,687,557)          (7,714,663)          -                     -                     

ตน้ทนุบริการในอดีตและปัจจุบนัของพนกังาน
 17,222,010         15,607,270         15,529,102         13,374,320         

การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 20 186,677              806,380              186,677              806,380              

ตน้ทนุทางการเงิน 152,939,941       188,228,918       127,328,126       184,301,579       

(ก าไร) ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียน (511,509,731)      80,740,040         (357,220,951)      44,948,027         

คา่ตดัจ าหน่ายคา่ใชจ่้ายในการจดัหาเงินกูย้มื 15, 25 2,351,037           2,461,763           2,351,037           2,461,763           

ผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (กลบัรายการ) 6 (12,934,422)        (8,564,560)          (12,123,692)        36,632,628         

คา่เผ่ือสินคา้เส่ือมสภาพ (กลบัรายการ) 8,548,608           (5,889,645)          8,548,608           (4,681,163)          

ก าไรจากการจ าหน่ายอาคารและอุปกรณ์ (2,546,897)          (5,508,136)          (1,370,397)          (5,208,931)          

(ก าไร) ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายสินคา้คงเหลือ (1,983,528)          8,030,205           15,143,532         8,030,205           

ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 2,084,804           114,437              437,490              5,644                  

ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 2,910,511           54,751,223         -                     5,912                  

ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ -                     98,415,000         -                     98,415,000         

ส่วนแบง่ (ก าไร) ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย

และการร่วมคา้ 9 266,755,870       (3,743,190)          276,104,677       293,806,716       

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 88,279,021         114,204,439       63,606,343         66,472,401         

1,141,807,672    2,177,453,237    1,188,744,772    2,422,197,394    

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564

งบกระแสเงนิสด

บริษทั ไทยคม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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2564 2563 2564 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมนุเวียนอ่ืน 132,006,137       (30,456,996)        26,287,557         (483,365,866)      

ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 27,784,185         (28,398,395)        (17,071,747)        2,702,944           

สินคา้คงเหลือ 41,527,658         69,399,817         25,343,969         61,969,065         

สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 26,436,696         (5,830,149)          1,187,065           (2,770,976)          

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 1,705,645           (578,145)             (2,402,017)          (111,807)             

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมนุเวียนอ่ืน 47,860,098         (127,670,383)      326,682              (4,814,360)          

เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (27,393)               (1,299,814)          (6,524,598)          (19,326,323)        

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 13,251,338         (158,731,978)      (45,782,902)        (28,722,980)        

ผลประโยชนต์อบแทนตามสญัญาอนุญาตใหด้ าเนินการคา้งจ่าย (117,411,422)      (54,243,384)        (117,411,422)      (54,243,384)        

หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 18,917,513         3,745,852           (6,939,417)          (4,448,059)          

หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน (31,349,466)        (11,082,929)        (28,134,434)        (10,342,786)        

ประมาณการหน้ีสินไมห่มนุเวียนส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน (48,015,741)        (39,956,337)        (45,518,074)        (33,163,654)        

จ่ายภาษีเงินได้ (30,064,289)        (23,058,377)        -                     -                     

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมด าเนนิงาน 1,224,428,631    1,769,292,019    972,105,434       1,845,559,208    

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทนุ
รับดอกเบ้ีย 130,387,755       145,147,100       105,297,859       142,334,341       
รับเงินปันผล -                     -                     183,479,258       -                     
สินทรัพยท์างการเงินหมนุเวียนอ่ืน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 1,193,987,517    (1,227,275,790)   1,092,333,807    (1,267,784,663)   

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (45,514,883)        (70,782,747)        (14,721,015)        (19,739,942)        

เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์ 9,624,738           9,239,304           2,841,069           5,374,732           

เงินสดจ่ายจากเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย 4 -                     -                     (10,000,000)        -                     

เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย 4 -                     -                     20,000,000         5,000,000           

เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้มืแก่การร่วมคา้ 4 188,541,441       -                     188,541,441       -                     

เงินสดจ่ายส าหรับซ้ือสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน (26,730,051)        (7,230,176)          -                     (1,783,700)          

เงินสดจ่ายเพ่ือลงทนุในบริษทัยอ่ย 9 -                     -                     (25,000,000)        -                     

เงินสดจ่ายเพ่ือลงทนุในการร่วมคา้ 9 (4,000,000)          (13,500,000)        -                     (7,500,000)          

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน 1,446,296,517    (1,164,402,309)   1,542,772,419    (1,144,099,232)   

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษทั ไทยคม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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2564 2563 2564 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

จ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหุ้นของบริษทั 29 (219,215,309)      (219,216,691)      (219,215,309)      (219,216,691)      

ช าระคืนเงินกูย้มื 15 (2,825,430,762)   (494,357,972)      (2,768,725,418)   (489,446,014)      

ลงทนุในหุ้นกูภ้ายในกลุ่มกิจการ 15 32,000,000         (29,000,000)        -                     -                     

จ่ายตน้ทนุทางการเงิน (176,528,952)      (185,105,428)      (151,767,921)      (185,114,357)      

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (3,189,175,023)   (927,680,091)      (3,139,708,648)   (893,777,062)      

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ (518,449,875)      (322,790,381)      (624,830,795)      (192,317,086)      

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2,298,895,168    2,621,710,435    1,525,014,135    1,717,356,107    

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนของเงินตราต่างประเทศ

   คงเหลือส้ินปี 43,458                (24,886)               43,458                (24,886)               
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 5 1,780,488,751    2,298,895,168    900,226,798       1,525,014,135    

รายการที่ไม่ใช่เงนิสด

ซ้ืออาคารและอุปกรณ์เป็นเงินเช่ือ 1,234,234           116,749              1,014,234           25,249                

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 1,433,902,371    224,281,542       49,941,002         195,439,343       

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษทั ไทยคม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
 

18 

หมำยเหตุ  สำรบัญ 
   

1.  ขอ้มูลทัว่ไป 
2.  เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 
3.  นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
4.  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
5.  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
6.  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
7.  สินคา้คงเหลือ 
8.  สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 
9.  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ 
10.  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
11.  สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้
12.  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนภายใตส้ญัญาอนุญาตใหด้ าเนินการ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
13.  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี / หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
14.  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 
15.  หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
16.  เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
17.  หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 
18.  ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน 
19.  หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 
20.  ทุนเรือนหุน้และการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
21.  ส ารอง 
22.  ส่วนงานด าเนินงาน 
23.  รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 
24.  รายไดอ่ื้น 
25.  ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
26.  เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
27.  ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้
28.  ก าไรต่อหุน้ 
29.  เงินปันผล 
30.  เคร่ืองมือทางการเงิน 

   



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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หมำยเหตุ  สำรบัญ 
31.  ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
32.  หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 
33.  เหตุการณ์อ่ืน 
34.  การจดัประเภทรายการใหม่ 
35.  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

   



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 
งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 4 กมุภาพนัธ์ 2565 
 

1. ข้อมูลทั่วไป 
 
บริษทั ไทยคม จ ากดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย และมีท่ีอยู่จดทะเบียนตั้งอยูเ่ลขท่ี 
414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  
 
บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือเดือนมกราคม 2537  
 
บริษทัใหญ่ในระหวา่งปี คือ บริษทั อินทชั โฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน) (ถือหุน้ร้อยละ 41.13) ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้ง
ข้ึนในประเทศไทย 
 
บริษทั บริษทัย่อยและการร่วมคา้ (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) ประกอบธุรกิจหลกัในการให้บริการวงจรดาวเทียม
เพ่ือการส่ือสารทั้ งภายในประเทศและต่างประเทศ จดัจ าหน่ายอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมไอพีสตาร์ บริการ
เน้ือหาส าหรับเครือข่ายบรอดแบนด์ จดัจ าหน่ายอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์ บริการศูนยข์อ้มูลอินเทอร์เน็ต 
บริการอินเทอร์เน็ต บริการรับ-ส่งสญัญาณผา่นดาวเทียม บริการใหค้ าปรึกษาดา้นเทคนิคท่ีเก่ียวกบัดาวเทียม บริการ
ธุรกิจกระจายเสียงโทรทศันแ์ละโทรคมนาคม บริการระบบโทรศพัท ์บริการเสริมบนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี และบริการ
ดา้นวิศวกรรมพฒันาเทคโนโลยีการส่ือสารและอิเลก็ทรอนิกส์ โดยส่วนใหญ่เป็นการประกอบธุรกิจภายใตส้ัญญา
อนุญาตใหด้ าเนินการต่าง ๆ  
 
กลุ่มบริษทัมีการประกอบกิจการใน 9 ประเทศ ไดแ้ก่ ประเทศไทย สิงคโปร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์มอริเชียส เกาะบริติช-เวอร์จิน ญ่ีปุ่นและอินเดีย  
 
บริษทัไดท้ าสญัญากบักระทรวงคมนาคมเพ่ือด าเนินกิจการดาวเทียมส่ือสารเป็นเวลา 30 ปี โดยบริษทัมีสิทธิในการ
บริหารกิจการและการใหบ้ริการวงจรดาวเทียมเพ่ือการส่ือสารทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และมีสิทธิเก็บค่า
ใช้วงจรดาวเทียมจากผูใ้ช้วงจรดาวเทียมภายในระยะเวลา 30 ปี ต่อมาสัญญาดงักล่าวไดอ้ยู่ภายใตก้ารดูแลของ
กระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม ในปัจจุบนัสญัญาดงักล่าวไดห้มดอายแุลว้เม่ือวนัท่ี 10 กนัยายน 2564 
 
บริษทัไดรั้บอนุญาตให้ประกอบกิจการโทรคมนาคมจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ซ่ึงบริษทัมีสิทธิให้บริการโทรคมนาคมบนโครงข่ายของตนเองทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ โดยใบอนุญาตดงักล่าวมีอาย ุ20 ปี และจะหมดอายใุนปี 2575 
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รายละเอียดของบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
 

ช่ือกจิกำร ลกัษณะธุรกจิ ประเทศทีก่จิกำร ส่วนได้เสียใน 
  จดัตั้ง ควำมเป็นเจ้ำของ 
   2564 2563 

   ร้อยละ ร้อยละ 

บริษทัย่อยทางตรง     
บริษทั ไทย แอดวานซ์  
   อินโนเวชัน่ จ ากดั  
    

จดัจ าหน่ายอุปกรณ์รับสญัญาณ
โทรทศัน ์บริการใหค้ าปรึกษาและ
ติดตั้งระบบส าหรับเครือข่ายบรอด
แบนดแ์บบครบวงจร  

ไทย 
 
 

99.99 99.99 

     
บริษทั ไอพีสตาร์ จ ากดั จดัจ าหน่ายช่องสญัญาณดาวเทียม

ไทยคม 4 
เกาะบริติช- 
เวอร์จิน 

100 100 

     
บริษทั สตาร์ นิวเคลียส จ ากดั 
 

ใหบ้ริการดา้นวิศวกรรมพฒันา
เทคโนโลยีการส่ือสารและ
อิเลก็ทรอนิกส์ 

เกาะบริติช- 
เวอร์จิน 

100 100 

     
บริษทั ไอพีสตาร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 
พีทีอี จ ากดั 

จดัจ าหน่ายช่องสญัญาณดาวเทียม
ไทยคม 4 และอุปกรณ์รับสญัญาณ
ดาวเทียมไทยคม 4 

สิงคโปร์ 100 100 

     
บริษทั ไอพีสตาร์ โกลเบิล เซอร์วิส 
จ ากดั 

จดัจ าหน่ายช่องสญัญาณดาวเทียม
ไทยคม 4 

มอริเชียส 100 100 

     
บริษทั ไอพีสตาร์ ออสเตรเลีย  
   พีทีวาย จ ากดั 

จดัจ าหน่ายช่องสญัญาณดาวเทียม
ไทยคม 4 และอุปกรณ์รับสญัญาณ
ดาวเทียมไทยคม 4 ในประเทศ
ออสเตรเลีย 

ออสเตรเลีย 100 100 

     
บริษทั ทีซี บรอดคาสต้ิง จ ากดั ใหบ้ริการดา้นธุรกิจกระจายเสียง

และกิจการโทรทศัน ์
ไทย 

 
99.99 99.99 
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ช่ือกจิกำร ลกัษณะธุรกจิ ประเทศทีก่จิกำร ส่วนได้เสียใน 
  จดัตั้ง ควำมเป็นเจ้ำของ 
   2564 2563 

   ร้อยละ ร้อยละ 
บริษทั ไอพีสตาร์ เจแปน จ ากดั จดัจ าหน่ายช่องสญัญาณดาวเทียม

ไทยคม 4 และอุปกรณ์รับสญัญาณ
ดาวเทียมไทยคม 4 ในประเทศ
ญ่ีปุ่น 

ญ่ีปุ่น 
 

100 100 

     
บริษทั ไอพีสตาร์ นิวซีแลนด ์จ ากดั จดัจ าหน่ายช่องสญัญาณดาวเทียม

ไทยคม 4 และอุปกรณ์รับสญัญาณ
ดาวเทียมไทยคม 4 ในประเทศ
นิวซีแลนด ์

นิวซีแลนด ์ 100 100 

     
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล  
   แซทเทลไลท ์จ ากดั 

จดัจ าหน่ายช่องสญัญาณดาวเทียม
ไทยคม 7 และไทยคม 8 

มอริเชียส 100 100 

     
บริษทั ไอพีสตาร์ (อินเดีย)  
ไพรเวท จ ากดั 

ใหบ้ริการค าปรึกษาดา้นเทคนิคท่ี
เก่ียวขอ้งกบัระบบโครงข่ายของ
ดาวเทียม 

อินเดีย 100 100 

     
บริษทั ทีซี โกลเบิล เซอร์วิส จ ากดั ใหบ้ริการดา้นเทคโนโลยี มอริเชียส 100 100 
     
บริษทั ทีซี สเปซ คอนเน็ค จ ากดั ประกอบธุรกิจส่ือสาร

โทรคมนาคม ธุรกิจดาวเทียมและ
ธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง 

ไทย 99.99 - 

     
บริษทัย่อยทางอ้อมของบริษทั     
บริษทั โอไรออ้น แซทเทลไลท ์ 
   ซิสเทม พีทีวาย จ ากดั 

ใหบ้ริการดา้นการส่ือสารขอ้มูล
ผา่นดาวเทียมและโซลูชัน่เพ่ือ
ธุรกิจ 

ออสเตรเลีย 100 100 
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ช่ือกจิกำร ลกัษณะธุรกจิ ประเทศทีก่จิกำร ส่วนได้เสียใน 
  จดัตั้ง ควำมเป็นเจ้ำของ 
   2564 2563 

   ร้อยละ ร้อยละ 

การร่วมค้าของบริษทั     
บริษทั เชนนิงตนั อินเวสเมน้ทส์  
   พีทีอี จ ากดั 

ประกอบธุรกิจหลกัในการลงทุน
ดา้นการส่ือสารโทรคมนาคมใน
ระดบันานาชาติ 

สิงคโปร์ 51* 51* 

     

บริษทั เนชัน่ สเปซ แอนด ์
เทคโนโลยี จ ากดั 

ประกอบธุรกิจใหบ้ริการดาวเทียม
ส่ือสารหรือบริการอ่ืนใดท่ี
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจดาวเทียม 

ไทย 75* 75* 

 

การร่วมค้าของบริษัท เชนนิงตัน อินเวสเม้นท์ส พีทีอี จ ากัด 
บริษทั ลาว เทเลคอมมิวนิเคชัน่ส์ 
มหาชน 

ใหบ้ริการโทรศพัทพ้ื์นฐาน 
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี โทรศพัท์
สาธารณะ โทรศพัทร์ะหวา่ง
ประเทศและอินเทอร์เน็ต 

สาธารณรัฐ 
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

24.99 24.99 

     

การร่วมค้าของบริษัท ไทย แอดวานซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด 
บริษทั เอทีไอ เทคโนโลยีส์ จ ากดั  ประกอบธุรกิจจ าหน่าย ใหบ้ริการ

และพฒันาสินคา้เก่ียวกบัอากาศ
ยานไร้คนขบั (โดรน) เพ่ือ
การเกษตร และใหบ้ริการ
แพลตฟอร์มวิเคราะห์ขอ้มูลดา้น
การเกษตร 

ไทย 50 50 

 

* กลุ่มบริษทัถือหุ้นสามญัในบริษทัเหล่าน้ีเกินกวา่ร้อยละ 50 แต่จดัประเภทเงินลงทุนดงักล่าวเป็นการร่วมคา้ของกลุ่มบริษทั เน่ืองจากมีขอ้ตกลง
ในการบริหารจดัการร่วมกนัตามสญัญาระหวา่งผูถื้อหุ้นของบริษทัเหล่าน้ี  

  

รายการระหว่างกิจการท่ีมีสาระส าคญัระหว่างบริษทัและบริษทัย่อยไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้ งบการเงินรวม
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ไดร้วมขอ้มูลทางการเงินของบริษทัย่อยส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
ท่ีไดต้รวจสอบแลว้ 
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กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 
 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ท่ีปัจจุบันได้ขยายวงกวา้งข้ึน      
อย่างต่อเน่ือง ท าให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ 
สถานการณ์ดงักล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการด าเนินธุรกิจ อย่างไรก็ตาม 
ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัจะติดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าวอยา่งต่อเน่ืองและจะประเมินผลกระทบ
ทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนอยา่งสม ่าเสมอ 
 

2. เกณฑ์กำรจดัท ำงบกำรเงิน  
 
2.1 เกณฑ์กำรถือปฏิบัต ิ
 

กลุ่มบริษทัจดัท าบญัชีเป็นเงินบาทและจดัท างบการเงินตามกฎหมายเป็นภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินและวิธีปฏิบติัทางการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย 
 
งบการเงินของกลุ่มบริษทัไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 เร่ือง “การน าเสนองบการเงิน”  ซ่ึงมีผล
บงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 เป็นตน้ไป และตาม
ขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ลงวนัท่ี 2 ตุลาคม 2560 เร่ือง “การจดัท าและส่งงบการเงินและ
รายการเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัจดทะเบียน พ.ศ. 2560” และตามประกาศกรมพฒันา
ธุรกิจการคา้ เร่ือง “ก าหนดรายการย่อท่ีตอ้งมีในงบการเงิน (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2562” ลงวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงมี
ผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป  
 
ในระหว่างปีกลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบับใหม่รวมถึงแนวปฏิบัติ     
ทางบญัชีท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 
2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหา     
เท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงการอา้งอิงกรอบ
แนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การปรับปรุงค านิยามของธุรกิจ การปรับปรุงค านิยามของความมี
สาระส าคญั และขอ้ก าหนดทางการบญัชีเก่ียวกบัการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง การน ามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั  
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินซ่ึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า (“TFRS 16”) ได้เพ่ิมขอ้ก าหนดเก่ียวกบัขอ้ยกเวน้
ชัว่คราวส าหรับการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง ระยะท่ี 2 โดยกิจการตอ้งถือปฏิบติัตามการปรับปรุงดงักล่าวกบังบ
การเงินประจ าปีส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 เป็นตน้ไป ทั้งน้ีอนุญาตให้
กิจการถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใชไ้ด ้ซ่ึง TFRS 16 ฉบบัปรับปรุงน้ีไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้เม่ือ
วนัท่ี 27 มกราคม 2564 

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศเก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ไดแ้ก่ มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน (“TFRS 7”) และมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (“TFRS 9”) ซ่ึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้เม่ือ
วนัท่ี 28 มิถุนายน 2564 และจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 
มกราคม 2565 เป็นตน้ไป ทั้งน้ี อนุญาตให้กิจการถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช้ การปรับปรุงมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดังกล่าว สืบเน่ืองมาจากการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง ระยะท่ี 2 โดยไดเ้พ่ิมข้อผ่อนปรน
ส าหรับการเปล่ียนแปลงในกระแสเงินสดตามสญัญาของสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงิน ท่ีเกิดจากการ
ปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง รวมทั้งขอ้ยกเวน้ส าหรับการถือปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของการบญัชีป้องกนัความเส่ียง
โดยเฉพาะเป็นการชัว่คราว และการเปิดเผยขอ้มูลเพ่ิมเติมตาม TFRS 7 

นอกจากน้ี สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศเก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงได้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้เม่ือวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2564 ไดแ้ก่  

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 1 เร่ือง การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใชเ้ป็นคร้ังแรก    
มีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 เป็นตน้ไป  

 แนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง แนวทางการให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีไดรั้บผลกระทบจากโรคติดเช้ือไวรัส 
โคโรนา 2019 โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือเป็นมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรับกิจการท่ีให้ความช่วยเหลือ
ลูกหน้ีท่ีไดรั้บผลกระทบจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีการให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีดงักล่าว
ระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2565 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2566 หรือจนกว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะมีการ
เปล่ียนแปลง ทั้งน้ี กิจการท่ีเลือกใชม้าตรการผ่อนปรนชัว่คราวน้ีตอ้งเปิดเผยขอ้เท็จจริงดงักล่าวในงบการเงิน
ดว้ย 

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัจะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งมาเร่ิมถือปฏิบติักบังบการเงินของกลุ่ม
บริษทัเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมีผลบงัคบัใช ้โดยผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างการ
ประเมินผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวท่ีมีต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัในงวดท่ีจะเร่ิม
ถือปฏิบติั 
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2.2 เกณฑ์กำรวดัมูลค่ำ 
 

งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนโดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
 

2.3  สกลุเงนิที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนและน ำเสนองบกำรเงิน   
 

งบการเงินน้ีจดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั ขอ้มูล
ทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพ่ือใหแ้สดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็น
อยา่งอ่ืน 

 
2.4 กำรประมำณกำรและกำรใช้วจิำรณญำณ  

 
ในการจดัท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใช้วิจารณญาณ การประมาณการ 
และขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจ านวนเงินท่ีเก่ียวกบั 
สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย  ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
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ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งต่อเน่ือง การปรับประมาณการ
ทางบญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 
 
(1) การใชว้ิจารณญาณ 

 
ขอ้มูลเก่ียวกบัการใชวิ้จารณญาณในการเลือกนโยบายการบญัชีซ่ึงมีผลกระทบท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดต่อจ านวนเงิน
ท่ีรับรู้ในงบการเงินซ่ึงประกอบดว้ยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปน้ี 

 
หมายเหตุขอ้ 9 การจดัประเภทการร่วมคา้ 
หมายเหตุขอ้ 9 การจัดท างบการเงินรวม: กลุ่มบริษัทมีอ านาจควบคุมโดยพฤตินัย (De facto control) 

เหนือผูไ้ดรั้บการลงทุน 
  

(2) การประมาณการขอ้สมมติฐานและความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัความไม่แน่นอนของการประมาณการท่ีส าคญัซ่ึงมีความเส่ียงอยา่งมีนยัส าคญัท่ีเป็นเหตุใหต้อ้งมี
การปรับปรุงจ านวนเงินท่ีรับรู้ในงบการเงิน ซ่ึงประกอบดว้ยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปน้ี 

หมายเหตุขอ้ 6 ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 
หมายเหตุขอ้ 7 มูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนจากสินคา้คงเหลือ 
หมายเหตุขอ้ 9, 10, 11, 12 ขอ้สมมติฐานส าหรับการประมาณการในการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต  
หมายเหตุขอ้ 10 การประมาณอายกุารใชง้านและมูลค่าคงเหลือของอาคารและอุปกรณ์ 
หมายเหตุขอ้ 12 การประมาณอายกุารใชง้านและมูลค่าคงเหลือของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนภายใต้

สญัญาอนุญาตใหด้ าเนินการ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 

หมายเหตุขอ้ 13  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
หมายเหตุขอ้ 18 การวดัมูลค่าของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์
หมายเหตุขอ้ 20 การวดัมูลค่าของการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
หมายเหตุขอ้ 30 การวดัมูลค่ายติุธรรม  
หมายเหตุขอ้ 32 และ 33 ประมาณการหน้ีสิน และหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน  
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3. นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ 
 
นโยบายการบญัชีท่ีน าเสนอดงัต่อไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสม ่าเสมอส าหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน  
 

3.1 เกณฑ์ในกำรจดัท ำงบกำรเงนิรวม 
 
งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทั บริษทัยอ่ย และส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในการร่วมคา้ 
 
การรวมธุรกิจ  
 
กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีส าหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซ้ือ เม่ือการควบคุมถูกโอนไปยงักลุ่มบริษทั ยกเวน้ในกรณีท่ีเป็น
การรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 
 
การควบคุม หมายถึงอ านาจในการก าหนดนโยบายทางการเงินและการด าเนินงานของกิจการเพ่ือให้ได้มาซ่ึง
ประโยชน์จากกิจกรรมของกิจการนั้น ในการพิจารณาอ านาจในการควบคุม กิจการตอ้งน าสิทธิในการออกเสียงท่ี
เกิดข้ึนมารวมในการพิจารณา วนัท่ีซ้ือกิจการคือวนัท่ีอ  านาจในการควบคุมนั้นไดถู้กโอนไปยงัผูซ้ื้อ การก าหนดวนัท่ี
ซ้ือกิจการและการระบุเก่ียวกบัการโอนอ านาจควบคุมจากฝ่ายหน่ึงไปยงัอีกฝ่ายหน่ึงตอ้งใชดุ้ลยพินิจเขา้มาเก่ียวขอ้ง  
 
ค่าความนิยม ถูกวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ โดยวดัจากมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ซ่ึงรวมถึงการรับรู้จ านวน
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ หักดว้ยมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายุติธรรม) ของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและ
หน้ีสินท่ีรับมาซ่ึงวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ ก าไรจากการซ้ือในราคาต ่ากวา่มูลค่ายติุธรรมรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที 
 
ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ ตอ้งวดัดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์โอนไป หน้ีสินท่ีกลุ่มบริษทัก่อข้ึนเพ่ือจ่ายช าระ
ใหแ้ก่เจา้ของเดิม และส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของท่ีออกโดยกลุ่มบริษทั ทั้งน้ีส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหย้งัรวมถึงมูลค่า
ยติุธรรมของหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนและมูลค่าของโครงการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑท่ี์ออกแทนโครงการของผูถู้กซ้ือเม่ือ
รวมธุรกิจ หากการรวมธุรกิจมีผลให้ส้ินสุดความสัมพนัธ์ของโครงการเดิมระหว่างกลุ่มบริษทัและผูถู้กซ้ือ ให้ใช้
ราคาท่ีต ่ากว่าระหว่าง มูลค่าจากการยกเลิกสัญญาตามท่ีระบุในสัญญา และมูลค่าองคป์ระกอบนอกตลาด ไปหกัจาก           
ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให ้และรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายอ่ืน  
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หากมีการออกโครงการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์(โครงการทดแทน) เพ่ือแลกเปล่ียนกบัโครงการท่ีพนกังานของผูถู้ก
ซ้ือถืออยู่ (โครงการผูถู้กซ้ือ) ข้ึนอยู่กบัตน้ทุนบริการในอดีต ผูซ้ื้อตอ้งวดัส่วนของโครงการทดแทนดว้ยมูลค่าตาม
ราคาตลาดซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของส่ิงตอบแทนท่ีโอน หากมีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการท างานในอนาคต ผลต่างระหว่าง
มูลค่าซ่ึงรวมอยู่ในส่ิงตอบแทนท่ีโอนไป และ ราคาตลาดของโครงการทดแทน รับรู้เป็นผลตอบแทนพนักงาน
ภายหลงัการรวมธุรกิจ 
 
หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนของบริษทัท่ีถูกซ้ือท่ีรับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหน้ีสินหากมีภาระผูกพนัในปัจจุบนัซ่ึง
เกิดข้ึนจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวดัมูลค่ายติุธรรมไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
 
กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมตามอตัราส่วนไดเ้สียในสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าจากผูถู้กซ้ือ 
 
ต้นทุนท่ีเก่ียวข้องกับการซ้ือของกลุ่มบริษทัท่ีเกิดข้ึนซ่ึงเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย 
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าท่ีปรึกษาอ่ืนๆ ถือเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน 
 
การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน  
 
การรวมธุรกิจซ่ึงเกิดจากการโอนส่วนไดเ้สียในกิจการภายใตก้ารควบคุมของผูถื้อหุ้นซ่ึงควบคุมกลุ่มบริษทั ถือเป็น
การเขา้ครอบครองเสมือนว่าไดเ้กิดข้ึนตั้งแต่วนัตน้งวดของปีเปรียบเทียบก่อนหนา้สุดหรือ ณ วนัท่ีมีการรวมธุรกิจ
ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัแลว้แต่วนัใดจะหลงักว่า เพ่ือปรับปรุงงบการเงินเปรียบเทียบ สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไดม้า
จะถูกรับรู้ด้วยมูลค่าตามบัญชีก่อนการจดัท างบการเงินรวมภายใต้การควบคุมของผูถื้อหุ้น ท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วน
ควบคุม ส่วนประกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของท่ีไดม้าจากการรวมธุรกิจถือเป็นส่วนหน่ึงของทุนของกลุ่มบริษทั เวน้
แต่ส่วนท่ีไดม้านั้นไดรั้บรู้เป็นส่วนหน่ึงของส่วนเกินมูลค่าหุ้น เงินสดจ่ายในการรวมธุรกิจรับรู้โดยตรงในส่วนของ
เจา้ของ 

 
บริษัทย่อย 
 
บริษทัยอ่ยเป็นกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั  การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิใน
ผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นและมีความสามารถในการใชอ้  านาจเหนือกิจการนั้นท าให้เกิด  
ผลกระทบต่อจ านวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั  งบการเงินของบริษทัย่อยไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวม นบัแต่
วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง  
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การสูญเสียการควบคุม  
 
เม่ือกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมในบริษทัย่อย กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัย่อยนั้นออก 
รวมถึงส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมและส่วนประกอบอ่ืนในส่วนของเจา้ของท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัยอ่ยนั้น   ก าไร
หรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการสูญเสียการควบคุมในบริษทัย่อยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  ส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยเดิม
ท่ียงัคงเหลืออยูใ่หว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีสูญเสียการควบคุม 
 
ส่วนได้เสียในเงินลงทุนท่ีบันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย  
 
ส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในเงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย ไดแ้ก่ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 
 
การร่วมคา้เป็นการร่วมการงานท่ีกลุ่มบริษทัมีการควบคุมร่วมในการงานนั้น โดยมีสิทธิในสินทรัพยสุ์ทธิของการ
ร่วมการงานนั้นมากกวา่การมีสิทธิในสินทรัพยแ์ละภาระผกูพนัในหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการร่วมการงานนั้น 
 
ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้บนัทึกบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย โดยรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคาทุนซ่ึงรวมถึงตน้ทุน
การท ารายการ ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก ส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของเงิน
ลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทั จะถูกบนัทึกในงบการเงินรวมจนถึงวนัท่ีกลุ่มบริษทัสูญเสียความมี
อิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญั หรือการควบคุมร่วม  
 
การตัดรายการในงบการเงินรวม 
 
ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได ้หรือค่าใชจ่้ายท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมาจาก
รายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัท างบการเงินรวม ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมาจาก
รายการกบับริษทัร่วมและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัถูกตดัรายการกบัเงินลงทุนเท่าท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียในกิจการ
ท่ีถูกลงทุนนั้น  ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงถูกตดัรายการในลกัษณะเดียวกบัก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง แต่เท่าท่ีเม่ือไม่มี
หลกัฐานการดอ้ยค่าเกิดข้ึน 

 
3.2 เงนิตรำต่ำงประเทศ  

 
รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ  
 
รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทั 
โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
 

31 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการ
ด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น  ก าไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงบนัทึกตามเกณฑ์ราคา
ทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ  
 
หน่วยงานในต่างประเทศ  
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของหน่วยงานในต่างประเทศ รวมถึงค่าความนิยมและรายการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมท่ีเกิดข้ึน
จากการซ้ือหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีรายงาน 
 
ค่าความนิยมและรายการปรับปรุงมูลค่ายติุธรรมท่ีเกิดจากการซ้ือหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดย
ใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีรายงาน 
 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียในระหวา่งปี 
 
ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการแปลงค่า บนัทึกในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และแสดงเป็นรายการผลต่าง
จากอตัราแลกเปล่ียนในส่วนของผูถื้อหุน้ จนกวา่มีการจ าหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป  

 
3.3 เคร่ืองมือทำงกำรเงนิที่เป็นตรำสำรอนุพนัธ์ 

 
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ไดถู้กน ามาใชเ้พ่ือจดัการความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ท่ีเกิดจากกิจกรรมด าเนินงาน กิจกรรมจดัหาเงิน และกิจกรรมลงทุน เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ไม่ไดมี้ไวเ้พ่ือคา้ อย่างไรก็ตาม ตราสารอนุพนัธ์ท่ีไม่เขา้เง่ือนไขการก าหนดให้เป็น
เคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงถือเป็นรายการเพ่ือคา้ 
 
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์จะถูกบนัทึกบัญชีเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรม ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการ
ท ารายการดงักล่าวบันทึกในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน การวดัมูลค่าใหม่ภายหลงัการบันทึกคร้ังแรกใช้มูลค่า
ยุติธรรม   ก าไรหรือขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ให้เป็นมูลค่ายุติธรรมบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนทนัที อย่างไรก็
ตาม หากตราสารอนุพนัธ์เขา้เง่ือนไขมีไวเ้พ่ือเป็นเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียง การบนัทึกรายการก าไรหรือขาดทุน
จากการตีราคาจะข้ึนอยูก่บัประเภทของรายการท่ีไดรั้บการป้องกนัความเส่ียง  
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มูลค่ายติุธรรมของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ถือตามราคาตลาดของสัญญาล่วงหนา้ ณ วนัท่ีรายงาน  
ถา้มีราคาตลาด ในกรณีท่ีไม่มีราคาตลาด ใหป้ระมาณมูลค่ายติุธรรมโดยการคิดลดจากผลต่างระหวา่งราคาล่วงหนา้
ตามสัญญากบัราคาล่วงหนา้ของสัญญาปัจจุบนั ณ วนัท่ีรายงานท่ีครบก าหนดในวนัเดียวกนั โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ีย
ประเภทท่ีใชก้บัธุรกรรมการเงินท่ีปลอดความเส่ียง เช่น พนัธบตัรรัฐบาล 
 

3.4 เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภททุกประเภท และเงิน
ลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง และมีระยะเวลาครบก าหนดเร่ิมแรกภายใน 3 เดือนหรือนอ้ยกวา่ 
 

3.5 ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 
 
ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืนแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหักค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดข้ึน 
 
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนเปิดเผยไวห้มายเหตุขอ้ 3.8 
 

3.6 สินค้ำคงเหลือ 
 

สินคา้คงเหลือวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่  
 
ตน้ทุนของสินคา้ค านวณโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ย ราคาทุนท่ีซ้ือและค่าใชจ่้ายทางตรงท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการซ้ือสินคา้นั้น เช่น ค่าภาษีอากร ค่าขนส่ง หกัดว้ยส่วนลดและเงินท่ีไดรั้บคืนจากการซ้ือสินคา้  ตน้ทุน
ของสินคา้ส าเร็จรูปและงานระหว่างท าประกอบดว้ย ค่าวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรง ค่าใชจ่้ายอ่ืนทางตรง และค่าโสหุย้ใน
การผลิต ซ่ึงปันส่วนตามเกณฑก์ารด าเนินงานตามปกติ แต่ไม่รวมตน้ทุนการกูย้ืม  
 
มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายได้จากการด าเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็น
โดยประมาณในการขาย 
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3.7 เงนิลงทุนในบริษทัย่อยและกำรร่วมค้ำ 
 
เงินลงทุนในบริษทัย่อยและกิจการร่วมคา้ ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั บนัทึกบญัชีโดยใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 
ส่วนการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงินรวมใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 
 
ส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยและการร่วมคา้บันทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย โดยรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคาทุนซ่ึง
รวมถึงตน้ทุนการท ารายการ ภายหลงัรับรู้รายการเร่ิมแรก ส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
ของเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียของบริษทั จะถูกบนัทึกในงบการเงินเฉพาะกิจการจนถึงวนัท่ีบริษทัสูญเสียความมี
อิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญั หรือการควบคุมร่วม 
 

3.8 เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ 
 
สินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ต้นทุนการท ารายการ             
ท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับการซ้ือ การออกตราสารสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน (นอกจากสินทรัพย ์      
ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน) เพ่ิมหรือหักจากมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินตามความเหมาะสม เม่ือรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก ตน้ทุนการท ารายการ         
ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการซ้ือสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 
รับรู้ทนัทีในก าไรหรือขาดทุน 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีรับรู้ทั้ งหมดวดัมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจ าหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรม ข้ึนอยู่กับ               
การจดัประเภทรายการของสินทรัพยท์างการเงิน 

การจัดประเภทรายการของสินทรัพย์ทางการเงิน 

ตราสารหน้ีท่ีเขา้เง่ือนไขการวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 

   สินทรัพยท์างการเงินท่ีถือครองตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงค์การถือครองสินทรัพยท์างการเงินเพ่ือรับ
กระแสเงินสดตามสญัญา และ 

   ขอ้ก าหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน ซ่ึงท าให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและ
ดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก าหนดไว ้

ตราสารหน้ีท่ีเขา้เง่ือนไขการวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

   สินทรัพยท์างการเงินถูกถือตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือท าให้ส าเร็จทั้งรับกระแสเงินสดตามสัญญา
และเพ่ือขายสินทรัพยท์างการเงิน 
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   ขอ้ก าหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน ซ่ึงท าให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและ
ดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก าหนดไว ้

หน้ีสินทางการเงินทั้ งหมดวดัมูลค่าภายหลงัด้วยราคาทุนตัดจ าหน่ายโดยใช้วิธีดอกเบ้ียท่ีแท้จริงหรือด้วยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

กลุ่มบริษัทรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนส าหรับผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกับเงินลงทุนในตราสารหน้ี              
ท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหรือดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และลูกหน้ีการคา้ จ านวน
เงินของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจะถูกวดัมูลค่าใหม่ทุกวนัท่ีรายงานเพ่ือให้สะทอ้นการเปล่ียนแปลง
ของความเส่ียงดา้นเครดิตจากท่ีเคยรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 

กลุ่มบริษทัตอ้งรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุเสมอส าหรับลูกหน้ีการคา้ ส าหรับการ
ประเมินการดอ้ยค่าลูกหน้ีการคา้แบบกลุ่ม (Collective assessment) ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกบัลูกหน้ี
การคา้ ประมาณการโดยใชต้ารางการตั้งส ารองข้ึนอยู่กบัขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตของ
กลุ่มบริษทั ปรับปรุงดว้ยปัจจยัเฉพาะของผูกู้ ้ยืม สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจทั่วไป และการประเมินทิศทางทั้ งใน
ปัจจุบนัและในอนาคต ณ วนัท่ีรายงาน รวมถึงมูลค่าเงินตามเวลาตามความเหมาะสม 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุแสดงถึงผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากเหตุการณ์
ปฏิบติัผิดสญัญาท่ีมีความเป็นไปไดว้า่จะเกิดข้ึนตลอดอายขุองเคร่ืองมือทางการเงินท่ีคาดไว ้ 

การประเมินการดอ้ยค่ารายลูกหน้ี (Individual assessment) ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนเป็นมูลค่าปัจจุบนั
ของจ านวนเงินท่ีคาดว่าจะไม่ได้รับทั้ งหมดตลอดอายุท่ีคาดของสินทรัพยท์างการเงินคิดลดด้วยอตัราดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริง กล่าวคือ ค านวณจากประมาณการฐานะความเส่ียงเม่ือมีการผิดนดัช าระ คูณดว้ยความน่าจะเป็นท่ีจะมีการผิด
นดัช าระ และร้อยละของความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนเม่ือมีการผิดนัดช าระ คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง โดย
ค านวณภายใตแ้ต่ละสถานการณ์ท่ีเป็นไปได ้

การบัญชีป้องกันความเส่ียง 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพันธ์จะถูกบันทึกบัญชีเม่ือเร่ิมแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม การวดัมูลค่าใหม่
ภายหลงัการบนัทึกคร้ังแรกใชมู้ลค่ายติุธรรม ก าไรหรือขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ใหเ้ป็นมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร
หรือขาดทุน อย่างไรก็ตามหากตราสารอนุพนัธ์เข้าเง่ือนไขมีไวเ้พ่ือเป็นเคร่ืองมือป้องกันความเส่ียง การบันทึก
รายการก าไรหรือขาดทุนจากการตีราคาจะข้ึนอยูก่บัประเภทของรายการท่ีไดรั้บการป้องกนัความเส่ียง 
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3.9 ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ 
 
สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 
 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 
ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรง ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการ
ก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพย์
เพ่ือให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพท่ีพร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์  ต้นทุนในการร้ือถอน การขนยา้ย  
การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยแ์ละต้นทุนการกูย้ืม ส าหรับเคร่ืองมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟแวร์ ซ่ึงไม่
สามารถท างานไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟแวร์นั้นใหถื้อวา่ ลิขสิทธ์ิซอฟแวร์ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์  
 
ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากนัตอ้งบนัทึก    
แต่ละส่วนประกอบท่ีมีนยัส าคญัแยกต่างหากจากกนั  
 
ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการ
จ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของอาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิในก าไรหรือขาดทุน  
 
สินทรัพย์ท่ีให้เช่า 

 
สินทรัพยท่ี์ให้เช่าตามสัญญาเช่าด าเนินงานรวมแสดงอยู่ในอาคารและอุปกรณ์ในงบแสดงฐานะการเงิน และ
ตดัค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยด์ว้ยเกณฑเ์ดียวกนักบัอาคารและอุปกรณ์ซ่ึงมีลกัษณะ
คลา้ยคลึงกนั 
 
ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลงั 
 
ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์ ถา้มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น 
และสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจ าหน่ายตามมูลค่า 
ตามบญัชี  ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในการซ่อมบ ารุงอาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ าจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในก าไรหรือ
ขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
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ค่าเส่ือมราคา 
 
ค่าเส่ือมราคาค านวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพย์
หรือตน้ทุนในการเปล่ียนแทนอ่ืน หกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ 
 
ค่าเส่ือมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทุน ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งาน
โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ หรืออายุสัญญาเช่าในกรณีท่ีอายุสัญญาเช่าสั้นกว่า 
ประมาณการอายกุารใหป้ระโยชนข์องสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 
 

อาคารและส่วนปรับปรุง 5-10 ปี  
อุปกรณ์ 5-18 ปี   
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ส านกังาน 5-18 ปี   
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 3-5 ปี   
ยานพาหนะ 5 ปี   

 
กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 
 
วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยท่ีสุดทุกส้ิน
รอบปีบญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
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3.10 สินทรัพย์ไม่มตีวัตนภำยใต้สัญญำอนุญำตให้ด ำเนินกำร 
 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาอนุญาตให้ด าเนินการประกอบดว้ย สิทธิในการเรียกเก็บค่าบริการจากการ
ใหบ้ริการดาวเทียมภายใตส้ญัญาอนุญาตใหด้ าเนินการ 
 
วิธีการตดัจ าหน่าย ตดัจ าหน่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสินทรัพยห์รืออายุของสัญญาอนุญาตให้ด าเนินการ
แลว้แต่ระยะเวลาใดจะสั้นกวา่ 
 

3.11 สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 
 
ค่าความนิยม 
 
ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการซ้ือกิจการของบริษทัยอ่ยรับรู้ในสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน การรับรู้มูลค่าเร่ิมแรกของค่าความ
นิยม ไดอ้ธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 3.1 ภายหลงัจากการรับรู้เร่ิมแรก ค่าความนิยมจะถูกวดัมูลค่าดว้ย
วิธีราคาทุนหักผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม ส าหรับตราสารทุน - การบญัชีดา้นผูล้งทุน มูลค่าตามบญัชีของ          
ค่าความนิยมรวมอยู่ในมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน และ ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในเงินลงทุนตอ้งไม่ถูกปันส่วน
ใหสิ้นทรัพยใ์ด ๆ ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียรวมถึงค่าความนิยม 
 
รายจ่ายในการวิจัยและพัฒนา 
 
รายจ่ายในขั้นตอนการวิจยั ไดแ้ก่ การส ารวจตรวจสอบเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึง ความรู้ความเขา้ใจใหม่ทางดา้นวิทยาศาสตร์
หรือทางดา้นเทคนิค รับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 
ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนของโครงการเพ่ือการพฒันา (ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบและการทดสอบผลิตภณัฑใ์หม่หรือท่ี
ปรับปรุงข้ึน) รับรู้เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าโครงการนั้นจะประสบความส าเร็จ
โดยการประเมินความเป็นไปได้ทั้ งทางพาณิชยกรรมและทางเทคโนโลยี และต้องสามารถวดัมูลค่าได้อย่าง
น่าเช่ือถือ ส่วนรายจ่ายในการพฒันาอ่ืนรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน ตน้ทุนการพฒันาท่ีไดรั้บรู้เป็นค่าใชจ่้ายไปแลว้
ในงวดก่อนไม่สามารถรับรู้เป็นสินทรัพยใ์นงวดถดัไป ตน้ทุนการพฒันาท่ีบนัทึกเป็นสินทรัพยจ์ะเร่ิมตดัจ าหน่าย
เม่ือเร่ิมผลิตผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งเพ่ือการพาณิชย ์
 
รายจ่ายในการพฒันาซ่ึงรับรู้เป็นสินทรัพยแ์สดงราคาดว้ยราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าสะสม  
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สินทรัพย์ไม่มตีัวตนอ่ืน ๆ 
 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนๆ ท่ีกลุ่มบริษทัซ้ือมาและมีอายุการใชง้านจ ากดั แสดงในราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและ
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 
 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืนประกอบด้วย ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ค่าพัฒนาเทคโนโลยีของดาวเทียมไอพีสตาร์            
ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รายจ่ายท่ีเกิดข้ึนเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงสิทธิบตัร เคร่ืองหมายทางการคา้และใบอนุญาตโดยมี
ก าหนดตัดจ่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยท่ี์เก่ียวข้องโดยมีระยะเวลาตัดจ าหน่าย
ระหวา่ง 5 ปีถึง 15.75 ปี 
 
สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีลกัษณะเฉพาะเจาะจงท่ีซ้ือมาจะเร่ิมตดัจ าหน่ายเม่ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์
น ามาใชง้านไดต้ามประสงค ์โดยจะตดัจ าหน่ายตลอดอายปุระมาณการใหป้ระโยชนภ์ายในระยะเวลา 3 - 10 ปี           
 
วิธีการตดัจ าหน่าย  ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน ์และ มูลค่าคงเหลือ จะไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปีบญัชี 
และปรับปรุงตามความเหมาะสม 

 
3.12 กำรด้อยค่ำ 

 
ยอดสินทรัพยต์ามบัญชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่   
ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดว่าจะไดรั้บคืน  ส าหรับค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนท่ีมีอายุการใหป้ระโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรือ ยงัไม่พร้อมใชง้าน จะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนทุกปี 
ในช่วงเวลาเดียวกนั 
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิด 
เงินสดสูงกวา่มูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน 
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การค านวณมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 
 
มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยท์างการเงินส าหรับหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย ค านวณโดยอา้งอิงถึงมูลค่ายติุธรรม 
 
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน หมายถึงมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย ์หรือ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของ
สินทรัพย ์ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนค านึง
ภาษีเงินไดเ้พ่ือใหส้ะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์
ส าหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน
รวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 
 
การกลบัรายการด้อยค่า 
 
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน จะถูกกลับรายการ เม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนเพ่ิมข้ึน 
ในภายหลัง  และการเพ่ิมข้ึนนั้ นสัมพันธ์โดยตรงกับขาดทุนจากการด้อยค่าท่ีเคยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  
ส่วนสินทรัพยท์างการเงินท่ีเป็นตราสารทุนท่ีจดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย การกลบัรายการจะถูกรับรู้โดยตรง
ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
  
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีการปรับปรุงกลบัรายการ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์
ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินอ่ืนๆ ท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวนัท่ีท่ีออกรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการ
ดอ้ยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชใ้นการค านวณ
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่า
มูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเส่ือมราคาหรือค่าตัดจ าหน่าย เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจาก 
การดอ้ยค่ามาก่อน 
 

3.13 หนีสิ้นที่มภีำระดอกเบีย้ 
 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียบนัทึกเร่ิมแรกในมูลค่ายุติธรรมหักค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกบัการเกิดหน้ีสิน ภายหลงัจากการ
บนัทึกหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจะบนัทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตัดจ าหน่าย ผลต่างระหว่างยอดหน้ีเร่ิมแรกและ 
ยอดหน้ีเม่ือครบก าหนดไถ่ถอน จะบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนตลอดอายกุารกูย้ืมโดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
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3.14 เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีห้มุนเวียนอ่ืน 
 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืนแสดงในราคาทุน 
 

3.15 ประมำณกำรหนีสิ้นส ำหรับผลประโยชน์ของพนักงำน  
 

โครงการเงินสมทบ 
 
กลุ่มบริษทัจดัใหมี้กองทุนส ารองเล้ียงชีพซ่ึงเป็นลกัษณะของแผนการจ่ายสมทบตามท่ีไดก้ าหนดการจ่ายสมทบไวแ้ลว้ 
สินทรัพยข์องกองทุนส ารองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกไปจากสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทัและบริหารโดยผูจ้ดัการกองทุน
ภายนอก กองทุนส ารองเล้ียงชีพดงักล่าวไดรั้บเงินสะสมเขา้กองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากกลุ่มบริษทัท่ี
เก่ียวขอ้ง เงินจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิด
รายการนั้น  
 
โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 
 
ภาระผูกพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัจากโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวถู้กค านวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการ
จากการประมาณผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการท างานของพนักงานในงวดปัจจุบันและงวดก่อนๆ  
ผลประโยชนด์งักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงินสดเพ่ือใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนั  
 
การค านวณภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวน้ั้นจดัท าโดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีไดรั้บ
อนุญาต โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้ผลจากการค านวณอาจท าให้กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยเ์กิดข้ึน ซ่ึง
การรับรู้เป็นสินทรัพย์จะใช้มูลค่าปัจจุบันของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีมีในรูปของการได้รับคืนในอนาคตจาก
โครงการหรือการหกัการสมทบเขา้โครงการในอนาคต ในการค านวณมูลค่าปัจจุบนัของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจได้
มีการพิจารณาถึงความตอ้งการเงินทุนขั้นต ่าส าหรับโครงการต่าง ๆ ของกลุ่มบริษทั 
 
ในการวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิ ก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตาม
หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัจะถูกรับรู้รายการในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนทนัที กลุ่มบริษทั/บริษทัก าหนดดอกเบ้ีย
จ่ายของหน้ีสินผลประโยชน์ ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิโดยใช้อัตราคิดลดท่ีใช้ว ัดมูลค่าภาระผูกพันตามโครงการ
ผลประโยชน์ ณ ตน้ปี โดยค านึงถึงการเปล่ียนแปลงใดๆ ในหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิซ่ึงเป็นผลมาจาก
การสมทบเงินและการจ่ายช าระผลประโยชน์ ดอกเบ้ียจ่ายสุทธิและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับโครงการ
ผลประโยชนรั์บรู้รายการในก าไรหรือขาดทุน  
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เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปล่ียนแปลงในผลประโยชน์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบริการในอดีต หรือ ก าไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที 
กลุ่มบริษทั/บริษทั รับรู้ก าไรและขาดทุนจากการจ่ายช าระผลประโยชนพ์นกังานเม่ือเกิดข้ึน 
 
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน  

ภาระผกูพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัท่ีเป็นผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังานเป็นผลประโยชนใ์นอนาคตท่ีเกิดจากการ
ท างานของพนักงานในงวดปัจจุบันและงวดก่อนๆ ซ่ึงผลประโยชน์น้ีไดคิ้ดลดกระแสเงินสดเพ่ือให้เป็นมูลค่า
ปัจจุบนั การวดัมูลค่าใหม่จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน  
 
ผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้าง  
 
ผลประโยชนเ์ม่ือเลิกจา้งจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือวนัใดวนัหน่ึงต่อไปน้ีเกิดข้ึนก่อน เม่ือกลุ่มบริษทัไม่สามารถยกเลิก
ขอ้เสนอการให้ผลประโยชน์ดังกล่าวได้อีกต่อไป หรือเม่ือกลุ่มบริษัทรับรู้ต้นทุนส าหรับการปรับโครงสร้าง  
หากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกวา่ 12 เดือนนบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้ง
จะถูกคิดลดกระแสเงินสด  
 
ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือพนกังานท างานให ้หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดว่าจะจ่าย
ช าระ หากกลุ่มบริษทั/บริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจาก
การท่ีพนกังานไดท้ างานใหใ้นอดีตและภาระผกูพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  
 
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์      
 
มูลค่ายุติธรรมของสิทธิซ้ือหุน้ ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิแก่พนกังาน (ช าระดว้ยตราสารทุน) รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายพร้อม ๆ ไปกบั
การเพ่ิมข้ึนในส่วนของผูถื้อหุน้ ตลอดระยะเวลาท่ีพนกังานสามารถเขา้ใชสิ้ทธิไดอ้ย่างไม่มีเง่ือนไข  จ านวนท่ีรับรู้
เป็นค่าใชจ่้ายจะถูกปรับปรุงเพ่ือให้สะทอ้นถึงจ านวนสิทธิซ้ือหุ้นท่ีแทจ้ริงซ่ึงเขา้เง่ือนไขการให้บริการท่ีเก่ียวขอ้ง
และเง่ือนไขการไดรั้บสิทธิท่ีไม่ใช่เง่ือนไขเร่ืองตลาดทุน ซ่ึงเป็นจ านวนท่ีเดิมเคยรับรู้ตามจ านวนสิทธิซ้ือหุน้ท่ีเขา้
เง่ือนไขการให้บริการท่ีเก่ียวข้องและเง่ือนไขการไดรั้บสิทธิท่ีไม่ใช่เง่ือนไขเร่ืองตลาดทุน ณ วนัท่ีไดรั้บสิทธิ  
ส าหรับเง่ือนไขการไดรั้บสิทธิท่ีไม่ใช่เง่ือนไขการบริการหรือผลงาน มูลค่ายติุธรรมของสิทธิซ้ือหุน้ ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิ
จะถูกวดัค่าเพ่ือใหส้ะทอ้นถึงเง่ือนไขนั้นและไม่มีการปรับปรุงส าหรับผลต่างระหวา่งจ านวนท่ีคาดไวก้บัผลท่ีเกิดข้ึนจริง  
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มูลค่ายติุธรรมของจ านวนท่ีจ่ายใหแ้ก่พนกังานจากราคาหุน้ท่ีเพ่ิมข้ึนท่ีช าระดว้ยเงินสดรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายพร้อมๆ ไป
กบัการเพ่ิมข้ึนในส่วนของหน้ีสิน ตลอดระยะเวลาท่ีพนักงานมีสิทธิได้รับช าระอย่างไม่มีเง่ือนไข  หน้ีสินถูก         
วดัมูลค่าใหม่ทุกๆ วนัท่ีในรายงานและวนัท่ีจ่ายช าระ การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินรับรู้เป็น
ค่าใชจ่้ายพนกังานในก าไรหรือขาดทุน  

 
3.16 ประมำณกำรหนีสิ้น 

 
ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระหน้ีสินตามกฎหมายท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัหรือท่ีก่อตวัข้ึนอนั
เป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไป
เพ่ือช าระภาระหน้ีสินดงักล่าว  ประมาณการหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใช้
อตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนค านึงถึงภาษีเงินได ้ เพ่ือให้สะทอ้นจ านวนท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึง
แปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน  ประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผ่านไปรับรู้เป็น
ตน้ทุนทางการเงิน 
 
ประมาณการค่าประกันความเสียหาย 
 
ประมาณการค่าประกนัความเสียหายจะบนัทึกเม่ือไดข้ายสินคา้หรือใหบ้ริการแก่ลูกคา้แลว้ ประมาณการค่าใชจ่้าย
พิจารณาจากประวติัการจ่ายค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัการประกนัความเสียหาย และปัจจยัต่างๆ ท่ีอาจเก่ียวขอ้งกบัความ
น่าจะเป็นท่ีจะเกิดความเสียหายดงักล่าว 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
 

43 

3.17 รำยได้ 
 
รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ 
 
การขายสินค้าและให้บริการ 
 
รายไดจ้ะรับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัไดป้ฏิบติัตามขอ้ผูกพนัในการโอนสินคา้หรือบริการแก่ลูกคา้แลว้ โดยตอ้งปันส่วน
รายไดท่ี้ไดรั้บจากสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ใหก้บัแต่ละภาระท่ีตอ้งปฏิบติั ซ่ึงอา้งอิงกบัราคาขายแบบเอกเทศ 
 
รายไดจ้ากการขายสินคา้ รวมถึงรายไดจ้ากการขายอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง รับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือไดโ้อนอ านาจ
การควบคุมในสินคา้ใหก้บัผูซ้ื้อแลว้ กล่าวคือผูซ้ื้อสามารถสั่งการการใชแ้ละไดรั้บประโยชน์ท่ีเหลืออยูเ่กือบทั้งหมด
จากสินคา้และกลุ่มบริษทัมีสิทธิท่ีจะไดรั้บช าระเงินส าหรับสินคา้นั้น ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหาร
ยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขายไปแลว้นั้นหรือมีความไม่แน่นอนท่ีมีนยัส าคญัในการไดรั้บประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจจากการขายสินคา้นั้นไม่อาจวดัมูลค่าของจ านวนรายไดแ้ละตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ หรือมีความ
เป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนท่ีจะตอ้งรับคืนสินคา้ 
 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการวงจรดาวเทียมและบริการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจดาวเทียม บริการอินเตอร์เน็ตและบริการอ่ืน
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจอินเตอร์เน็ต และบริการโทรศพัท์ รับรู้เม่ือลูกคา้ไดรั้บและใชป้ระโยชน์จากการให้บริการของ
บริษทั  
 
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าอุปกรณ์ รับรู้รายไดต้ลอดช่วงเวลาและตามอตัราท่ีก าหนดในสญัญาเช่า 
 
รายได้เก่ียวกบัค่าสิทธิรับรู้ตามเกณฑ์คงคา้งซ่ึงเป็นไปตามเน้ือหาและความเป็นจริงเชิงเศรษฐกิจของขอ้ตกลงท่ี
เก่ียวขอ้ง 
 
ดอกเบีย้รับ 
 
ดอกเบ้ียรับบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง  
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3.18  ต้นทุนทำงกำรเงนิ 
 
ตน้ทุนทางการเงินประกอบดว้ยดอกเบ้ียจ่ายของเงินกูย้ืมและประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผ่านไป 
และส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่าย ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพยท์างการเงินท่ีถือไวเ้พ่ือขาย  เงินปันผลของ
หุน้บุริมสิทธิซ่ึงถูกจดัประเภทเป็นหน้ีสิน  ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินท่ีรับรู้ในก าไรหรือ
ขาดทุน หรือขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน (นอกเหนือจากลูกหน้ีการคา้) และ ขาดทุนจาก
เคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียง รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 
ตน้ทุนการกูย้ืมท่ีไม่ไดเ้ก่ียวกบัการไดม้า  การก่อสร้างหรือ การผลิตสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไข รับรู้ในก าไรหรือ
ขาดทุน โดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

 
3.19 สัญญำเช่ำ 

 

กลุ่มบริษัทท่ีเป็นผู้ เช่า 

กลุ่มบริษทัประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญาเช่า กลุ่ม
บริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีเก่ียวข้องกบัทุกขอ้ตกลงสัญญาเช่าท่ีเป็นสัญญาเช่า 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าวดัมูลค่าเร่ิมแรกดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของการจ่ายช าระตามสญัญาเช่าท่ียงัไม่ไดจ่้ายช าระ ณ วนันั้น 
โดยคิดลดด้วยอตัราดอกเบ้ียตามนัยของสัญญาเช่า แต่หากอตัรานั้นไม่สามารถก าหนดได้ กลุ่มบริษทัใช้อตัรา
ดอกเบ้ียการกูย้ืมส่วนเพ่ิม 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าโดยการเพ่ิมมูลค่าตามบัญชีเพ่ือสะทอ้นดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่า (ใช้วิธี
ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง) และลดมูลค่าตามบญัชีเพ่ือสะทอ้นการช าระการจ่ายช าระตามสญัญาเช่าท่ีจ่ายช าระแลว้ 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ย การวดัมูลค่าเร่ิมแรกกบัหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีเก่ียวขอ้ง การจ่ายช าระตามสัญญา
เช่าใด ๆ ท่ีจ่ายช าระ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเร่ิมมีผลหักส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าท่ีไดรั้บใด ๆ 
และตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกใด ๆ การวดัมูลค่าภายหลงัของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้โดยใช้ราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่าย
สะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 

เม่ือกลุ่มบริษทัมีประมาณการตน้ทุนท่ีจะเกิดข้ึนในการร้ือและการขนยา้ยสินทรัพยอ์า้งอิงการบูรณะสถานท่ีตั้งของ
สินทรัพยอ์า้งอิงหรือการบูรณะสินทรัพยอ์า้งอิงให้อยู่ในสภาพตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ตกลงและเง่ือนไขของสัญญา
เช่า ประมาณการดงักล่าวรับรู้และวดัมูลค่าตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 37 เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจ
เกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน เพ่ืออธิบายตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ตน้ทุนรับรู้เป็นส่วนหน่ึง
ของสินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้เก่ียวขอ้ง เวน้แต่ตน้ทุนเหล่านั้นเกิดข้ึนเพ่ือผลิตสินคา้คงเหลือ 
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สินทรัพยสิ์ทธิการใช้คิดค่าตดัจ าหน่ายตลอดช่วงเวลาท่ีสั้ นกว่าของอายุสัญญาเช่าและอายุการใช้ประโยชน์ของ
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้หากสัญญาเช่าโอนความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงหรือราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้
สะท้อนว่า กลุ่มบริษัทจะใช้สิทธิเลือกซ้ือ สินทรัพย์สิทธิการใช้ท่ีเก่ียวข้องคิดค่าตัดจ าหน่ายตลอดอายุการใช้
ประโยชนข์องสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้การคิดค่าตดัจ าหน่ายเร่ิม ณ วนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผล 

กลุ่มบริษทัเช่าสินทรัพยห์ลายประเภทประกอบดว้ย ท่ีดิน อาคาร ช่องรับสัญญาณและยานพาหนะ ค่าตดัจ าหน่าย
ค านวณโดยวิธีเสน้ตรงตามอายขุองสญัญาเช่าระหวา่ง 1.5 - 11.3 ปี 

กลุ่มบริษัทท่ีเป็นผู้ให้เช่า 

สญัญาเช่าซ่ึงกลุ่มบริษทัเป็นผูใ้หเ้ช่าจดัประเภทรายการเป็นสัญญาเช่าการเงินหรือด าเนินงาน เม่ือเง่ือนไขของสัญญา
เช่าโอนความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของความเป็นเจา้ของใหแ้ก่ผูเ้ช่า สัญญาดงักล่าวจดัประเภทรายการ
เป็นสญัญาเช่าการเงิน สญัญาเช่าอ่ืน ๆ ทั้งหมดจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าด าเนินงาน 

เม่ือกลุ่มบริษทัเป็นผูใ้ห้เช่าช่วง รายการดงักล่าวบนัทึกสัญญาเช่าหลกัและสัญญาเช่าช่วงเป็นสองสัญญาแยกจากกนั 
ผูใ้หเ้ช่าช่วงจดัประเภทสัญญาเช่าช่วงเป็นสัญญาเช่าการเงินหรือสญัญาเช่าด าเนินงานโดยอา้งอิงกบัสินทรัพยสิ์ทธิการใช้
ท่ีเกิดข้ึนจากสญัญาเช่าหลกั 

รายไดค่้าเช่าจากสัญญาเช่าด าเนินงานรับรู้ดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่าท่ีเก่ียวขอ้ง ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ี
เกิดข้ึนจากการเจรจาและเขา้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานถูกรวมเป็นมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์เช่าและรับรู้ดว้ยวิธี
เสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 

จ านวนเงินท่ีจะไดรั้บจากผูเ้ช่าภายใตส้ัญญาเช่าการเงินรับรู้เป็นลูกหน้ีดว้ยจ านวนท่ีเท่ากบัเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่า 
รายไดจ้ากสญัญาเช่าการเงินปันส่วนตลอดงวดบญัชีเพ่ือสะทอ้นถึงอตัราผลตอบแทนรายงวดคงท่ีของเงินลงทุนสุทธิ
ตามสญัญาเช่าของกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่า 

เม่ือสัญญาท่ีประกอบดว้ยส่วนประกอบท่ีเป็นการเช่าและส่วนประกอบท่ีไม่เป็นการเช่า กลุ่มบริษทั น ามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ เพ่ือปันส่วนขอ้พิจารณาภายใตส้ัญญากบัแต่ละ
ส่วนประกอบ 
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3.20 ภำษเีงนิได้ 
 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดข้องปี
ปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวขอ้งในการ
รวมธุรกิจ หรือ รายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 
ภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัไดแ้ก่ภาษีท่ีคาดวา่จะจ่ายช าระหรือไดรั้บช าระ โดยค านวณจากก าไรหรือขาดทุนประจ าปี
ท่ีตอ้งเสียภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทาง
ภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อนๆ 
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหวา่งมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสินและจ านวนท่ีใช้เพ่ือความมุ่งหมายทางภาษี  ภาษีเงินไดร้อการตดับัญชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจากผล
แตกต่างชัว่คราวต่อไปน้ี  การรับรู้ค่าความนิยมในคร้ังแรก  การรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเป็นรายการ
ท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อก าไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้หากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้   
 
การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลกัษณะวิธีการท่ีกลุ่ม
บริษทัคาดว่าจะไดรั้บผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายช าระหน้ีสินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วนัท่ีส้ินรอบ
ระยะเวลาท่ีรายงาน 
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการโดย
ใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน 

 
ในการก าหนดมูลค่าของภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  กลุ่มบริษทัตอ้งค านึงถึงผลกระทบ
ของสถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจท าให้จ านวนภาษีท่ีต้องจ่ายเพ่ิมข้ึน และมีดอกเบ้ียท่ีต้องช าระ           
กลุ่มบริษทัเช่ือว่าได้ตั้งภาษีเงินได้คา้งจ่ายเพียงพอส าหรับภาษีเงินไดท่ี้จะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการประเมิน  
ผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินน้ีอยู่บน
พ้ืนฐานการประมาณการและขอ้สมมติฐาน และอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต ขอ้มูล
ใหม่ๆอาจจะท าให้กลุ่มบริษัทเปล่ียนการตัดสินใจโดยข้ึนอยู่กับความเพียงพอของภาษีเงินได้ค้างจ่ายท่ีมีอยู ่            
การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นปีท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 
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สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหกักลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิ
ตามกฎหมายท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัและภาษีเงิน
ไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเกบ็ภาษีหน่วยงานเดียวกนัส าหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั ส าหรับ
หน่วยภาษีต่างกนันั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายช าระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ
หรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายช าระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับัญชีจะบันทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าก าไรเพ่ือเสียภาษีใน
อนาคตจะมีจ านวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดั
บญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชนท์างภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 
 

4. บุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 
 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ไดแ้ก่ บุคคลและหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุม หรือถูกควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดย
ทางตรงหรือทางออ้ม ซ่ึงกระท าผ่านบริษทัท่ีท าหนา้ท่ีถือหุน้ บริษทัย่อย และกิจการท่ีเป็นบริษทัยอ่ยในเครือเดียวกนั 
นอกจากน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัรวมถึงการร่วมคา้และบุคคลท่ีมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญักบักิจการไม่ว่าจะ
เป็นโดยตรงหรือทางออ้ม ผูบ้ริหารส าคญัของกิจการรวมตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าวซ่ึง
มีอ านาจชกัจูง หรืออาจถูกชกัจูงใหป้ฏิบติัตามบุคคลดงักล่าว และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลขา้งตน้ ในการพิจารณา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแต่ละรายการบริษทัค านึงถึงเน้ือหาของความสัมพนัธ์มากกว่า
รูปแบบทางกฎหมาย 
 
บริษทัอยู่ภายใตก้ารควบคุมของ บริษทั อินทชั โฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน) (“Intouch”) ซ่ึงตั้งอยู่ในประเทศไทย โดย
ถือหุน้คิดเป็นอตัราร้อยละ 41.13 ของจ านวนหุน้ทั้งหมดของบริษทั รายการท่ีกลุ่มบริษทัมีกบับริษทัในกลุ่ม Intouch 
และผูถื้อหุน้ของกลุ่ม Intouch จะถือเป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 
บริษัทคิดราคาซ้ือขายสินค้าและบริการกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกันตามสัญญาและเง่ือนไขทางการค้าโดยปกติ
เช่นเดียวกบัลูกคา้ทัว่ไป ส าหรับรายการค่าท่ีปรึกษาและบริหารงาน กลุ่มบริษทัคิดราคาตามท่ีตกลงร่วมกนั 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี   
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563  2564  2563 

 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
รำยได้        
รายได้จากการขายและการให้บริการ        
บริษทัยอ่ย -  -  848,687  1,256,620 
การร่วมคา้ 8,247  271  441  - 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 54,296  79,490  39,827  59,341 
        
รายได้อื่น        
บริษทัยอ่ย -  -  86,617  14,119 
การร่วมคา้ 8,319  7,481  7,666  7,481 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 10  22  10  22 
        
รำยได้ทำงกำรเงิน        
บริษทัยอ่ย -  -  465  1,037 
การร่วมคา้ 57,009  76,337  57,009  76,337 
รวมรำยได้ 127,881  163,601  1,040,722  1,414,957 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563  2564  2563 

 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ค่ำใช้จ่ำย        
การซ้ือสินค้าและบริการ        
บริษทัยอ่ย -  -  56,755  64,270 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 2,193  2,109  1,953  2,018 
        
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร        
บริษทัใหญ่ 533  2,425  533  2,425 
บริษทัยอ่ย -  -  17,388  13,590 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 3,090  8,749  3,071  9,015 
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 67,047  69,463  66,721  69,099 
รวมค่ำใช้จ่ำย 72,863  82,746  146,421  160,417 

 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี  
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563  2564  2563 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ลูกหนีก้ำรค้ำและรำยได้ค้ำงรับ        

ลกูหน้ีการค้า         
บริษทัยอ่ย -  -  2,852,785  2,420,580 
การร่วมคา้ 4,340  100  579  - 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 5,152  3,687  3,689  3,209 
รวม 9,492  3,787  2,857,053  2,423,789 
        
รายได้ค้างรับ         
บริษทัยอ่ย -  -  75,635  1,219 
การร่วมคา้ 2,895  169  -  - 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 4,526  5,843  3,136  5,524 
รวม 7,421  6,012  78,771  6,743 

        
รวมลูกหนีก้ำรค้ำและรำยได้ค้ำงรับ  16,913  9,799  2,935,824  2,430,532 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ -  -  (1,374)  - 
สุทธิ 16,913  9,799  2,934,450  2,430,532 

        
ลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน        
บริษทัใหญ่ 38  233  38  233 
บริษทัยอ่ย -  -  22,613  21,449 
การร่วมคา้ 6,932  34,567  6,932  34,567 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 42  -  42  - 
รวม 7,012  34,800  29,625  56,249 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563  2564  2563 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
เงนิให้กู้ยืมแก่กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั        

เงินให้กู้ยมืระยะส้ัน        
บริษทัยอ่ย -  -  10,000  - 

        

ส่วนของเงินให้กู้ยมืระยะยาวที่ถงึก าหนดช าระ        

   ภายในหนึ่งปี         
บริษทัยอ่ย -  -  -  20,000 
การร่วมคา้ 1,002,943  853,013  1,002,943  853,013 
 1,002,943  853,013  1,002,943  873,013 
        

เงินให้กู้ยมืระยะยาว        
การร่วมคา้ 750,299  898,710  750,299  898,710 
 750,299  898,710  750,299  898,710 

รวม 1,753,242  1,751,723  1,753,242  1,771,723 

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัย่อย ครบก าหนดไถ่ถอนเม่ือเรียกช าระ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีอตัราดอกเบ้ียใน
อตัราร้อยละ 4.54 ต่อปี 

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บริษทัย่อย มีอายุสัญญา 2 ปี บริษทัย่อยไดช้ าระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวครบทั้งจ านวนแลว้ใน
เดือนกรกฎาคม 2564 (วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีอตัราดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 4.57 ต่อปี)  

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่การร่วมคา้มีอายสุญัญา 10 ปี และมีอตัราดอกเบ้ียต่อปีในอตัราร้อยละ LIBOR + 3  



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้ืมแก่บริษทัย่อยและการร่วมคา้ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563    
มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563  2564  2563 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
เงนิให้กู้ยืมระยะส้ัน        
บริษทัย่อย        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  -  -  -  - 
เพ่ิมข้ึน -  -  10,000  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม -  -  10,000  - 
        
เงนิให้กู้ยืมระยะยำว        
บริษทัย่อย        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  -  -  20,000  25,000 
ลดลง -  -  (20,000)  (5,000) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม -  -  -  20,000 

        
กำรร่วมค้ำ        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  1,751,723  1,758,134  1,751,723  1,758,134 
ลดลง (188,541)  -  (188,541)  - 
ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่
เกิดข้ึนจริง 

 
190,060 

  
(6,411) 

  
190,060 

  
(6,411) 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 1,753,242  1,751,723  1,753,242  1,751,723 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563  2564  2563 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน         
บริษทัยอ่ย -  -  -  3 

        
เจ้ำหนีก้ำรค้ำ        
บริษทัใหญ่ -  100  -  100 
บริษทัยอ่ย -  -  4,712  6,514 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 1,801  1,924  1,779  1,879 
รวม 1,801  2,024  6,491  8,493 

        
เจ้ำหนีห้มุนเวยีนอ่ืน        
บริษทัยอ่ย -  -  13,409  19,906 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 4  -  4  - 
รวม 4  -  13,413  19,906 

        
เงนิรับล่วงหน้ำค่ำบริกำรจำกลูกค้ำ        
บริษทัยอ่ย -  -  -  768 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั -  910  -  5 
รวม -  910  -  773 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563  2564  2563 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย         
บริษทัยอ่ย -  -  136,936  122,139 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 54  37  54  36 
รวม 54  37  136,990  122,175 
        

หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน         
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั -  1,740  -  - 
        

ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ 

 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญัประกอบดว้ย 
 

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564  2563  2564  2563 

 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังาน 65,068  67,677  64,742  67,313 
ผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืน        
-  ตน้ทุนบริการท่ีแสดงรวมในค่าใชจ่้ายบริหาร 1,424  952  1,424  952 
-  ตน้ทุนดอกเบ้ียท่ีแสดงรวมในตน้ทุนทางการเงิน 513  774  513  774 
-  การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 42  60  42  60 
รวม  67,047  69,463  66,721  69,099 

 
ตลอดเวลาท่ีผ่านมากรรมการของกลุ่มกิจการหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั อาจซ้ือสินคา้จากกลุ่มบริษทั รายการซ้ือ
เหล่าน้ีมีระยะเวลาและเง่ือนไขปกติเช่นเดียวกบัรายการท่ีกลุ่มบริษทัมีกบัพนกังานหรือลูกคา้ 
 
ค่าตอบแทนกรรมการ 
 

ค่าตอบแทนกรรมการเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ค่าตอบแทนประจ าปี เบ้ียประชุมและผลประโยชนอ่ื์น ค่าตอบแทน
กรรมการเหล่าน้ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ของบริษทั ค่าตอบแทนกรรมการน้ีเป็นส่วนหน่ึง
ของค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารท่ีแสดงไวใ้นงบก าไรขาดทุน 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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สัญญาส าคัญที่ท ากบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนัมีดงัน้ี  
 

1. บริษทัและบริษทัย่อยไดท้ าสัญญากบับริษทัย่อยแห่งหน่ึง โดยบริษทัและบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งช าระ 
ค่าสิทธิ (Royalty) ร้อยละ 1 ของรายไดท่ี้ไดม้าจากการขายหรือให้เช่าสถานีควบคุมเครือข่ายภาคพ้ืนดิน (เกตเวย)์  
ไอพีสตาร์ ร้อยละ 1 ของรายได้ท่ีได้มาจากการขายหรือให้เช่าอุปกรณ์ปลายทางไอพีสตาร์ (IPSTAR User 
Terminal : “UT”) และร้อยละ 3 ของรายไดท่ี้ไดม้าจากการขายหรือใหเ้ช่าช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคม 4 

 
2. บริษทัไดท้ าสัญญาในการด าเนินธุรกิจทางดา้นดาวเทียมกบับริษทัย่อยและกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 

โดยบริษทัมีภาระผูกพนัในการให้บริการเช่าช่องสัญญาณดาวเทียมและให้ค าปรึกษา บริษทัย่อยและกิจการท่ีอยู่
ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัมีภาระผูกพนัต่อบริษทัท่ีจะตอ้งช าระค่าบริการดงักล่าวตามสัญญาอีกเป็นจ านวนเงิน
รวมประมาณ  0.4  ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ และ 4.1 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2563: ประมาณ 0.4 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ 
และ 4.6 ลา้นบาท)  ค่าบริการเป็นไปตามอตัราท่ีตกลงไวใ้นสัญญา คิดตามจ านวนท่ีใชจ้ริงหรือคิดตามจ านวนการ
ติดตั้งอุปกรณ์รับส่งสญัญาณปลายทาง 
 

3. บริษัทได้ท าสัญญากับบริษัทย่อยแห่งหน่ึง โดยบริษัทย่อยมีภาระผูกพันในการให้บริการรวมสัญญาณภาพ 
สัญญาณเสียง และสัญญาณข้อมูล ซ่ึงบริษัทมีภาระผูกพันท่ีจะต้องช าระค่าบริการ เป็นจ านวนเงิน 6,480 
ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อช่อง/ต่อปี  

 
5.  เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563  2564  2563 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 

เงินสดในมือ 9,628  12,443  1,903  11,966 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนัและ        
   ประเภทออมทรัพย ์ 1,294,153  1,560,535  513,323  854,975 
เงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง 476,708  725,917  385,001  658,073 
รวม 1,780,489  2,298,895  900,227  1,525,014 

อตัราดอกเบ้ียถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของ        
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพยแ์ละ        
เงินฝากประจ า  0.25%  0.26%  0.23%  0.22% 

 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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6.  ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 
 
  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 หมายเหต ุ 2564  2563  2564  2563 
  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ลูกหนี้การค้า         

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  4 9,492  3,787  2,857,053  2,423,789 
กิจการอ่ืน   1,689,190  2,175,091  1,018,970  1,165,722 

รวม  1,698,682  2,178,878  3,876,023  3,589,511 

         

รายได้ค้างรับ         
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  4 7,421  6,012  78,771  6,743 
กิจการอ่ืน  727,989  246,917  166,373  240,984 

รวม  735,410  252,929  245,144  247,727 

         
ลูกหนี้หมนุเวยีนอื่น         

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้  51,299  38,163  26,626  27,845 
เงินจ่ายล่วงหนา้  5,862  30,013  5,115  28,838 
ภาษีถูกหกั ณ ท่ีจ่ายรอขอคืน  283,963  242,527  283,963  242,527 
อ่ืนๆ   10,506  18,408  638  9,550 

รวม  351,630  329,111  316,342  308,760 

         
รวมลูกหนีก้ำรค้ำ รำยได้ค้ำงรับ         

   และลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน  2,785,722  2,760,918  4,437,509  4,145,998 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี   
คาดวา่จะเกิดข้ึน  (715,163)  (928,623)  (614,414)  (697,639) 

สุทธิ  2,070,559  1,832,295  3,823,095  3,448,359 

 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2564  2563  2564  2563 

  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ผลขาดทุนดา้นเครดิต 
   ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (กลบัรายการ)  (12,934)  (8,565)  (12,124) 

 
36,633 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563  2564  2563 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั        
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 5,914  3,301  9,290  225,787 
เกินก าหนดช าระ:        
 นอ้ยกวา่ 3 เดือน 1,889  485  179,114  284,471 
 3 - 6 เดือน 219  -  294,107  278,610 
 6 - 12 เดือน 1,470  -  493,358  489,240 
 มากกวา่ 12 เดือน -  1  1,881,184  1,145,681 
 9,492  3,787  2,857,053  2,423,789 
หัก   ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่      
จะเกิดข้ึน 

 
-  

 
-  -  - 

 9,492  3,787  2,857,053  2,423,789 

        
กจิกำรอ่ืน        
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 151,368  154,397  48,514  104,463 
เกินก าหนดช าระ:        
 นอ้ยกวา่ 3 เดือน 168,002  97,714  60,801  87,677 
 3 - 6 เดือน 24,993  239,687  21,050  40,114 
 6 - 12 เดือน 12,513  495,921  12,220  145,833 
 มากกวา่ 12 เดือน 1,332,314  1,187,372  876,385  787,635 
 1,689,190  2,175,091  1,018,970  1,165,722 
หัก   ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่      
จะเกิดข้ึน (652,654)  (873,312)  (550,531)  (642,327) 

 1,036,536  1,301,779  468,439  523,395 

        
สุทธิ 1,046,028  1,305,566  3,325,492  2,947,184 

 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัส าหรับลูกคา้ทัว่ไป มีระยะเวลาตั้งแต่ 15 วนั ถึง 120 วนั 

ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัไดต้ดัจ าหน่ายลูกหน้ีบางรายและค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนท่ีเก่ียวขอ้ง
จ านวน 217 ลา้นบาท เน่ืองจากไดด้ าเนินการตามขอ้ตกลงในการช าระหน้ีแลว้ 

รอบเกบ็เงินโดยเฉล่ียของการใหบ้ริการคือ 60 วนัโดยไม่เรียกเกบ็ดอกเบ้ียจากลูกหน้ีส าหรับยอดคงคา้ง 

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนส าหรับลูกหน้ีการคา้ดว้ยจ านวนท่ีเท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน
ตลอดอายุ ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกบัลูกหน้ีการคา้ประมาณการโดยใชต้ารางการตั้งส ารองข้ึนอยู่
กบัขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตของลูกหน้ี และการวิเคราะห์ฐานะการเงินของลูกหน้ีใน
ปัจจุบนั กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนในอตัราร้อยละ 100 ส าหรับลูกหน้ีทุกรายการท่ีคา้งช าระเกินกว่า 360 วนั
เน่ืองจากประสบการณ์ในอดีตไดบ่้งช้ีวา่ลูกหน้ีเหล่าน้ีจะไม่สามารถเรียกช าระได ้

กลุ่มบริษทัไม่ไดมี้การเปล่ียนแปลงวิธีท่ีใชใ้นการประมาณการและสมมติฐานส าคญัระหวา่งรอบระยะเวลารายงาน
ปัจจุบนั 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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ตารางต่อไปน้ีแสดงรายละเอียดความเส่ียงของลูกหน้ีการคา้ตามตารางการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่า
จะเกิดข้ึนของกลุ่มบริษทั ทั้งน้ี ประสบการณ์การขาดทุนทางดา้นเครดิตในอดีตของกลุ่มบริษทั ไม่ไดแ้สดงรูปแบบ
การขาดทุนท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัส าหรับกลุ่มลูกคา้ท่ีแตกต่างกนั ค่าเผื่อผลขาดทุนท่ีพิจารณาจากสถานะท่ี
ถึงก าหนดช าระในอดีตจึงไม่ไดแ้ยกความแตกต่างระหวา่งลูกคา้กลุ่มต่าง ๆ 

 
 งบกำรเงินรวม 
  

การประเมินแบบรวมกลุ่ม 
 การประเมิน
รายลูกหน้ี 

  
รวม 

 ลูกหน้ีการคา้ - จ  านวนวนัท่ีเกินก าหนดช าระ     
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

ไม่เกิน
ก าหนดช าระ 

  
≤ 90 วนั 

 91 ถึง 
180 วนั 

 181 ถึง 
270 วนั 

 271 ถึง 
360 วนั 

  
≥ 360 วนั 

  
รวม 

     

 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
                  

อตัราผลขาดทุนดา้นเครดิต 
    ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

 
2% 

  
6% 

  
13% 

  
55% 

  
85% 

  
100% 

      

มูลค่ารวมตามบญัชีท่ีคาดว่า
ลูกหน้ีท่ีไม่เกินก าหนดช าระ
จะปฏิบติัผิดสัญญา 

 
 

144,995 

  
 

160,049 

  
 

21,132 

  
 

3,962 

  
 

6,979 

  
 

209,267 

  
 

546,384 

  
 

1,142,806 

  
 

1,689,190 
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะ
เกิดข้ึนตลอดอาย ุ

 
(2,430) 

  
(8,978) 

  
(2,827) 

  
(2,188) 

  
(5,960) 

  
(209,267) 

  
(231,650) 

  
(421,004) 

  
(652,654) 

             314,734  721,802  1,036,536 

 

 งบกำรเงินรวม 
  

การประเมินแบบรวมกลุ่ม 
 การประเมิน
รายลูกหน้ี 

  
รวม 

 ลูกหน้ีการคา้ - จ  านวนวนัท่ีเกินก าหนดช าระ     
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

ไม่เกิน
ก าหนดช าระ 

  
≤ 90 วนั 

 91 ถึง 
180 วนั 

 181 ถึง 
270 วนั 

 271 ถึง 
360 วนั 

  
≥ 360 วนั 

  
รวม 

     

 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
                  

อตัราผลขาดทุนดา้นเครดิต 
    ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

 
2% 

  
7% 

  
13% 

  
51% 

  
87% 

  
100% 

      

มูลค่ารวมตามบญัชีท่ีคาดว่า
ลูกหน้ีท่ีไม่เกินก าหนดช าระ
จะปฏิบติัผิดสัญญา 

 
 

95,915 

  
 

84,582 

  
 

49,031 

  
 

4,880 

  
 

- 

  
 

266,368 

  
 

500,776 

  
 

1,674,315 

  
 

2,175,091 
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะ
เกิดข้ึนตลอดอาย ุ

 
(1,682) 

  
(6,097) 

  
(6,353) 

  
(2,473) 

  
- 

  
(266,368) 

  
(282,973) 

  
(590,339) 

  
(873,312) 

             217,803  1,083,976  1,301,779 
 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  

การประเมินแบบรวมกลุ่ม 
 การประเมิน

รายลูกหน้ี 
  

รวม 
 ลูกหน้ีการคา้ - จ  านวนวนัท่ีเกินก าหนดช าระ     
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

ไม่เกิน
ก าหนดช าระ 

  
≤ 90 วนั 

 91 ถึง 
180 วนั 

 181 ถึง 
270 วนั 

 271 ถึง 
360 วนั 

  
≥ 360 วนั 

  
รวม 

    

 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
                  

อตัราผลขาดทุนดา้นเครดิต 
    ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

 
1% 

  
3% 

 
 

 
12% 

  
45% 

  
85% 

  
100% 

      

มูลค่ารวมตามบญัชีท่ีคาดว่า
ลูกหน้ีท่ีไม่เกินก าหนดช าระ
จะปฏิบติัผิดสัญญา 

 
 

45,703 

  
 

53,786 

  
 

16,930 

  
 

3,153 

  
 

6,979 

  
 

154,153 

  
 

280,704 

  
 

738,266 

  
 

1,018,970 
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะ
เกิดข้ึนตลอดอาย ุ

 
(398) 

  
(1,708) 

  
(1,954) 

  
(1,425) 

  
(5,959) 

  
(154,153) 

  
(165,597) 

  
(384,934) 

  
(550,531) 

             115,107  353,332  468,439 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  

การประเมินแบบรวมกลุ่ม 
 การประเมิน

รายลูกหน้ี 
  

รวม 
 ลูกหน้ีการคา้ - จ  านวนวนัท่ีเกินก าหนดช าระ     
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

ไม่เกิน
ก าหนดช าระ 

  
≤ 90 วนั 

 91 ถึง 
180 วนั 

 181 ถึง 
270 วนั 

 271 ถึง 
360 วนั 

  
≥ 360 วนั 

  
รวม 

    

 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
                  

อตัราผลขาดทุนดา้นเครดิต 
    ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

 
2% 

  
7% 

  
14% 

  
51% 

  
87% 

  
100% 

      

มูลค่ารวมตามบญัชีท่ีคาดว่า
ลูกหน้ีท่ีไม่เกินก าหนดช าระ
จะปฏิบติัผิดสัญญา 

 
 

82,024 

  
 

79,852 

  
 

38,969 

  
 

4,880 

  
 

- 

  
 

248,986 

  
 

454,711 

  
 

711,011 

  
 

1,165,722 
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะ
เกิดข้ึนตลอดอาย ุ

 
(1,271) 

  
(5,596) 

  
(5,605) 

  
(2,473) 

  
- 

  
(248,986) 

  
(263,931) 

  
(378,396) 

  
(642,327) 

             190,780  332,615  523,395 
 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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ตารางต่อไปน้ีแสดงการกระทบยอดค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุท่ีไดรั้บรู้ส าหรับ
ลูกหน้ีการคา้ 

 งบกำรเงนิรวม 
 กำรประเมินแบบรวมกลุ่ม  กำรประเมินรำยบุคคล  รวม 

 พนับำท  พนับำท  พนับำท 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 322,840  488,975  811,815 
การวดัมูลค่าใหม่สุทธิของค่าเผ่ือผลขาดทุน (34,254)  101,103  66,849 
ตดัจ าหน่ายเป็นหน้ีสูญ (13,219)  -  (13,219) 
การปรับปรุงการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 7,606  261  7,867 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 282,973  590,339  873,312 
การวดัมูลค่าใหม่สุทธิของค่าเผ่ือผลขาดทุน (106,660)  (26,732)  (133,392) 
ตดัจ าหน่ายเน่ืองจากการตกลงในการช าระหน้ี (71,100)  (145,589)  (216,689) 
การปรับปรุงการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 126,437  2,986  129,423 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 231,650  421,004  652,654 

 
 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 กำรประเมินแบบรวมกลุ่ม  กำรประเมินรำยบุคคล  รวม 

 พนับำท  พนับำท  พนับำท 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 252,149  275,617  527,766 
การวดัมูลค่าใหม่สุทธิของค่าเผ่ือผลขาดทุน 25,001  102,779  127,780 
ตดัจ าหน่ายเป็นหน้ีสูญ (13,219)  -  (13,219) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 263,931  378,396  642,327 
การวดัมูลค่าใหม่สุทธิของค่าเผื่อผลขาดทุน (27,234)  6,538  (20,696) 
ตดัจ าหน่ายเน่ืองจากการตกลงในการช าระหน้ี (71,100)  -  (71,100) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 165,597  384,934  550,531 

 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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7. สินค้ำคงเหลือ  
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563  2564  2563 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลือง 20,716  21,413  20,707  21,144 
งานระหวา่งท า 187  22,390  187  22,390 
สินคา้ส าเร็จรูป 58,580  92,382  51,310  69,195 
สินคา้ระหวา่งทาง 198  167  114  - 
 79,681  136,352  72,318  112,729 
หัก  ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ (72,339)  (80,918)  (72,016)  (63,468) 
สุทธิ 7,342  55,434  302  49,261 

 
8. สินทรัพย์ทำงกำรเงนิหมุนเวยีนอ่ืน 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563  2564  2563 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
เงินฝากระยะสั้นและเงินลงทุนในตราสาร

หน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 723,000  2,409,778  
 

125,000  
 

1,751,778 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ย

มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 2,398,781  1,910,493  
 

2,679,265  
 

2,154,011 
รวม 3,121,781  4,320,271  2,804,265  3,905,789 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 เงินฝากระยะสั้ นและตัว๋แลกเงินมีอตัราดอกเบ้ีย ร้อยละ 0.50  ถึง ร้อยละ 0.70 ต่อปี  
(31 ธนัวาคม 2563: ร้อยละ 0.65 ถึง ร้อยละ 2.00 ต่อปี) และครบก าหนดช าระภายใน 1 ปี  

 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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9. เงนิลงทุนในบริษทัย่อยและกำรร่วมค้ำ 
 

  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  2564  2563  2564  2563 
  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  -  -  (737,065)  (428,153) 
เงินลงทุนในการร่วมคา้  1,249,465  1,392,677  1,244,001  1,386,737 
รวมเงนิลงทุน - สุทธิ  1,249,465  1,392,677  506,936  958,584 

         
โดยแสดงรำยกำรในงบแสดงฐำนะ         
ทำงกำรเงนิดงันี ้         

เงินลงทุนซ่ึงบนัทึกโดยวธีิส่วนไดเ้สีย   1,249,465  1,392,677  2,810,024  2,872,011 
หน้ีสินสุทธิในบริษทัยอ่ย   -  -  (2,303,088)  (1,913,427) 
รวมเงนิลงทุน - สุทธิ  1,249,465  1,392,677  506,936  958,584 

 

  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  2564  2563  2564  2563 
  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  1,392,677  1,408,769  958,584  1,241,212 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนตามวธีิ
ส่วนไดเ้สีย  (266,756)  3,743  (276,105)  (293,807) 

เพ่ิมข้ึน  4,000  13,500  25,000  7,500 
เงินปันผลรับ  -  -  (183,479)  - 
ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยัส าหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน  34,867  16,274  34,808  9,581 

การปรับปรุงการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ  84,677  (49,609)  (51,872)  (5,902) 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม  1,249,465  1,392,677  506,936  958,584 

 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 และเงินปันผลรับส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม 
 สดัส่วนความเป็น

เจา้ของ 
  

ทุนช าระแลว้  
  

ราคาทุน 
 มูลค่าตาม 

วิธีส่วนไดเ้สีย  
  

เงินปันผลรับ 
 2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 
 ร้อยละ  ร้อยละ      ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท 

การร่วมค้า                    
บริษทั เชนนิงตนั อินเวสเมน้ทส์ พีทีอี จ ากดั 51.00  51.00  15 ลา้นดอลลาร์  15 ลา้นดอลลาร์             
     สิงคโปร์  สิงคโปร์  138  138  1,236  1,379  -  - 
บริษทั เนชัน่ สเปซ แอนด ์เทคโนโลยี จ ากดั 75.00  75.00  10 ลา้นบาท  10 ลา้นบาท  7  7  8  8  -  - 
                    

การร่วมค้าของบริษทั ไทย แอดวานซ์           
อินโนเวช่ัน จ ากดั 

    

   

 

       

 

   
บริษทั เอทีไอ เทคโนโลยีส์ จ ากดั 50.00  50.00  20 ลา้นบาท  12 ลา้นบาท  10  6  5  6  -  - 
         155  151  1,249  1,393  -  - 

 
บริษทัไม่มีเงินลงทุนในการร่วมคา้ซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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   งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 สดัส่วนความเป็น      ราคาทุนสุทธิ  มูลค่าตาม   
 เจา้ของ  ทุนช าระแลว้  จากการดอ้ยค่า  วิธีส่วนไดเ้สีย  เงินปันผลส าหรับปี 
 2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 
 ร้อยละ  ร้อยละ      ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท 
บริษทัย่อย                    
บริษทั ไทย แอดวานซ์ อินโนเวชัน่ จ  ากดั                99.99  99.99  399 ลา้นบาท  399 ลา้นบาท  399  399  309  357  50  - 
บริษทั ไอพีสตาร์ จ  ากดั 100.00  100.00  2 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ  2 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ  157  157  (2,168)  (1,759)  -  - 
บริษทั สตาร์ นิวเคลียส จ ากดั 100.00  100.00  -  -  -  -  9  99  105  - 
บริษทั ไอพีสตาร์ อินเตอร์เนชัน่แนล พีทีอี จ  ากดั 100.00  100.00  20,000 ดอลลาร์สิงคโปร์  20,000 ดอลลาร์สิงคโปร์  1  1  (135)  (132)  -  - 
บริษทั ไอพีสตาร์ โกลเบิล เซอร์วิส จ ากดั 100.00  100.00  20,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ  20,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ  1  1  34  25  -  - 
บริษทั ไอพีสตาร์ ออสเตรเลีย พีทีวาย จ  ากดั 100.00  100.00  6.95 ลา้นดอลลาร์ออสเตรเลีย  6.95 ลา้นดอลลาร์ออสเตรเลีย  425  425  185  156  -  - 
บริษทั ทีซี บรอดคาสต้ิง จ ากดั 99.99  99.99  0.25 ลา้นบาท  0.25 ลา้นบาท  -  -  179  35  -  - 
บริษทั ไอพีสตาร์ เจแปน จ ากดั 100.00  100.00  100 ลา้นเยน  100 ลา้นเยน  33  33  385  407  -  - 
บริษทั ไอพีสตาร์ นิวซีแลนด ์จ  ากดั 100.00  100.00   3.20 ลา้นดอลลาร์นิวซีแลนด ์   3.20 ลา้นดอลลาร์นิวซีแลนด ์  98  98  304  302  -  - 
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แซทเทลไลท ์จ ากดั 100.00  100.00  50,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ  50,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ  2  2  76  59  -  - 
บริษทั ไอพีสตาร์ (อินเดีย) ไพรเวท จ ากดั 100.00  100.00  30 ลา้นรูปีอินเดีย  30 ลา้นรูปีอินเดีย  16  16  62  45  -  - 
บริษทั ทีซี โกลเบิล เซอร์วิส จ ากดั 100.00  100.00  50,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ  50,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ  1  1  -  (22)  28  - 
บริษทั ทีซี สเปซ คอนเน็ค จ ากดั 99.99  -  25 ลา้นบาท  -  25  -  23  -  -  - 
รวม         1,158  1,133  (737)  (428)  183  - 
                    
กำรร่วมค้ำ                    
บริษทั เชนนิงตนั อินเวสเมน้ทส์ พีทีอี จ  ากดั 51.00  51.00  15 ลา้นดอลลาร์สิงคโปร์  15 ลา้นดอลลาร์สิงคโปร์  138  138  1,236  1,379  -  - 
บริษทั เนชัน่ สเปซ แอนด ์เทคโนโลย ีจ  ากดั 75.00  75.00  10 ลา้นบาท  10 ลา้นบาท  7  7  8  8  -  - 
         145  145  1,244  1,387  -  - 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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การร่วมค้า 

ตารางต่อไปน้ีสรุปขอ้มูลทางการเงินการร่วมคา้ท่ีรวมอยูใ่นงบการเงินของการร่วมคา้ ปรับปรุงดว้ยการปรับมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ และความแตกต่างของนโยบายการบญัชี การกระทบยอดรายการ
ระหวา่งขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปดงักล่าวกบัมูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของกลุ่มกิจการในกิจการเหล่าน้ี 

 วนัที ่ สัดส่วนควำม  สินทรัพย์  สินทรัพย์  หนีสิ้น  หนีสิ้น  สินทรัพย์  รำยได้  ก ำไร  
(ขำดทุน) 

 ก ำไร 
(ขำดทุน) 

 ก ำไร  
(ขำดทุน)  

 รำยงำน เป็นเจ้ำของ  หมุนเวยีน  ไม่หมุนเวยีน  หมุนเวยีน  ไม่หมุนเวยีน  สุทธิ  รวม  สุทธิ  เบ็ดเสร็จอ่ืน  เบ็ดเสร็จรวม 
  ร้อยละ  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 

ปี 2564                     
บริษทั เชนนิงตนั 31                     
อินเวสเมน้ทส์ พีทีอี จ ากดั ธนัวาคม 51.00  1,626,055  4,380,425  (1,996,777)  (1,478,831)  2,530,872  -  (514,945)  176,867  (338,078) 
บริษทั เนชัน่ สเปซ แอนด ์ 31                     
เทคโนโลย ีจ ากดั ธนัวาคม 75.00  15,298  1,029  (5,950)  -  10,377  11,095  455  -  455 
บริษทั เอทีไอ เทคโนโลยส์ี 31                     
จ ากดั ธนัวาคม 50.00  11,104  1,628  (1,960)  -  10,772  7,402  (8,950)  -  (8,950) 
รวม    1,652,457  4,383,082  (2,004,687)  (1,478,831)  2,552,021  18,497  (523,440)  176,867  (346,573) 

                     
                     
                     
                     
                     



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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 วนัที ่ สัดส่วนควำม  สินทรัพย์  สินทรัพย์  หนีสิ้น  หนีสิ้น  สินทรัพย์  รำยได้  ก ำไร  
(ขำดทุน) 

 ก ำไร 
(ขำดทุน) 

 ก ำไร  
(ขำดทุน)  

 รำยงำน เป็นเจ้ำของ  หมุนเวยีน  ไม่หมุนเวยีน  หมุนเวยีน  ไม่หมุนเวยีน  สุทธิ  รวม  สุทธิ  เบ็ดเสร็จอ่ืน  เบ็ดเสร็จรวม 
  ร้อยละ  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 

ปี 2563                     
บริษทั เชนนิงตนั 31                     
อินเวสเมน้ทส์ พีทีอี จ ากดั ธนัวาคม 51.00  1,804,892  4,523,748  (1,624,445)  (1,903,601)  2,800,594  -  7,726  (56,356)  (48,630) 

บริษทั เนชัน่ สเปซ แอนด ์ 31                     
เทคโนโลย ีจ ากดั ธนัวาคม 75.00  10,493  -  (571)  -  9,922  315  (78)  -  (78) 

บริษทั เอทีไอ เทคโนโลยส์ี 31                     
จ ากดั ธนัวาคม 50.00  12,034  -  (312)  -  11,722  6  (278)  -  (278) 

รวม    1,827,419  4,523,748  (1,625,328)  (1,903,601)  2,822,238  321  7,370  (56,356)  (48,986) 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน   
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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การเปล่ียนแปลงท่ีส าคัญของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้าส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564  
มีดงัต่อไปน้ี 
 
บริษทัย่อย 

การจัดตั้ง บริษัท ทีซี สเปซ คอนเนค็ จ ากัด  

เม่ือวนัท่ี 8 มิถุนายน 2564 บริษทัไดจ้ดทะเบียนจดัตั้ง บริษทั ทีซี สเปซ คอนเน็ค จ ากดั ดว้ยทุนจดทะเบียนจ านวน    
100 ล้านบาท มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ 10 บาท มีทุนจดทะเบียนช าระแล้วจ านวน 25 ล้านบาทโดยบริษัทถือหุ้น               
ร้อยละ 99.99 

  
กำรร่วมค้ำ 

การจ่ายเงินปันผลของบริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคช่ันส์ มหาชน (“LTC”) 

ในการประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ของ LTC เม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2564 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลแก่        
ผูถื้อหุน้จากผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 ของ LTC เป็นจ านวนเงิน 18 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ 

เรียกช าระทุนจดทะเบียนส่วนท่ีเหลือของบริษัท เอทีไอ เทคโนโลยีส์ จ ากัด (“ATI”)  

เม่ือวนัท่ี 7 กรกฎาคม 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของ ATI มีมติอนุมติัใหเ้รียกช าระทุนจดทะเบียนส่วนท่ีเหลือ 
จ านวนหุ้นละ 2 บาท จ านวน 4 ลา้นหุ้น คิดเป็นจ านวนเงิน 8 ลา้นบาท บริษทัได้รับช าระทุนจดทะเบียนเพ่ิมเติม
ทั้งหมดวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2564 
 
ภำระผูกพนั 
 
ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาร่วมทุนระหว่างกลุ่มบริษัทและรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
กลุ่มบริษทัจะตอ้งโอนหุ้นทั้งหมดใน LTC ให้แก่รัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยไม่คิด
ค่าตอบแทนใด ๆ เม่ือส้ินสุดระยะเวลาอนุญาตใหด้ าเนินการในปี 2589 (หมายเหตุ 31.2) 

 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน   
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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10. ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ 
 

 งบกำรเงนิรวม 
 ท่ีดิน อาคาร    รถยนตแ์ละ  สินทรัพย ์   
 และ    อุปกรณ์  ระหวา่ง   
 ส่วนปรับปรุง  อุปกรณ์  ส านกังาน  ก่อสร้าง  รวม 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ราคาทุน          
ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2563 379,951  11,543,606  252,136  8,567  12,184,260 
เพ่ิมข้ึน 125  22,220  13,886  35,426  71,657 
โอน 971  (63,740)  64,435  (4,538)  (2,872) 
จ าหน่าย (326)  (55,894)  (15,901)  -  (72,121) 
ตดัจ าหน่าย (10,335)  (10,774)  (5,191)  -  (26,300) 
การปรับปรุงการแปลงค่าเงินตรา
ต่างประเทศ 18,608 

 
16,057 

 
3,568 

 
1,123 

 
39,356 

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ  

1 มกรำคม 2564 388,994 

 
11,451,475 

 

312,933 

 

40,578 

  
12,193,980 

เพ่ิมข้ึน -  32,523  5,667  8,558  46,748 
โอน -  10,202  -  (37,445)  (27,243) 
จ าหน่าย (1,600)  (5,770)  (2,102)  (5,455)  (14,927) 
ตดัจ าหน่าย (13,744)  (120,071)  (1,558)  -  (135,373) 
การปรับปรุงการแปลงค่า 
   เงินตราต่างประเทศ 13,358 

 
48,145 

 
2,287 

 
1,039 

 
64,829 

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2564 387,008  11,416,504  317,227  7,275  12,128,014 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน   
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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 งบกำรเงนิรวม 

 ท่ีดิน อาคาร    รถยนตแ์ละ  สินทรัพย ์   

 และ    อุปกรณ์  ระหวา่ง   

 ส่วนปรับปรุง  อุปกรณ์  ส านกังาน  ก่อสร้าง  รวม 

 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 

ค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุน 
   จากการด้อยค่า 

 

 

 

 

 

 

  

ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563 356,469  8,283,266  239,899  -  8,879,634 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 11,552  247,263  23,125  -  281,940 
โอน -  (29,273)  29,273  -  - 
จ าหน่าย (326)  (52,040)  (15,265)  -  (67,631) 
ตดัจ าหน่าย (10,335)  (10,661)  (5,189)  -  (26,185) 
การปรับปรุงการแปลงค่าเงินตรา
ต่างประเทศ 18,363 

 
13,629 

 
3,218 

 
- 

 
35,210 

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2563 และ  
1 มกรำคม 2564 375,723 

 
8,452,184 

 
275,061 

 
- 

  
9,102,968 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 7,365  303,429  19,086  -  329,880 
โอน -  (2,059)  -  -  (2,059) 
จ าหน่าย (1,600)  (4,242)  (2,006)  -  (7,848) 
ตดัจ าหน่าย (13,744)  (118,160)  (1,487)  -  (133,391) 
การปรับปรุงการแปลงค่า    
   เงินตราต่างประเทศ 13,254 

 
44,837 

 
2,097 

 
- 

 
60,188 

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2564 380,998  8,675,989  292,751  -  9,349,738 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน   
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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 งบกำรเงินรวม 

 ท่ีดิน อาคาร    รถยนตแ์ละ  สินทรัพย ์   

 และ    อุปกรณ์  ระหวา่ง   

 ส่วนปรับปรุง  อุปกรณ์  ส านกังาน  ก่อสร้าง  รวม 

 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 

มลูค่าสุทธิทางบัญชี          
ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563          
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 23,482  3,260,340  12,236  8,567  3,304,625 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -  -  7,991  -  7,991 
 23,482  3,260,340  20,227  8,567  3,312,616 

          
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563          
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 13,271  2,999,291  37,872  40,578  3,091,012 

          
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564          
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 6,010  2,740,515  24,476  7,275  2,778,276 

 

 
ราคาทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาเตม็จ านวนแลว้ 
แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีจ านวน 2,472.77 ลา้นบาท ( 31 ธนัวาคม 2563 : 2,547.63 ลา้นบาท) 
 
 
 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน   
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 อาคาร    รถยนตแ์ละ  สินทรัพย ์   
 และ    อุปกรณ์  ระหวา่ง   
 ส่วนปรับปรุง  อุปกรณ์  ส านกังาน  ก่อสร้าง  รวม 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ราคาทุน          

ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563 161,580  10,535,486  149,251  754  10,847,071 

เพ่ิมข้ึน -  9,503  10,262  -  19,765 
โอน -  (450)  -  (529)  (979) 
จ าหน่าย (326)  (49,800)  (8,718)  -  (58,844) 
ตดัจ าหน่าย (1,172)  (5,140)  (336)  -  (6,648) 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2563 และ  

1 มกรำคม 2564 160,082 
 
10,489,599  150,459  225  

 
10,800,365 

เพ่ิมข้ึน -  10,715  3,747  1,272  15,734 
โอน -  (2,136)  -  -  (2,136) 
จ าหน่าย (1,600)  (204)  (1,867)  (1,272)  (4,943) 
ตดัจ าหน่าย (13,744)  (90,991)  (1,242)  -  (105,977) 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2564 144,738  10,406,983  151,097  225  10,703,043 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน   
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 อาคาร    รถยนตแ์ละ  สินทรัพย ์   

 และ    อุปกรณ์  ระหวา่ง   

 ส่วนปรับปรุง  อุปกรณ์  ส านกังาน  ก่อสร้าง  รวม 

 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 

ค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุน 
   จากการด้อยค่า 

 

 

 

 

 

 

  

ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563 139,887  7,278,939  131,015  -  7,549,841 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 10,947  313,079  10,731  -  334,757 
จ าหน่าย (326)  (49,718)  (8,634)  -  (58,678) 
ตดัจ าหน่าย (1,172)  (5,137)  (335)  -  (6,644) 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2563 และ 

1 มกรำคม 2564 149,336 
 

7,537,163 
 

132,777 
 

- 
  

7,819,276 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 6,693  286,588  9,075  -  302,356 
โอน -  (2,059)  -  -  (2,059) 
จ าหน่าย (1,600)  (99)  (1,775)  -  (3,474) 
ตดัจ าหน่าย (13,744)  (90,727)  (1,171)  -  (105,642) 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2564 140,685  7,730,866  138,906  -  8,010,457 

          

มูลค่าสุทธิทางบญัชี          

ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563          
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 21,693  3,256,547  18,235  754  3,297,229 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -  -  7,991  -  7,991 
 21,693  3,256,547  26,226  754  3,305,220 

          
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2563          
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 10,746  2,952,436  17,682  225  2,981,089 

          
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2564          
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 4,053  2,676,117  12,191  225  2,692,586 

 
ราคาทรัพยสิ์นของบริษทัก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาเต็มจ านวนแลว้ 
แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีจ านวน 1,947.96 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563 : 1,958.22 ลา้นบาท) 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน   
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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11. สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 
 

 งบกำรเงินรวม 
 ช่องรับสญัญาณ  อ่ืนๆ  รวม 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ราคาทุน      

ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563  -  103,152  103,152 
เพ่ิมข้ึน 150,215  5,820  156,035 
จ าหน่าย -  (14,027)  (14,027) 
การปรับปรุงการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ -  2,355  2,355 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 1 มกรำคม 2564 150,215  97,300  247,515 
เพ่ิมข้ึน 1,378,108  55,766  1,433,874 
จ าหน่าย -  (2,056)  (2,056) 
การปรับปรุงการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 6,702  2,260  8,962 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 1,535,025  153,270  1,688,295 

      

ค่าตัดจ าหน่ายสะสม      

ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563  -  20,835  20,835 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 52,600  36,814  89,414 
จ าหน่าย -  (14,027)  (14,027) 
การปรับปรุงการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ -  288  288 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 1 มกรำคม 2564 52,600  43,910  96,510 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 123,108  35,710  158,818 
จ าหน่าย -  (2,056)  (2,056) 
การปรับปรุงการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 105  591  696 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 175,813  78,155  253,968 

      
มลูค่าสุทธิทางบัญชี      
ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563   -  82,317  82,317 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 97,615  53,390  151,005 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 1,359,212  75,115  1,434,327 

 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน   
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ช่องรับสญัญาณ  อ่ืนๆ  รวม 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ราคาทุน      

ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 -  77,846  77,846 
เพ่ิมข้ึน 150,215  2,827  153,042 
จ าหน่าย -  (14,027)  (14,027) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 1 มกรำคม 2564 150,215  66,646  216,861 
เพ่ิมข้ึน -  49,941  49,941 
จ าหน่าย -  (2,056)  (2,056) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 150,215  114,531  264,746 

      

ค่าตัดจ าหน่ายสะสม      

ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 -  20,835  20,835 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 52,600  31,419  84,019 
จ าหน่าย -  (14,027)  (14,027) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 1 มกรำคม 2564 52,600  38,227  90,827 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 63,012  26,577  89,589 
จ าหน่าย -  (2,056)  (2,056) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 115,612  62,748  178,360 

      

มลูค่าสุทธิทางบัญชี      

ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563  -  57,011  57,011 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 97,615  28,419  126,034 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 34,603  51,783  86,386 

 

 

 

 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน   
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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ในระหว่างปีบริษทัย่อยไดเ้ขา้ท าขอ้ตกลงเพ่ือซ้ือแบนด์วิธบางส่วนบนดาวเทียมไทยคม 4 และดาวเทียมไทยคม 6 กบั
บริษทั โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นผูมี้สิทธิบริหารจดัการดาวเทียมไทยคม 4 และดาวเทียมไทยคม 6 
จากกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมภายหลังจากการส้ินสุดของสัญญาด าเนินกิจการดาวเทียมส่ือสาร
ภายในประเทศ เพ่ือไปให้บริการต่อ  ดังนั้ นนับตั้ งแต่วนัท่ี 11 กันยายน 2564  กลุ่มบริษัทจึงสามารถให้บริการ
ช่องสญัญาณดาวเทียมบนดาวเทียมไทยคม 4 และดาวเทียมไทยคม 6  กบัลูกคา้บางส่วนของกลุ่มบริษทัไดต่้อไป 

จากขอ้ตกลงดงักล่าว กลุ่มบริษทัไดบ้นัทึกรายการสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่า (หมายเหตุ 15) 
เป็นจ านวน 1,376 ลา้นบาท ในงบแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มบริษทั 

กลุ่มบริษทัเช่าสินทรัพยห์ลายประเภทประกอบดว้ย ท่ีดิน อาคาร ช่องรับสัญญาณและยานพาหนะ อายุสัญญาเช่า    
มีระยะเวลา 1.5 - 11.3 ปี 

กลุ่มบริษทัมีทางเลือกในการซ้ืออุปกรณ์บางประเภทในมูลค่าท่ีก าหนดไวเ้ม่ือส้ินสุดอายุสญัญาเช่า ภาระผกูพนัของ
กลุ่มบริษทัมีการค ้าประกนัโดยกรรมสิทธ์ิของผูใ้หเ้ช่าท่ีมีต่อสินทรัพยท่ี์เช่าส าหรับสญัญาเช่าดงักล่าว 

การวิเคราะห์การครบก าหนดของหน้ีสินตามสญัญาเช่าแสดงไวใ้นหมายเหตุขอ้ 15 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563  2564  2563 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 

จ ำนวนเงนิทีรั่บรู้ในก ำไรหรือขำดทุน        

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 158,818  89,414  89,589  84,019 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน้ีสินตามสญัญาเช่า 27,625  6,270  5,250  5,580 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสญัญาเช่าระยะสั้น 1,619  4,675  1,619  3,979 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสญัญาเช่าซ่ึงสินทรัพยมี์มูลค่าต ่า 2,728  524  -  - 
        

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดส าหรับสัญญาเช่าเท่ากบั 88.4 ลา้นบาท 1.9 ลา้น
ดอลลาร์สหรัฐฯ และ 0.3 ลา้นดอลลาร์ออสเตรเลีย (31 ธนัวาคม 2563: กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดส าหรับสัญญาเช่า
เท่ากบั 31.8 ลา้นบาท 1.6 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ และ 0.3 ลา้นดอลลาร์ออสเตรเลีย) 

 
 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน   
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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12. สินทรัพย์ไม่มตีวัตนภำยใต้สัญญำอนุญำตให้ด ำเนินกำร และสินทรัพย์ไม่มตีวัตน 
 

 งบกำรเงินรวม 
 สินทรัพย ์       
 ไม่มีตวัตน  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
 ภายใตส้ญัญา      รวม 
 อนุญาตให ้    สินทรัพย ์  สินทรัพย ์
 ด าเนินงาน  ค่าความนิยม  ไม่มีตวัตนอ่ืน  ไม่มีตวัตน 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ราคาทุน        

ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 26,013,476 
 

962,407 
 

1,602,250 
  

2,564,657 
เพ่ิมข้ึน -  -  7,230  7,230 
โอน -  -  1,893  1,893 
ตดัจ าหน่าย -  -  (115)  (115) 
การปรับปรุงการแปลงค่า
เงินตราต่างประเทศ - 

 
- 

 
3,139 

 
3,139 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 และ  
   1 มกรำคม 2564 26,013,476 

 
962,407 

 
1,614,397 

  
2,576,804 

เพ่ิมข้ึน -  -  26,835  26,835 
โอน -  -  19,568  19,568 
ตดัจ าหน่าย (26,013,476)  -  (3,588)  (3,588) 
การปรับปรุงการแปลงค่าเงินตรา
ต่างประเทศ - 

 
- 

 
17,281 

 
17,281 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 -  962,407  1,674,493  2,636,900 
 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน   
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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 งบกำรเงินรวม 
 สินทรัพย ์       
 ไม่มีตวัตน  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

 ภายใตส้ญัญา      รวม 
 อนุญาตให ้    สินทรัพย ์  สินทรัพย ์
 ด าเนินงาน  ค่าความนิยม  ไม่มีตวัตนอ่ืน  ไม่มีตวัตน 

 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ค่าตัดจ าหน่ายสะสมและขาดทุน 
   จากการด้อยค่า  

 

 

 

ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 24,647,787 
 

907,662 
 

1,428,919 
  

2,336,581 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 806,004  -  94,888  94,888 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า -  54,745  -  54,745 
ตดัจ าหน่าย -  -  (109)  (109) 
การปรับปรุงการแปลงค่า
เงินตราต่างประเทศ - 

 
- 

 
2,614 

 
2,614 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 และ  
   1 มกรำคม 2564 25,453,791 

 
962,407 

 
1,526,312 

  
2,488,719 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 559,584  -  71,420  71,420 
ตดัจ าหน่าย (26,013,375)  -  (678)  (678) 
การปรับปรุงการแปลงค่า
เงินตราต่างประเทศ - 

 
- 

 
15,758 

 
15,758 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 - - 962,407  1,612,812  2,575,219 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน   
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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 งบกำรเงินรวม 
 สินทรัพย ์       
 ไม่มีตวัตน  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

 ภายใตส้ญัญา      รวม 
 อนุญาตให ้    สินทรัพย ์  สินทรัพย ์
 ด าเนินงาน  ค่าความนิยม  ไม่มีตวัตนอ่ืน  ไม่มีตวัตน 

 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
มลูค่าสุทธิทางบัญชี        

ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 1,365,689  54,745  173,331  228,076 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 และ  
   1 มกรำคม 2564 559,685 

 
- 

 
88,085 

  
88,085 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 -  -  61,681  61,681 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัไดบ้นัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยมในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนิน
ธุรกิจดาวเทียมไทยคม 4 จ านวน 54.7 ลา้นบาท ซ่ึงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
 
สินทรัพย์ไม่มตีวัตนภำยใต้สัญญำอนุญำตให้ด ำเนินกำร (ดำวเทียมไทยคม 5) 
ในระหว่างปี 2564 ผูรั้บท าประกนัภยัไดช้ าระค่าสินไหมทดแทนของดาวเทียมไทยคม 5 ตามกรมธรรมป์ระกนัภยั 
โดยโอนเข้าบัญชีตามสัญญาแต่งตั้ งผูรั้บฝากบัญชีท่ีมีเง่ือนไขการเบิกถอนตามค าสั่งท่ีท าข้ึนระหว่างบริษทักับ       
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (“MDE”)  ต่อมาวนัท่ี 13 กันยายน 2564  บริษัทได้มีค าสั่งให้โอน              
ค่าสินไหมทดแทนของดาวเทียมไทยคม 5 ท่ีอยูใ่นบญัชีตามสญัญาดงักล่าวใหแ้ก่ MDE ครบถว้นแลว้ 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน   
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน   
 ภายใตส้ญัญาอนุญาต  สินทรัพย ์
 ใหด้ าเนินงาน  ไม่มีตวัตนอ่ืน 
 พนับาท  พนับาท 
ราคาทุน    
ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563 26,013,476  1,428,836 
จ าหน่าย -  1,784 
ตดัจ าหน่าย -  (115) 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2563 และ 1 มกรำคม 2564 26,013,476  1,430,505 
เพ่ิมข้ึน -  105 
ตดัจ าหน่าย (26,013,476)  (436) 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2564 -  1,430,174 

    

ค่าตัดจ าหน่ายสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า    
ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563 24,647,787  1,276,566 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 806,004  85,382 
ตดัจ าหน่าย -  (109) 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2563 และ  1 มกรำคม 2564 25,453,791  1,361,839 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 559,583  58,283 
ตดัจ าหน่าย (26,013,374)  (436) 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2564 -  1,419,686 

    

มูลค่าสุทธิทางบัญชี    
ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563 1,365,689  152,270 

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2563 และ 1 มกรำคม 2564 559,685  68,666 

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2564 -  10,488 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน   
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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13. สินทรัพย์ภำษเีงนิได้รอกำรตดับัญชี / หนีสิ้นภำษเีงินได้รอกำรตดับัญชี 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีภายหลงัจากการน ามาหักกลบกนัตาม
ความเหมาะสม ไดแ้สดงรวมไวใ้นงบแสดงฐานะการเงินโดยมีรายละเอียดดงัน้ี  
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563  2564  2563 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 690,006  727,995  636,023  687,166 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี -  (6,358)  -  - 
 
รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพย์ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรวมท่ีเกิดข้ึนใน
ระหวา่งปีมีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม 

   บนัทึกเป็น (รายจ่าย)/รายได ้ใน   

 ณ วนัที ่  ก าไรหรือ  ก าไรขาดทุน  ณ วนัที ่ 

 1 มกรำคม  ขาดทุน  เบด็เสร็จอื่น  31 ธันวำคม 

 2564  (หมายเหตุ 27)    2564 

 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        
ยอดขาดทุนยกไป 604  (1,091)  43  (444) 
ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 3,135  (1,776)  135  1,494 
ค่าเผือ่สินคา้เส่ือมสภาพ 12,693  1,710  -  14,403 
เงินมดัจ ารับ 17,893  (3,849)  -  14,044 
เงินรับล่วงหนา้ค่าบริการจากลูกคา้ 18,441  23,689  1,731  43,861 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 55,843  (5,257)  4,497  55,083 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 17,226  (3,585)  1,479  15,120 
การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 604,937  (60,344)  869  545,462 
อื่นๆ (2,777)  3,200  560  983 
 727,995  (47,303)  9,314  690,006 

หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        
เงินรับล่วงหนา้ค่าบริการจากลูกคา้ (4,717)  4,711  6  - 
อื่นๆ (1,641)  1,639  2  - 
 (6,358)  6,350  8  - 

รวม 721,637  (40,953)  9,322  690,006 
 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน   
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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 งบกำรเงินรวม 

   บนัทึกเป็น (รายจ่าย)/รายได ้ใน   

 ณ วนัที ่  ก าไรหรือ  ก าไรขาดทุน  ณ วนัที ่ 

 1 มกรำคม  ขาดทุน  เบด็เสร็จอื่น  31 ธันวำคม 

 2563  (หมายเหตุ 27)    2563 

 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        
ยอดขาดทุนยกไป 433  112  59  604 
ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 7,638  (4,652)  149  3,135 
ค่าเผือ่สินคา้เส่ือมสภาพ 13,629  (936)  -  12,693 
เงินมดัจ ารับ 20,926  (3,033)  -  17,893 
เงินรับล่วงหนา้ค่าบริการจากลูกคา้ 13,246  3,562  1,633  18,441 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 50,376  (7,153)  12,620  55,843 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 22,250  (5,857)  833  17,226 
การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 651,821  (55,639)  8,755  604,937 
อื่นๆ 16,977  (10,616)  (9,138)  (2,777) 
 797,296  (84,212)  14,911  727,995 

หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        
เงินรับล่วงหนา้ค่าบริการจากลูกคา้ -  (4,715)  (2)  (4,717) 
อื่นๆ -  (1,641)  -  (1,641) 
 -  (6,356)     (2)  (6,358) 

รวม 797,296  (90,568)  14,909  721,637 
 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน   
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

   บนัทึกเป็น (รายจ่าย)/รายได ้ใน   

 ณ วนัที่   ก าไรหรือ  ก าไรขาดทุน  ณ วนัที่  

 1 มกรำคม  ขาดทุน  เบด็เสร็จอ่ืน  31 ธันวำคม 

 2564  (หมายเหต ุ27)    2564 

 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        
ค่าเผื่อสินคา้เส่ือมสภาพ 12,693  1,710  -  14,403 
เงินมดัจ ารับ 17,658  (3,846)  -  13,812 
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 50,704  (5,200)  4,497  50,001 
การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 603,837  (53,342)  -  550,495 
อ่ืนๆ 2,274  3,201  1,837  7,312 
รวม 687,166  (57,477)  6,334  636,023 

 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

   บนัทึกเป็น (รายจ่าย)/รายได ้ใน   

 ณ วนัที่   ก าไรหรือ  ก าไรขาดทุน  ณ วนัที่  

 1 มกรำคม  ขาดทุน  เบด็เสร็จอ่ืน  31 ธันวำคม 

 2563  (หมายเหต ุ27)    2563 

 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        
ค่าเผื่อสินคา้เส่ือมสภาพ 13,629  (936)  -  12,693 
เงินมดัจ ารับ 20,068  (2,410)  -  17,658 
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 46,181  (8,097)  12,620  50,704 
การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 657,126  (53,289)  -  603,837 
อ่ืนๆ 4,908  (1,747)  (887)  2,274 
รวม 741,912  (66,479)  11,733  687,166 

 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน   
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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14.  สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน  
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563  2564  2563 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 127,197  118,426  125,466  111,723 
เงินมดัจ าการประเมินภาษี  197,567  177,051  197,567  177,051 
เงินมดัจ าอ่ืน 17,707  15,254  17,707  15,254 
อ่ืนๆ 4,189  3,653  -  - 
 346,660  314,384  340,740  304,028 
หัก  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ (20,646)  (20,048)  (20,646)  (20,048) 
รวม 326,014  294,336  320,094  283,980 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน   
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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15. หนีสิ้นที่มภีำระดอกเบีย้ 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563  2564  2563 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ส่วนที่หมนุเวียน        
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระ        
   ภายในหน่ึงปี         
เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 424,487  381,700  424,487  381,700 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 227,846  79,866  50,457  72,671 
รวมส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงก าหนด        
   ช าระภายในหน่ึงปี 652,333  461,566  474,944  454,371 
        
หุน้กูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี -  2,242,667  -  2,274,667 
รวมหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียระยะสั้น 652,333  2,704,233  474,944  2,729,038 
        
ส่วนที่ไม่หมนุเวียน        
เงินกู้ยืมระยะยาว        
เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 841,412  1,135,519  841,412  1,135,519 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 1,223,505  68,390  48,527  50,123 
รวมเงินกูย้ืมระยะยาว 2,064,917  1,203,909  889,939  1,185,642 
        
รวมหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียไม่หมุนเวียน 2,064,917  1,203,909  889,939  1,185,642 
        
รวม 2,717,250  3,908,142  1,364,883  3,914,680 

 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน   
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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หุ้นกู้ระยะยำว 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีหุน้กูร้ะยะยาวชนิดระบุช่ือผูถื้อไม่มีหลกัประกนั ไม่ดอ้ยสิทธิ และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้จ  านวน 1 ชุด วงเงิน 2,275 ลา้นบาท มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท  
มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

        ก ำหนด     
      อัตรำดอกเบีย้  จ่ำยช ำระ    ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่

วันที่จ ำหน่ำย  จ ำนวนหน่วย  จ ำนวนเงิน  (ต่อปี)  ดอกเบีย้  ก ำหนดช ำระคืนเงินต้น  31 ธันวำคม 2563 

  หลกัลา้น  ลา้นบาท        ลา้นบาท 
             
29 กนัยายน 2557  2.275  2,275  ร้อยละ 4.68  ทุก 6 เดือน  ครบก าหนดไถ่ถอนทั้งจ านวนใน  

วนัท่ี 2 ตุลาคม 2564 
  

2,275 
รวมหุน้กู ้            2,275 
หัก ตน้ทุนในการออกหุ้นกู ้      (1) 
สุทธิ            2,274 

 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้ืมสามารถวิเคราะห์ไดด้งัน้ี 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  2564  2563  2564  2563 
  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  3,908,142  4,259,481  3,914,680  4,236,526 
เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี  1,433,902  155,929  49,941  153,042 
จ่ายคืนเงินกูย้ืม  (2,825,431)  (494,358)  (2,768,725)  (489,446) 
ค่าตดัจ าหน่ายค่าใชจ่้ายในการ         
   จดัหาเงินกูย้ืม  2,351  2,462  2,351  2,462 
การลงทุนในหุน้กูภ้ายในกลุ่มกิจการ  32,000  (29,000)  -  - 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน  166,286  13,628  166,636  12,096 
รำคำตำมบัญชีปลำยงวด - สุทธิ  2,717,250  3,908,142  1,364,883  3,914,680 
 

 

 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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อตัราดอกเบ้ียของเงินกูย้ืมของกลุ่มบริษทัมีดงัต่อไปน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563  2564  2563 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
เงินกูย้ืมทั้งส้ิน        
- อตัราคงท่ี 1,451,351  2,390,923  98,984  2,397,461 
- อตัราลอยตวั 1,265,899  1,517,219  1,265,899  1,517,219 
รวม 2,717,250  3,908,142  1,364,883  3,914,680 

        
อตัราดอกเบ้ียถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั        
- เงินกูย้ืม 3.69%  3.85%  2.58%  3.86% 
- หุน้กู ้ -  4.68%  -  4.68% 
 
ระยะเวลาการครบก าหนดของเงินกูย้ืมระยะยาวและหน้ีสินตามสญัญาเช่า มีดงัต่อไปน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563  2564  2563 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี 696,388  421,724  458,815  415,634 
เกินกวา่ 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 843,587  785,641  433,227  772,353 
เกินกวา่ 5 ปี 806,679  -  -  - 
หกั ดอกเบ้ียรอตดัจ่ายตามสญัญาเช่า (281,737)  (3,456)  (2,103)  (2,345) 
รวม 2,064,917  1,203,909  889,939  1,185,642 

 
กลุ่มบริษทัตอ้งด ารงอตัราส่วนทางการเงินตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาว และตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไข 
รวมทั้ งการรักษาอัตราส่วนทางการเงินท่ีก าหนดไวใ้นข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผูอ้อกหุ้นกู้และ 
ผูถื้อหุน้กู ้
 
วงเงนิกู้ยืมจำกธนำคำร 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีวงเงินกูย้ืมท่ียงัไม่ไดใ้ชจ้ากธนาคารในประเทศและต่างประเทศเป็นจ านวน 
3,313.09 ลา้นบาท และ 30.00 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ (2563: 3,253.91 ลา้นบาท และ 30.00 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ) 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 
หน่วย: พนับาท 

 งบกำรเงนิรวม 

   
หนีสิ้นตำม
สัญญำเช่ำ  

เงนิกู้ยืม
ระยะยำว  หุ้นกู้  รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564   148,256  1,517,219  2,242,667  3,908,142 
การเปลีย่นแปลงในกระแสเงินสด          

ช าระคืนเงินกูย้มื   (137,587)  (412,844)  (2,275,000)  (2,825,431) 
การลงทุนในหุน้กูภ้ายในกลุ่มกิจการ   -  -  32,000  32,000 

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด          
     เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี   1,433,902  -  -  1,433,902 

ค่าใชจ่้ายในการจดัหาเงินกูย้มืตดัจ าหน่าย   -  2,018  333  2,351 
ปรับปรุงการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ   6,779  159,507  -  166,286 

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2564   1,451,350  1,265,900  -  2,717,250 

 
หน่วย: พนับาท 

 งบกำรเงนิรวม 

   
หนีสิ้นตำม
สัญญำเช่ำ  

เงนิกู้ยืม
ระยะยำว  หุ้นกู้  รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563   83,492  1,904,766  2,271,223  4,259,481 
การเปลีย่นแปลงในกระแสเงินสด          

ช าระคืนเงินกูย้มื   (88,279)  (406,079)  -  (494,358) 
การลงทุนในหุน้กูภ้ายในกลุ่มกิจการ   -  -  (29,000)  (29,000) 

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด          
เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี   155,929  -  -  155,929 
ค่าใชจ่้ายในการจดัหาเงินกูย้มืตดัจ าหน่าย   -  2,018  444  2,462 
ปรับปรุงการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ   (2,886)  16,514  -  13,628 

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2563   148,256  1,517,219  2,242,667  3,908,142 
 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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หน่วย: พนับาท 
 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

   
หนีสิ้นตำม
สัญญำเช่ำ  

เงนิกู้ยืม
ระยะยำว  หุ้นกู้  รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564   122,794  1,517,219  2,274,667  3,914,680 
การเปลีย่นแปลงในกระแสเงินสด          

ช าระคืนเงินกูย้มื   (80,881)  (412,844)  (2,275,000)  (2,768,725) 
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด          
     เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี   49,941  -  -  49,941 

ค่าใชจ่้ายในการจดัหาเงินกูย้มืตดัจ าหน่าย   -  2,018  333  2,351 
ปรับปรุงการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ   7,130  159,506  -  166,636 

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2564   98,984  1,265,899  -  1,364,883 
 

หน่วย: พนับาท 
 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

   
หนีสิ้นตำม
สัญญำเช่ำ  

เงนิกู้ยืม
ระยะยำว  หุ้นกู้  รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563    57,537  1,904,766  2,274,223  4,236,526 
การเปลีย่นแปลงในกระแสเงินสด          

ช าระคืนเงินกูย้มื   (83,367)  (406,079)  -  (489,446) 
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด          

เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี   153,042  -  -  153,042 
ค่าใชจ่้ายในการจดัหาเงินกูย้มืตดัจ าหน่าย   -  2,018  444  2,462 
ปรับปรุงการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ   (4,418)  16,514  -  12,096 

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2563   122,794  1,517,219  2,274,667  3,914,680 

 

 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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16. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 
 

  งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 หมายเหตุ 2564  2563  2564  2563 
  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
เจ้ำหนีก้ำรค้ำ         
-  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 1,801  2,024  6,491  8,493 
-  บุคคลหรือกิจการอ่ืนๆ  66,603  79,938  55,578  73,228 
รวม  68,404  81,962  62,069  81,721 

         
เจ้ำหนีห้มุนเวยีนอ่ืน         
-  ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  330,452  237,038  300,877  278,065 
-  อ่ืนๆ  63,281  105,128  34,807  48,086 
รวม  393,733  342,166  335,684  326,151 

         
รวมเจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีห้มุนเวยีนอ่ืน  462,137  424,128  397,753  407,872 

 
17. หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน  
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563  2564  2563 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
เงินมดัจ ารับจากลูกคา้ระยะสั้น 65,484  42,093  11,460  12,655 
ภาษีอ่ืนๆ 14,162  17,925  2,921  7,490 
อ่ืนๆ 1,576  1,110  -  - 
รวม 81,222  61,128  14,381  20,145 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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18. ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน  
 

ภาระผกูพนัตามงบแสดงฐานะการเงินมีดงัต่อไปน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม   งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
 2564  2563  2564  2563 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนั        
   ท่ีไม่ไดจ้ดัให้มีกองทุน 279,459  283,241  250,010  253,524 
ภำระผูกพนัตำมงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 279,459  283,241  250,010  253,524 
 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์
 

 งบกำรเงนิรวม   งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563  2564  2563 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์         
   ณ วนัท่ี 1 มกราคม 283,241  231,766  253,524  205,056 
ผลประโยชนจ่์ายโดยโครงการ (48,016)  (39,957)  (45,518)  (33,164) 
        
รับรู้ในก ำไรขำดทุน        
ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและดอกเบ้ีย 21,690  21,640  19,520  18,531 
 21,690  21,640  19,520  18,531 
        
รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน        
ขาดทุนจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์        
   ประกนัภยัท่ีรับรู้ในระหวา่งปี 22,544  69,792  22,484  63,101 
 22,544  69,792  22,484  63,101 
        
ภำระผูกพนัของโครงกำรผลประโยชน์  
   ณ วนัที ่31 ธันวำคม 279,459 

 
283,241 

 
250,010 

 
253,524 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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ขอ้สมมติฐานหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีรายงาน (แสดงโดยวิธีถวัเฉลี่ย
ถ่วงน ้าหนกั) 
 
 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 2564  2563  2564  2563 
 ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ 
อตัราคิดลด 2.25  1.61  2.25  1.61 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต 5.00  5.00  5.00  5.00 
 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหว   

การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไปได้
อย่างสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือวา่ขอ้สมมติฐานอ่ืนๆ คงท่ี จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพนัผลประโยชน์ท่ี
ก าหนดไวเ้ป็นจ านวนเงินดงัต่อไปน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ภำระผูกพนัของโครงกำรผลประโยชน์  
 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 

 
เพ่ิมข้ึน 

  
ลดลง 

  
เพ่ิมข้ึน 

  
ลดลง 

อตัราคิดลด  (เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.5) (12,455)  13,330  (10,809)  11,563 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต  

(เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 
 

24,501 
  

(21,842) 
  

21,247 
  

(18,960) 
 
แมว้่าการวิเคราะห์น้ีไม่ไดค้  านึงการกระจายตัวแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวงัภายใต้โครงการ
ดงักล่าว แต่ไดแ้สดงประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมติฐานต่างๆ 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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19. หนีสิ้นไม่หมุนเวยีนอ่ืน 
 

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563  2564  2563 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
เงินมดัจ ารับจากลูกคา้ระยะยาว 96,316  117,526  94,267  112,262 
อ่ืนๆ 115,685  107,588  115,685  107,588 
รวม 212,001  225,114  209,952  219,850 

 
20. ทุนเรือนหุ้นและกำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
 

 มลูค่าหุ้น  2564  2563 
 ต่อหุ้น  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน 
 (บาท)  พนัหุน้  พนับาท  พนัหุน้  พนับาท 

ทุนจดทะเบียน          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม          
- หุน้สามญั 5  1,099,977  5,499,884  1,099,977  5,499,884 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม          
- หุ้นสำมญั 5  1,099,977  5,499,884  1,099,977  5,499,884 
          

หุ้นที่ออกและช าระแล้ว          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม          
- หุน้สามญั 5  1,096,102  5,480,510  1,096,102  5,480,510 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม          

- หุ้นสำมญั 5  1,096,102  5,480,510  1,096,102  5,480,510 

 
ผูถื้อหุน้สามญัจะไดรั้บสิทธิในการรับเงินปันผลจากการประกาศจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหน่ึง
เสียงต่อหน่ึงหุน้ในท่ีประชุมของบริษทั   

 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
 
20.1 กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ช ำระด้วยตรำสำรทุน 

20.1.1 ข้อมูลโครงกำร  

 

ใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัออกให้ส าหรับกรรมการและพนักงานของบริษทัและบริษทัย่อย โดย
บริษทัไดเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัโดยจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัของ
บริษัทให้แก่พนักงานท่ีท างานเต็มเวลา (Full-time Employment) ของบริษัทและบริษัทย่อยท่ีเข้าร่วม
โครงการ Performance share plan (“โครงการ”) โดยขอ้มูลส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัมี
ดงัน้ี 

 

 โครงกำร 4   
วนัท่ีอนุมติั: 30 มีนาคม 2559   
จ านวนหน่วยท่ีเสนอขาย:  1,074,300 หน่วย   
ราคาใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้:  25.918 บาท/หุน้   
จ านวนหุน้ท่ีออกเพื่อรองรับ: 1,074,300 หุน้   
อายขุองโครงการ: 5 ปี นบัจากวนัท่ีมีการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัคร้ังแรก 
ราคาเสนอขายต่อหุน้: หน่วยละ 0 บาท (ศูนยบ์าท) 
อตัราการใชสิ้ทธิ: ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซ้ือหุน้สามญัได ้1 หุน้ 

 

การเปล่ียนแปลงใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัแสดงไดด้งัน้ี 

 

 1 มกราคม 
2564 

 ออกให้
ระหวา่งปี  

รับคืน 
ระหวา่งปี 

 ใชสิ้ทธิ 
ระหวา่งปี 

 หมดอาย ุ
ระหวา่งปี 

 31 ธนัวาคม 
2564 

 พนัหน่วย  พนัหน่วย  พนัหน่วย  พนัหน่วย  พนัหน่วย  พนัหน่วย 
ESOP - Grant IV            
กรรมการ 155  -  -  -  (155)  - 
พนกังาน 741  -  -  -  (741)  - 
รวม 896  -  -  -  (896)  - 

 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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20.1.2 กำรวดัมูลค่ำยุตธิรรม 

 

บริษทัวดัมูลค่าของรายจ่ายโครงการ โดยอา้งอิงกบัมูลค่ายติุธรรมของตราสารทุนท่ีออกให ้ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิ
โดยใช ้Monte Carlo Simulation techniques โดยมีขอ้สมมติฐานท่ีส าคญัดงัน้ี 
 

 โครงกำร 4 
มูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิ 12.475 บาท 
ราคาหุน้ ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิ 27.000 บาท 
ราคาใชสิ้ทธิ 25.918 บาท 
ความผนัผวนท่ีคาดหวงั 36.534% 
เงินปันผลท่ีคาดหวงั 2.407% 
อตัราดอกเบ้ียท่ีปราศจากความเส่ียง 1.721% 

 
รำยกำรกระทบยอดทุนส ำรองอ่ืน – กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ช ำระด้วยตรำสำรทุน 
 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564  2563 

 พนับาท  พนับาท 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 17,777  16,971 
ค่าใชจ่้ายรวมท่ีรับรู้ระหวา่งปีในงบก าไรขาดทุน 187  806 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 17,964  17,777 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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20.2 กำรจ่ำยผลตอบแทนแก่ผู้บริหำรโดยช ำระด้วยเงนิสด 
 

เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั มีมติอนุมติัแกไ้ขจ านวนเงินส าหรับการจ่าย
ค่าตอบแทนส าหรับผลการด าเนินงานเป็นจ านวนรวม 22.76 ลา้นบาท เพ่ือจัดสรรให้กับผูบ้ริหาร ณ         
วนัส้ินสุดโครงการ โดยมีเง่ือนไขวา่ผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้โดยรวม (Absolute Total Shareholder Return) 
และผลตอบแทนโดยรวมของผูถื้อหุ้นเม่ือเทียบกบัผลตอบแทนเฉล่ียของกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนัใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (Relative Total Shareholder Return) ตอ้งถึงเกณฑ์ท่ีก าหนดในปีท่ี 3 
ของโครงการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัไดมี้การประเมินเกณฑท่ี์ก าหนดของโครงการพบวา่ บริษทั
ไม่สามารถด าเนินการไดต้ามเง่ือนไขท่ีก าหนดได ้บริษทัจึงไม่ไดบ้นัทึกรายการดงักล่าว 

 
ส่วนเกนิมลูค่าหุ้น 
 
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุน้สูงกวา่
มูลค่าหุน้ท่ีจดทะเบียนไว ้ บริษทัตอ้งน าค่าหุน้ส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนส ารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุน้”) ส่วนเกินมูลค่าหุน้
น้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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21. ส ำรอง 
 
ส ารองประกอบดว้ย 
 
การจดัสรรก าไร และ/หรือ ก าไรสะสม 

 
ส ำรองตำมกฎหมำย 
 
ตามบทบัญญติัแห่งพระราชบัญญัติบริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรรทุนส ารอง 
(“ส ารองตามกฎหมาย”) อย่างนอ้ยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลงัจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า
ส ารองดงักล่าวมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  เงินส ารองน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถอืหุ้น 
 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงนิ 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินแสดงในส่วนของเจา้ของประกอบดว้ยผลต่างการแปลงค่าทั้งหมดจากงบการเงิน
ของหน่วยงานในต่างประเทศ 
 
ผลต่ำงจำกกำรเปลีย่นแปลงในมูลค่ำยุตธิรรมของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินแสดงในส่วนของผูถื้อหุ้นประกอบดว้ย
ผลรวมการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินจนกระทัง่มีการตดัรายการหรือเกิดการดอ้ยค่า 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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22.  ส่วนงำนด ำเนินงำน 
 

กลุ่มบริษทัน าเสนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานโดยแสดงส่วนงานธุรกิจและส่วนงานภูมิศาสตร์ เป็น
รูปแบบหลกัในการรายงาน โดยพิจารณาจากโครงสร้างการบริหารและการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่ม
บริษทัเป็นเกณฑใ์นการก าหนดส่วนงาน 
 
ส่วนงานธุรกจิ 

 
กลุ่มบริษทัเสนอส่วนงานธุรกิจท่ีส าคญั ดงัน้ี 

 
ส่วนงาน 1 บริการวงจรดาวเทียมและธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจดาวเทียม 
ส่วนงาน 2  การขายและบริการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจอินเทอร์เน็ตและส่ือ 
ส่วนงาน 3  การขายและบริการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจโทรศพัท ์
 
ส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 
ในการน าเสนอการจ าแนกส่วนงานภูมิศาสตร์ รายไดต้ามส่วนงานแยกตามเขตภูมิศาสตร์โดยก าหนดจากสถานท่ีตั้ง
ของลูกคา้ 
 
ส่วนงานในประเทศไทยมีขอบเขตการด าเนินงานหลกัเก่ียวกบัการบริการวงจรดาวเทียมและธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบั
ธุรกิจดาวเทียม ธุรกิจอินเทอร์เน็ตและส่ือ ส่วนงานในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีขอบเขต  
การด าเนินงานหลกัเก่ียวกบัการขายและบริการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจโทรศพัท์ การบริการวงจรดาวเทียมและธุรกิจท่ี
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจดาวเทียม ส่วนงานในประเทศออสเตรเลีย ประเทศอินเดีย ประเทศญ่ีปุ่น สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมา ประเทศมาเลเซียและประเทศสิงคโปร์ มีขอบเขตการด าเนินงานหลักเก่ียวกับการขายและบริการท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจดาวเทียม 
 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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กลุ่มบริษทัเสนอส่วนงานภูมิศาสตร์ท่ีส าคญั ดงัน้ี 
 
ส่วนงาน 1 ประเทศไทย  
ส่วนงาน 2 ประเทศออสเตรเลีย 
ส่วนงาน 3 ประเทศอินเดีย 
ส่วนงาน 4 ประเทศญ่ีปุ่น 
ส่วนงาน 5 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 
ส่วนงาน 6 ประเทศมาเลเซีย 
ส่วนงาน 7 ประเทศสิงคโปร์ 
ส่วนงาน 8 ประเทศอ่ืน ๆ 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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การจ าแนกรายได้ 
กลุ่มบริษทัจ าแนกรายไดจ้ากการขายสินคา้และให้บริการให้แก่ลูกคา้ตลอดช่วงเวลาและ ณ เวลาใดเวลาหน่ึงตาม
ประเภทส่วนงานซ่ึงสอดคล้องกับการเปิดเผยข้อมูลรายได้แยกตามส่วนงานท่ีรายงานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี             
31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

 
 

   งบกำรเงินรวม 
   2564  2563 
   พนับาท  พนับาท 
รำยได้ตำมส่วนงำน     
 บริการธุรกิจดาวเทียม  3,286,550  3,539,410 
 บริการอินเตอร์เน็ตและส่ือ  16,222  17,386 
รวม   3,302,772  3,556,796 

      
ช่วงเวลำแห่งกำรรับรู้รำยได้     
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง     
 บริการธุรกิจดาวเทียม  248,027  387,450 
 บริการอินเตอร์เน็ตและส่ือ  799  1,632 
   248,826  389,082 
ตลอดช่วงเวลา     
 บริการธุรกิจดาวเทียม  3,038,523  3,151,960 
 บริการอินเตอร์เน็ตและส่ือ  15,423  15,754 
   3,053,946  3,167,714 

รวม   3,302,772  3,556,796 
 

 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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รายไดแ้ละผลการด าเนินงานจากส่วนงานทางธุรกิจในงบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
 

 
บริกำรธุรกจิดำวเทียม  บริกำรอนิเตอร์เน็ต 

และส่ือ 
 บริกำรระบบโทรศัพท์  ตัดรำยกำรระหว่ำง 

ส่วนงำน 
 งบกำรเงินรวม 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

 ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท 
รายได ้ 3,297  3,548  30  32  -  -  (24)  (24)  3,303  3,556 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมคา้ -  -  (3)  -  (264)  4  -  -  (267)  4 
ตน้ทุนขายและบริการตามส่วนงาน (2,355)  (2,587)  (17)  (15)  -  -  23  24  (2,349)  (2,578) 
ค่าใชจ่้ายตามส่วนงาน (863)  (907)  (10)  (13)  -  -  1  1  (872)  (919) 
ผลการด าเนินงานตามส่วนงาน 79  54  -  4  (264)  4  -  1  (185)  63 
ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ                 369  (59) 
รายไดอ่ื้น                 74  671 
รายไดท้างการเงิน                 129  141 
ก าไรก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได ้                 387  816 
ตน้ทุนทางการเงิน                 (155)  (188) 
ก าไรจากการด าเนินงาน                 232  628 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้                 (88)  (114) 
ก ำไรสุทธิ                 144  514 

                    

                    

                    



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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 บริกำรธุรกจิดำวเทียม  บริกำรอนิเตอร์เน็ต 
และส่ือ 

 บริกำรระบบโทรศัพท์ ตดัรำยกำรระหว่ำง 
ส่วนงำน 

 งบกำรเงินรวม 

   2564 4 2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 
 ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท 
สินทรัพยจ์ าแนกตามส่วนงาน 12,457  13,603  452  495  -  -  (572)  (567)  12,337  13,531 
เงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,753  1,752  -  -  -  -  -  -  1,753  1,752 
เงินลงทุนในการร่วมคา้ -  -  -  -  1,250  1,393  -  -  1,250  1,393 
รวมสินทรัพย์                 15,340  16,676 

                    
หน้ีสินจ าแนกตามส่วนงาน 1,488  1,516  14  9  -  -  (9)  (4)  1,493  1,521 
เงินกูย้ืม 2,717  3,908  -  -  -  -  -  -  2,717  3,908 
รวมหนีสิ้น                 4,210  5,429 

 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน   
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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รายไดจ้ากส่วนงานทางภูมิศาสตร์ในงบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี    
 
 2564  2563 
 พนับาท  พนับาท 
รายได้จากส่วนงาน    
ประเทศไทย 1,812,553  1,951,823 
ประเทศออสเตรเลีย 328,076  263,841 
ประเทศอินเดีย 416,520  442,198 
ประเทศญ่ีปุ่น 78,507  206,603 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 149,185  156,010 
ประเทศมาเลเซีย 253,777  261,769 
ประเทศอ่ืนๆ 264,154  274,552 
รวม 3,302,772  3,556,796 

 
ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ำรำยใหญ่ของกลุ่มกจิกำร 
 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากการใหบ้ริการกบัลูกคา้ภายนอกกิจการรายหน่ึง
มากกวา่ร้อยละ 10 ของรายไดร้วมของกลุ่มบริษทัเป็นจ านวนเงิน 411 ลา้นบาท และ 427 ลา้นบาท ตามล าดบั 

 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน   
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนตามส่วนงานภูมิศาสตร์ในงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
 
 2564  2563 
 พนับาท  พนับาท 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    
ประเทศไทย 3,900,629  4,032,657 
ประเทศออสเตรเลีย 120,274  99,589 
ประเทศอินเดีย 4,724  6,086 
ประเทศญ่ีปุ่น 2,231  3,933 
ประเทศสิงคโปร์ 1,999,765  2,291,387 
ประเทศอ่ืนๆ 572,440  41,857 
รวม 6,600,063  6,475,509 

 
23. รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  2563  2564  2563 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
        
รายไดจ้ากการขาย 103,720  130,529  90,566  111,170 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 3,199,052  3,426,267  2,502,866  3,309,195 
รวม 3,302,772  3,556,796  2,593,432  3,420,365 

 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน   
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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24. รำยได้อ่ืน 
 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2564  2563  2564  2563 
  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
         

รายไดจ้ากเงินชดเชยตามกรมธรรมป์ระกนัภยั 
      ตามขอ้ตกลงภายใตส้ญัญาบริการเพ่ือเพ่ิม

อายกุารใชง้านของดาวเทียม 

  
 

- 

  
 

352,517 

  
 

- 

  
 

352,517 
รายไดจ้ากเงินชดเชยตามกรมธรรมป์ระกนัภยั  -  268,020  -  268,020 
รายไดค่้าท่ีปรึกษาและบริหาร  7,666  7,480  94,283  21,375 
ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุน  4,688  7,715  -  - 
ก าไรจากการจ าหน่ายอุปกรณ์  541  4,750  1,370  5,209 
รายไดค่้าเบ้ียปรับจากลูกคา้  53,256  21,440  -  - 
อ่ืนๆ  7,598  9,103  5,744  5,845 
รวม  73,749  671,025  101,397  652,966 

 
ในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน 2563 บริษัทได้รับเงินจากบริษัทประกันภัยจากกรมธรรม์อ่ืน จ านวน 8.4            
ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 268 ลา้นบาท ซ่ึงแสดงเป็นรายไดจ้ากเงินชดเชยตามกรมธรรมป์ระกนัภยั 
 
นอกจากน้ีบริษทัได้รับเงินชดเชยตามกรมธรรม์ประกนัภยัดงักล่าวซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของขอ้ตกลงภายใตส้ัญญา
บริการเพ่ือเพ่ิมอายุการใชง้านของดาวเทียม ซ่ึงรับรู้เป็นรายไดอ่ื้นส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 
353 ลา้นบาท (สุทธิจากรายการตดัจ าหน่ายเงินล่วงหนา้ตามสัญญาบริการดงักล่าวจ านวน 3 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ
ประมาณ 98 ลา้นบาท) ตามล าดบั (ดูหมายเหตุขอ้ 31.6) 

 
 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน   
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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25. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 
 

งบก าไรขาดทุนไดร้วมการวิเคราะห์ค่าใชจ่้ายตามหนา้ท่ี ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะไดเ้ปิดเผยตามขอ้ก าหนดในมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินฉบบัต่าง ๆ ดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  2563  2564  2563 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ค่าเส่ือมราคาของอาคาร และอุปกรณ์ 329,880  281,940  302,355  334,757 
ค่าตดัจ าหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนภายใต ้        
   สญัญาอนุญาตใหด้ าเนินการ  
   สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้

       

และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 789,821  990,307  707,455  975,405 
ค่าตดัจ าหน่ายค่าใชจ่้ายในการจดัหาเงินกูย้ืม 2,351  2,462  2,351  2,462 
ค่าใชจ่้ายพนกังาน 797,570  819,090  540,538  576,990 

 
26. เงนิสมทบกองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 
 

กลุ่มบริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับพนกังานของกลุ่มบริษทับนพ้ืนฐานความสมคัรใจของพนกังาน
ในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนกังานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 3 ถึงอตัราร้อยละ 7 ของเงินเดือนทุกเดือน 
และกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 3 ถึง อตัราร้อยละ 7 ของเงินเดือนของพนกังานทุกเดือน กองทุนส ารอง
เล้ียงชีพน้ีไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนส ารองเล้ียงชีพตามขอ้ก าหนดของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทุนโดย
ผูจ้ดัการกองทุนท่ีไดรั้บอนุญาต 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน   
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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27. ค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้  
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม หมายเหตุ 2564  2563  2564  2563 
  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 

       
ภำษเีงินได้ปัจจุบัน  (47,327)  (23,636)  (6,129)  7 
         
ภำษเีงินได้รอกำรตัดบัญชี         
การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว 13 (40,952)  (90,568)  (57,477)  (66,479) 
         
รวมค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้  (88,279)  (114,204)  (63,606)  (66,472) 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน   
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษทีี่แท้จริง 
 

 งบกำรเงินรวม 
 2564  2563 

 
อตัราภาษี 
(ร้อยละ) 

 
 

พนับาท 
 
อตัราภาษี 
(ร้อยละ) 

 
 

พนับาท 
ก าไรส าหรับปี   143,636    513,782 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้วม   88,279    114,204 
ก าไรก่อนภาษีเงินไดร้วม   231,915    627,986 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  (46,383)  20  (125,597) 
ผลกระทบจากความแตกต่างของอตัราภาษีส าหรับ        
 กิจการในต่างประเทศ   (68,824)    (63,446) 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมคา้   (53,351)    749 
ผลกระทบจากรายไดท่ี้รับรู้ต่างงวดกนั       

 
   ระหวา่งบญัชีและภาษี   3,846    2,410 
ผลกระทบจากค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถหกัภาษีได ้       

 
   และค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ต่างงวดกนั        
   ระหวา่งบญัชีและภาษี   175,683    165,347 
ผลขาดทุนในปีปัจจุบนัท่ีไม่รับรู้เป็นสินทรัพยภ์าษี       

 
 เงินไดร้อการตดับญัชี   (99,468)    (115,908) 
อ่ืนๆ   218    22,241 
รวม 38  (88,279)  18  (114,204) 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน   
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563 

 
อตัราภาษี 
(ร้อยละ)  

 
พนับาท  

อตัราภาษี 
(ร้อยละ)  

 
พนับาท 

ก าไรส าหรับปี   143,636    513,782 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้   63,606    66,472 
ก าไรก่อนภาษีเงินได ้   207,242    580,254 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  (41,448)  20  (116,051) 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี   14,541     - 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน 
บริษทัยอ่ยและการร่วมคา้   (55,221)    (58,761) 

ผลกระทบจากรายไดท่ี้รับรู้ต่างงวด        
   กนัระหวา่งบญัชีและภาษี   3,846    2,410 
ผลกระทบจากค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถหกั        
   ภาษีเงินไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ต่างงวดกนั        
   ระหวา่งบญัชีและภาษี   112,616    195,231 
ผลขาดทุนในปีปัจจุบนัท่ีไม่รับรู้เป็นสินทรัพย ์        
 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี   (97,993)    (91,238) 
อ่ืนๆ   53    1,937 
รวม 31  (63,606)  11  (66,472) 

 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน   
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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28.  ก ำไรต่อหุ้น 
 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
 

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ค านวณจากก าไรส าหรับปีท่ีเป็นส่วนของ
ผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหว่างปีในแต่ละปีโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 
แสดงการค านวณดงัน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563 
 (พันบาท/พนัหุ้น) 
    
ก ำไรทีเ่ป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสำมญัของบริษัท (ขั้นพื้นฐำน) 143,636  513,782 

    
จ ำนวนหุ้นสำมญัทีอ่อกจ ำหน่ำยแล้ว 1,096,102  1,096,102 

    

ก ำไรต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐำน) (บาท) 0.13  0.47 
 

ก าไรต่อหุ้นปรับลด 
 
ก าไรต่อหุ้นปรับลดส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ค านวณจากก าไรส าหรับปีท่ีเป็นส่วนของ     
ผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหว่างปี หลงัจากท่ีไดป้รับปรุงผลกระทบของ
หุ้นปรับลด อย่างไรก็ตาม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทไม่ได้ค านวณก าไรต่อหุ้น     
ปรับลด เน่ืองจากราคาตามสิทธิมีมูลค่าสูงกวา่มูลค่ายติุธรรมของหุน้สามญัถวัเฉล่ียระหวา่งปี 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน   
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112 

29. เงนิปันผล 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2563 มีมติอนุมติัการจดัสรรก าไรเป็นเงินปันผลระหวา่งกาล    
ในอตัราหุน้ละ 0.20 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 219 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้เม่ือวนัท่ี     
21 เมษายน 2563 

ในการประชุมสามญัประจ าปีของผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2564 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรรก าไรเป็น
เงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.20 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 219 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้
เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2564 
 

30. เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ 
 
นโยบายการจดัการความเส่ียงทางด้านการเงิน 
 
กลุ่มบริษทัตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงทางการเงินท่ีส าคญัไดแ้ก่ ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียและความเส่ียงจากอตัรา
แลกเปล่ียน กลุ่มบริษทัไดกู้ย้ืมเงินส าหรับรายจ่ายฝ่ายทุน ซ่ึงตอ้งจ่ายอตัราดอกเบ้ียทั้ งแบบคงท่ีและแบบลอยตัว 
รวมทั้งมีรายการขาย และรายการซ้ือท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ดงันั้นฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัจึงท ารายการตราสาร
อนุพนัธ์เพ่ือป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียนดงักล่าว  
 
กลุ่มบริษทัใชต้ราสารอนุพนัธ์เพ่ือลดความไม่แน่นอนของกระแสเงินสดในอนาคตท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของ
อตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียน และเพ่ือช่วยในการบริหารสภาพคล่องของเงินสด กลยทุธ์ท่ีใชใ้นการป้องกนัความ
เส่ียงไดแ้ก่ ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียไดป้้องกนัโดยการท าสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียกบัธนาคารท่ีใหกู้ย้ืม ส่วน
ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีจะเกิดข้ึนจากการขายในอนาคตได้ป้องกันโดยการท าสัญญาซ้ือขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้าและสิทธิในการซ้ือขายอัตราแลกเปล่ียนล่วงหน้า ทั้ งน้ีเพ่ือป้องกันความเส่ียงจากอตัรา
แลกเปล่ียนในอนาคตของรายการขาย รายการซ้ือและการกู้ยืม การตัดสินใจท่ีจะรับระดบัความเส่ียงข้ึนอยู่กับ
นโยบายของกลุ่มบริษทั  ซ่ึงก าหนดระดบัความเส่ียงท่ีสามารถรองรับไดต้ามประเภทของรายการและคู่คา้ 
 
กลุ่มบริษทัไม่อนุญาตให้มีการใช้เคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีลกัษณะเป็นทางการค้าเพ่ือเก็งก าไร การท าตราสาร
อนุพนัธ์ทุกประเภทตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากผูบ้ริหารก่อนท าสญัญา 
 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน   
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ผูบ้ริหารฝ่ายการเงินมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการบริหารความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและอตัรา
ดอกเบ้ีย รายงานผูบ้ริหารประกอบดว้ย รายละเอียดของตน้ทุน และราคาตลาดของเคร่ืองมือทางการเงินทั้งหมด รวมถึง
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ และสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและอตัราดอกเบ้ียท่ียงัคงคา้งอยู ่
นอกจากน้ียงัไดมี้การวิเคราะห์เปรียบเทียบความเส่ียงท่ีมีอยู่กบัระดบัความเส่ียงท่ีผูบ้ริหารก าหนดให้เป็นระดบัความ
เส่ียงท่ีสามารถรับไดค้รอบคลุมถึงความเส่ียงในเร่ืองเงินลงทุนโดยมีการก าหนดนโยบายในการลงทุนระยะสั้น 
 
การบริหารจดัการทุน 
 
วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนของบริษทัเพ่ือสร้างผลตอบแทนท่ีเหมาะสมต่อผูถื้อหุน้และเป็นประโยชน์ต่อ
ผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียอ่ืน ตลอดจนเพ่ือด ารงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสมเพ่ือให้มีความสอดคลอ้งและสามารถ
สนบัสนุนแผนการบริหารเงินลงทุนหรือโอกาสในการลงทุนต่างๆ อนัจะเป็นการสร้างมูลค่า และเสริมความมัน่คง
ทางการเงินใหก้บักลุ่มบริษทั  
 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน   
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ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
 
กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงเกิดจากการซ้ือสินคา้และการขายสินคา้ท่ีเป็น
เงินตราต่างประเทศ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  อนัเป็นผล   
มาจากการมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  
 2564  2563 
 เงินตรา    เงินตรา   
 ต่างประเทศ  เงินบาท  ต่างประเทศ  เงินบาท 
 หลกัลา้น  หลกัลา้น  หลกัลา้น  หลกัลา้น 

สินทรัพย์        
ดอลลาร์สหรัฐฯ 171.04  5,686.68  184.27  5,503.67 
เยน 8.04  2.31  6.68  1.92 
อินเดียรูปี 446.35  190.41  446.35  170.64 
ดอลลาร์นิวซีแลนด ์ 1.27  28.50  1.32  27.96 
เวียดนามดอง 8.64  0.01  23.33  3.01 
ดอลลาร์ออสเตรเลีย 7.05  168.15  10.04  225.97 
ดอลลาร์ฮ่องกง 2.50  10.61  2.50  9.58 
รวม   6,086.67    5,942.75 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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 งบกำรเงินรวม  
 2564  2563 
 เงินตรา    เงินตรา   
 ต่างประเทศ  เงินบาท  ต่างประเทศ  เงินบาท 
 หลกัลา้น  หลกัลา้น  หลกัลา้น  หลกัลา้น 

หนีสิ้น        
ดอลลาร์สหรัฐฯ 55.20  1,854.18  36.52  1,103.08 
ดอลลาร์สิงคโปร์ 0.02  0.62  0.09  1.96 
อินเดียรูปี 251.31  117.77  5.08  2.21 
ดอลลาร์ออสเตรเลีย 0.05  1.29  4.52  105.42 
ดอลลาร์นิวซีแลนด ์ -  -  0.34  7.35 
เวียดนามดอง -  -  33.32  4.35 
รวม   1,973.86    1,224.37 

 
สินทรัพยท่ี์เป็นเงินตราต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นเงินฝากธนาคารและลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ส่วน
หน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นเจา้หน้ีการคา้ เจา้หน้ี - อาคารและอุปกรณ์ และเงินกูย้ืม 

 
ความเส่ียงทางด้านสินเช่ือ 
 
ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือของกลุ่มบริษทัมีลกัษณะท่ีไม่มีการกระจุกตวัอย่างมีนยัส าคญั  กลุ่มบริษทัมีนโยบายท่ี
จะท าให้แน่ใจได้ว่ากลุ่มบริษัทจะขายสินค้าและให้บริการแก่ลูกค้าท่ีมีประวติัสินเช่ือท่ีอยู่ในระดับท่ีมีความ
เหมาะสม คู่สญัญาในอนุพนัธ์ทางการเงินและรายการเงินสดเป็นสถาบนัการเงินท่ีมีคุณภาพและมีความน่าเช่ือถืออยู่
ในระดบัสูง 
 
ความเส่ียงจากสภาพคล่อง 
 
กลุ่มบริษทั มีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่า  
เงินสดให้เพียงพอต่อการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั รวมทั้ งจดัหาวงเงินสินเช่ือระยะสั้นจากธนาคารต่างๆ เพ่ือ
ส ารองในกรณีท่ีมีความจ าเป็นและเพ่ือลดผลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสด 
 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน   
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การก าหนดมลูค่ายติุธรรม 
 
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จ านวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยห์รือช าระหน้ีสินกนั ในขณะท่ีทั้ง
สองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนกนั  และสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ย่างเป็นอิสระในลกัษณะ
ของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั 
 

ราคาตามบญัชีของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน ลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั เงินให้กูย้ืมระยะสั้นและเงินทดรองแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เจา้หน้ีการคา้ เจา้หน้ี - อาคารและอุปกรณ์ 
และเจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีมูลค่าใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมเน่ืองจากมีระยะเวลาครบก าหนดท่ีสั้น  
 

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน/หน้ีสินทางการเงินพร้อมทั้ งมูลค่าตามบัญชีท่ีปรากฏในงบแสดงฐานะทาง
การเงิน มีดงัน้ี 
 

   งบกำรเงนิรวม 
   มูลค่ายติุธรรม 
 มูลค่าตามบญัชี  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2564          

หมุนเวยีน          
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลคา่

ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
 

2,398,781 
  

- 
  

2,398,781 
  

- 
  

2,398,781 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ี   
เก่ียวขอ้งกนัท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 

 
 

1,002,943 

  
 

- 

  
 

- 

  
 

1,006,430 

  
 

1,006,430 
เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 

 
424,487 

  
- 

  
- 

  
426,621 

  
426,621 

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

 
227,846 

  
- 

  
- 

  
227,846 

  
227,846 

          
ไม่หมุนเวยีน          
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 

 
750,299 

  
- 

  
- 

  
752,908 

  
752,908 

เงินกูย้มืระยะยาว 841,412  -  -  846,178  846,178 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 1,223,505  -  -  1,223,505  1,223,505 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน   
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   งบกำรเงนิรวม 
   มูลค่ายติุธรรม 
 มูลค่าตามบญัชี  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2563          

หมุนเวยีน          
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลคา่

ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
 

1,910,493 
  

- 
  

1,910,493 
  

- 
  

1,910,493 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ี   
เก่ียวขอ้งกนัท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 

 
 

853,013 

  
 

- 

  
 

- 

  
 

823,601 

  
 

823,601 
เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 

 
381,700 

  
- 

  
- 

  
381,970 

  
381,970 

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

 
79,866 

  
- 

  
- 

  
79,866 

  
79,866 

หุน้กู ้ 2,242,667  -  2,275,181  -  2,275,181 
          
ไม่หมุนเวยีน          
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 

 
898,710 

  
- 

  
- 

  
867,722 

  
867,722 

เงินกูย้มืระยะยาว 1,135,519  -  -  1,137,418  1,137,418 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 68,390  -  -  68,390  68,390 
          



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน   
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   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
   มูลค่ายติุธรรม 
 มูลค่าตามบญัชี  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564          

หมนุเวียน          
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่า

ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 
 

2,679,265 

  
 

- 

  
 

2,679,265 

  
 

- 

  
 

2,679,265 
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัย่อย 10,000  -  -  10,000  10,000 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ี   
เก่ียวขอ้งกนัท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 

 
 

1,002,943 

  
 

- 

  
 

- 

  
 

1,006,430 

  
 

1,006,430 
เงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 

 
424,487 

  
- 

  
- 

  
426,622 

  
426,622 

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

 
50,457 

  
- 

  
- 

  
50,457 

  
50,457 

          
ไม่หมนุเวียน          
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 

 
750,299 

  
- 

  
- 

  
752,908 

  
752,908 

เงินกูย้ืมระยะยาว 841,412  -  -  846,179  846,179 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 48,527      48,527  48,527 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน   
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
   มูลค่ายติุธรรม 
 มูลค่าตามบญัชี  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563          

หมนุเวียน          
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่า

ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 
 

2,154,011 

  
 

- 

  
 

2,154,011 

  
 

- 

  
 

2,154,011 
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ี   
เก่ียวขอ้งกนัท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 

 
 

873,013 

  
 

- 

  
 

- 

  
 

843,601 

  
 

843,601 
เงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 

 
381,700 

  
- 

  
- 

  
381,971 

  
381,971 

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

 
72,671 

  
- 

  
- 

  
72,671 

  
72,671 

หุน้กู ้ 2,274,667  -  2,307,641  -  2,307,641 
          
ไม่หมนุเวียน          
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 

 
898,710 

  
- 

  
- 

  
867,722 

  
867,722 

เงินกูย้ืมระยะยาว 1,135,519  -  -  1,136,330  1,136,330 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 50,123  -  -  50,123  50,123 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน   
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ล ำดบัขั้นของมูลค่ำยุตธิรรม  

ตารางขา้งตน้วิเคราะห์การวดัมูลค่ายุติธรรมท่ีเกิดข้ึนประจ าส าหรับสินทรัพยท์างการเงิน การวดัมูลค่ายุติธรรม
เหล่าน้ีถูกจดัประเภทอยู่ในระดบัท่ีต่างกนัของล าดบัชั้นมูลค่ายุติธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า นิยาม
ของระดบัต่างๆ มีดงัน้ี 
 ขอ้มูลระดบั 1 เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสิน  

อยา่งเดียวกนั ซ่ึงกลุ่มบริษทั/บริษทัสามารถเขา้ถึงตลาดนั้น ณ วนัท่ีวดัมูลค่า 
 ขอ้มูลระดบั 2 เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดไ้ม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางออ้มส าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสิน

นั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 
 ขอ้มูลระดบั 3 เป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตไดส้ าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น 
 
กลุ่มบริษทัพิจารณามูลค่ายุติธรรมระดบั 2 ส าหรับหุ้นกูโ้ดยอา้งอิงราคาซ้ือขาย ณ วนัท่ีรายงานจากสมาคมตลาด 
ตราสารหน้ีไทย  
 
บริษทัพิจารณามูลค่ายุติธรรมระดบั 3 ส าหรับเงินกูย้ืมค านวณโดยใชวิ้ธีคิดลดกระแสเงินสดรับ โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ีย
ส่วนเพ่ิมของเงินกูย้ืมของกลุ่มบริษทัท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั  

 
31. ภำระผูกพนักบับุคคลหรือกจิกำรที่ไม่เกีย่วข้องกนั 
 
31.1 สัญญำด ำเนินกจิกำรดำวเทียมส่ือสำรภำยในประเทศ 
 

บริษทัไดรั้บสิทธิจากกระทรวงคมนาคมใหด้ าเนินการโครงการดาวเทียมส่ือสารโดยใหบ้ริษทัมีสิทธิในการบริหาร
กิจการและการให้บริการวงจรดาวเทียมเพ่ือการส่ือสารทั้ งภายในและต่างประเทศ และมีสิทธิเก็บค่าใช้วงจร
ดาวเทียมจากผูใ้ชว้งจรดาวเทียมเป็นระยะเวลา 30 ปี ตามสัญญาลงวนัท่ี 11 กนัยายน 2534 ซ่ึงไดมี้การแกไ้ขลงวนัท่ี 
22 มีนาคม 2535 ซ่ึงปัจจุบนัสญัญาดงักล่าวอยูภ่ายใตก้ารดูแลของกระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (“MDE”) 
(เดิมช่ือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (“MICT”)) 
 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน   
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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ภายใตส้ัญญาดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัจะตอ้งจ่ายผลประโยชนต์อบแทนแก่ MDE ในอตัราร้อยละของรายไดค่้าบริการ
ท่ีบริษทัไดรั้บหรืออย่างนอ้ยเท่ากบัเงินขั้นต ่าท่ีระบุไวใ้นสัญญาแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
บริษทัไม่มีตน้ทุนค่าอนุญาตให้ด าเนินการขั้นต ่าคงเหลือท่ีตอ้งช าระ (31 ธันวาคม 2563: 70 ลา้นบาท) นอกจากน้ี
ภายใตส้ัญญาดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัยอมให้ดาวเทียมทุกดวงและสถานีควบคุมดาวเทียมรวมทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ 
ท่ีจดัตั้งข้ึนตามสัญญาฉบบัน้ีตกเป็นกรรมสิทธ์ิของ MDE เม่ือไดด้ าเนินการก่อสร้างและติดตั้งเรียบร้อยแลว้ ปัจจุบนั
สัญญาดังกล่าวไดส้ิ้นสุดแลว้ และบริษทัไดส่้งมอบการครอบครองดาวเทียมและทรัพยสิ์นทั้ งหมดตามสัญญา
ดงักล่าวคืนใหแ้ก่ MDE ครบถว้นแลว้เม่ือวนัท่ี 10 กนัยายน 2564 

 
31.2 สัญญำร่วมทุน 

บริษทั ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ มหาชน (“LTC”) ไดก่้อตั้งข้ึนตามสัญญาร่วมทุน ลงวนัท่ี 8 ตุลาคม 2539 ระหว่าง
รัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) และบริษทั อินทชั โฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน) (เดิมช่ือ
บริษทั ชินวตัรคอมพิวเตอร์ แอนด ์คอมมิวนิเคชัน่ส์ จ ากดั (มหาชน)) ภายใตส้ัญญาอนุญาตใหด้ าเนินการดงักล่าว LTC 
ไดรั้บสิทธิในการให้บริการทางดา้นโทรคมนาคมใน สปป. ลาว เป็นระยะเวลา 25 ปี และไดรั้บสิทธิในการให้บริการ
ทางดา้นโทรศพัท์พ้ืนฐาน โทรศพัท์เคล่ือนท่ี บริการโทรศพัท์ระหว่างประเทศ อินเทอร์เน็ตและโทรศพัท์ติดตามตวั 
ปัจจุบนั บริษทั เชนนิงตนั อินเวสเมน้ทส์ พีทีอี จ ากดั (“SHEN”) ซ่ึงเป็นการร่วมคา้ของบริษทัเป็นผูถื้อหุน้ในอตัราร้อยละ 
49 ของทุนจดทะเบียนของ LTC ตามสัญญาร่วมทุนดงักล่าวเม่ือส้ินสุดปีท่ี 20 ของสัญญาร่วมทุน (ปี 2559) รัฐบาลของ 
สปป. ลาว มีสิทธิในการพิจารณาการซ้ือหุ้นทั้งหมดของ LTC ท่ีกลุ่มบริษทัถืออยู่ดว้ยราคาตลาด และเม่ือส้ินสุดปีท่ี 23 
ของสัญญาร่วมทุน (ปี 2562) หากกลุ่มบริษทัมีความประสงคใ์นการด าเนินกิจการตามสัญญาร่วมทุนต่อไป กลุ่มบริษทั
มีสิทธิในการยื่นขอต่ออายุสัญญา โดยการยื่นความประสงคข์อขยายระยะเวลาของสัญญาต่อรัฐบาลของ สปป. ลาว แต่
อย่างไรก็ตามหากคู่สัญญาทั้ งสองฝ่ายไม่มีการตกลงกันเพ่ือต่อสัญญาตามเง่ือนไขข้างต้น เม่ือครบก าหนด 25 ปี  
(ปี 2564) กลุ่มบริษทัจะตอ้งโอนหุ้นของ LTC ท่ีถืออยู่ทั้ งหมดให้แก่รัฐบาลของ สปป. ลาว โดยไม่คิดค่าตอบแทน       
(หมายเหตุ 9) ตามขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ของสัญญาร่วมทุน LTC ตอ้งลงทุนในโครงการท่ีไดรั้บสิทธิตามท่ีระบุในสัญญา
ร่วมทุนขา้งตน้ในประเทศลาวเป็นจ านวนเงินไม่ต ่ากว่า 400 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในระยะเวลา 25 ปี ซ่ึง LTC ได้
ลงทุนครบถว้นตามขอ้ตกลงแลว้ 

เม่ือวนัท่ี 23 ตุลาคม 2558 SHEN และรัฐบาลของ สปป. ลาว ไดล้งนามอย่างเป็นทางการในขอ้ตกลงในการขยาย
เวลาของสัญญาร่วมทุนและสัญญาอนุญาตใหด้ าเนินการในการใหบ้ริการทางดา้นโทรคมนาคมใน สปป. ลาว ซ่ึงมี
ผลให ้LTC ไดรั้บการต่ออายสิุทธิในการใหบ้ริการทางดา้นโทรคมนาคมใน สปป. ลาว ต่อไปอีก 25 ปี จนถึงปี 2589 
ทั้งน้ีตามสญัญาท่ีมีการแกไ้ขใหม่ LTC จะตอ้งลงทุนในโครงการท่ีไดรั้บสิทธิตามท่ีระบุในสญัญาร่วมทุนขา้งตน้ใน
ประเทศลาวเป็นจ านวนเงินไม่ต ่ากวา่ 400 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในระยะเวลา 25 ปี 
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31.3 กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกจิกำรกระจำยเสียง กจิกำรโทรทัศน์ และกจิกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ 
 
ปัจจุบนัคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) เป็นผูมี้
อ  านาจในการพิจารณาอนุญาตการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมในประเทศ
ไทย โดยบริษทั บริษทัยอ่ยและกิจการร่วมคา้ ไดด้ าเนินกิจการภายใตก้ารพิจารณาอนุญาตต่าง ๆ จาก กสทช. ดงัน้ี 
  

ประเภทใบอนุญำต วนัที่ได้รับใบอนุญำต ระยะเวลำอนุญำต 
   

ใบอนุญำตที่บริษทั ได้รับ   
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบท่ีหน่ึง 16 สิงหาคม 2554 ตลอดระยะเวลา 

การใหบ้ริการ 
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบท่ีสาม 26 มิถุนายน 2555 20 ปี 

    

ใบอนุญำตที่บริษทั ไทย แอดวำนซ์ อนิโนเวช่ัน จ ำกัด ได้รับ   
ใบอนุญาตประกอบกิจการ กระจายเสียงหรือโทรทศัน์ 21 มกราคม 2556 15 ปี 
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหน่ึง 12 กรกฎาคม 2562 ตลอดระยะเวลา 

การใหบ้ริการ 
   

ใบอนุญำตที่บริษทั ทีซี บรอดคำสติง้ จ ำกัด ได้รับ   
ใบอนุญาตประกอบกิจการ กระจายเสียงหรือโทรทศัน์ 4 มีนาคม 2556 15 ปี 
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบท่ีสาม  10 พฤศจิกายน 2558 15 ปี 
สิทธิการอนุญาตใหใ้ชช่้องสญัญาณดาวเทียมต่างชาติในการ
ใหบ้ริการในประเทศ 

8 กนัยายน 2564 ตามท่ี กสทช.ก าหนด 

   
ใบอนุญำตที่บริษทั เนช่ัน สเปซ แอนด์ เทคโนโลยี จ ำกัด ได้รับ   

ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบท่ีหน่ึง  5 ตุลาคม 2563 ตลอดระยะเวลา 
การใหบ้ริการ 

ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบท่ีสาม 10 กมุภาพนัธ์ 2564 15 ปี 
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รำยได้ของบริษทัภำยใต้ข้อบังคับของ กสทช. 
 
รายไดจ้ากการให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ของบริษทัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สามารถ
จ าแนกไดด้งัน้ี 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563 
 พนับาท  พนับาท 
ใบอนุญาตโทรคมนาคมแบบท่ีหน่ึง (1) 43,693  18,566 
ใบอนุญาตโทรคมนาคมแบบท่ีสาม 465,798  452,490 
รายไดค่้าบริการอ่ืน 2,083,941  2,949,309 
รวม 2,593,432  3,420,365 

 
(1) รายได้ใบอนุญาตโทรคมนาคมแบบท่ีหน่ึง ประกอบด้วย รายได้จากใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหน่ึง และรายได้จาก

ใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบท่ีหน่ึง ตามขอ้ 18 ประกาศ กสทช. เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวิธีการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. 2563 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน   
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
 

124 

31.4 สัญญำเช่ำด ำเนินงำนและสัญญำบริกำร 
 

กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าด าเนินงานและสัญญาบริการ จ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตตาม
สญัญาเช่าด าเนินงานและสญัญาบริการท่ีไม่สามารถยกเลิกได ้ดงัน้ี 
 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 สกลุเงิน 2564  2563  2564  2563 
  หลกัพนั  หลกัพนั  หลกัพนั  หลกัพนั 

ไม่เกิน 1 ปี บาท 23,668  4,337  2,688  3,113 
 อินโดนีเซียรูเปีย 18,000  45,000  18,000  45,000 
 เยน 1,200  2,476  -  - 
 ดอลลาร์สหรัฐฯ 26  94  26  94 
 รูปีอินเดีย 1,947  2,596  -  - 
 เปโซฟิลิปปินส์ 578  -  578  - 
 ดอลลาร์ออสเตรเลีย 5  7  -  - 
 หยวน 85  -  85  - 
รวมเป็นเงินบาท  26,778  9,311  4,425  6,053 
         
เกินกวา่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี บาท 7  1,121  7  407 
 ดอลลาร์สหรัฐฯ -  12  -  12 
 ดอลลาร์ออสเตรเลีย 11  1  -  - 
 รูปีอินเดีย -  1,947  -  - 
รวมเป็นเงินบาท  260  2,363  7  769 

         
รวมเป็นเงนิบำททั้งส้ิน  27,038  11,674  4,432  6,822 

 
อย่างไรก็ตาม สัญญาเช่าด าเนินงานดงักล่าวเป็นสัญญาเช่าระยะสั้น และ สัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยมี์มูลค่าต ่า สัญญาเช่า
เหล่าน้ีกลุ่มบริษทัรับรู้การจ่ายช าระตามสญัญาเช่าเป็นค่าใชจ่้ายด าเนินงานดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 
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31.5 ภำระผูกพนัอ่ืน 
 

กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัในการให้ธนาคารออกหนังสือค ้าประกนัสัญญาทางธุรกิจ เลตเตอร์ออฟเครดิต หนงัสือ    
ค ้าประกนัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสญัญาทางธุรกิจ ดงัน้ี 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 สกลุเงิน 2564  2563  2564  2563 
  หลกัพนั  หลกัพนั  หลกัพนั  หลกัพนั 
ค่าอนุญาตใหด้ าเนินการขั้นต ่าท่ี          
   ตอ้งจ่ายใหก้ระทรวงดิจิทลัเพ่ือ         
   เศรษฐกิจและสงัคม บาท 497,000  497,000  497,000  497,000 
สญัญาเช่าดาวเทียมของลูกคา้ ดอลลาร์สหรัฐฯ 1,874  2,394  1,867  2,387 
 บาท 59,407  58,554  59,376  58,351 
การขอรับอนุญาตใชสิ้ทธิ 
ในการเขา้ใชว้งโคจรดาวเทียม บาท 67,691 

 
-  -  - 

อ่ืนๆ บาท 10,949  10,949  10,939  10,939 
 
31.6 สัญญำบริกำรอ่ืน 

 

เม่ือวนัท่ี 1 ธันวาคม 2560 บริษทัไดท้ าสัญญาบริการเพ่ือเพ่ิมอายุการใช้งานของดาวเทียมเป็นระยะเวลา 5 ปี ซ่ึง
บริษทัมีภาระผูกพนัขั้นต ่าจนถึงวนัส้ินสุดสัญญาสัมปทานเป็นจ านวน 8.88 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ โดยบริษทัมีสิทธิ
ในการยกเลิกสัญญาภายใตข้อ้ก าหนดและเง่ือนไขตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา ส าหรับค่าบริการอีกส่วนหน่ึงเป็นจ านวน 
71.12 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ ซ่ึงข้ึนอยู่กับเง่ือนไขบางประการในสัญญาหากบริษทัได้รับอนุญาตให้ด าเนินงาน
สมัปทานดาวเทียมต่อหลงัจากท่ีสญัญาสมัปทานท่ีมีอยูส้ิ่นสุดลง 
 

เม่ือวนัท่ี 17 เมษายน 2563 บริษทัและคู่สัญญาไดต้กลงท าสัญญา Termination Agreement เพ่ือยกเลิกสัญญาบริการ
ดงักล่าว ท าใหคู่้สญัญาทั้งสองฝ่ายไม่มีความรับผิดชอบใด ๆ ตามสญัญาบริการดงักล่าวอีกต่อไป 
 

ผลจากการยกเลิกสัญญาดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัไดบ้นัทึกรายการตดัจ าหน่ายเงินจ่ายล่วงหน้าตามสัญญาจ านวน        
3 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯหรือประมาณ 98 ลา้นบาทในเดือนมีนาคม 2563 ต่อมาในเดือนพฤษภาคม 2563 บริษทัไดรั้บ
เงินชดเชยตามกรมธรรม์ประกนัภยัจากบริษทัประกนัภยั  (การท าประกนัภยัดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของขอ้ตกลง
ภายใตส้ญัญาบริการดงักล่าว) จ านวน 14 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯหรือประมาณ 451 ลา้นบาท ยอดสุทธิหลงัหกัรายการ
ตัดจ าหน่ายเงินล่วงหน้าดังกล่าวข้างต้นคงเหลือจ านวน 353 ล้านบาทได้แสดงเป็นรายได้จากเงินชดเชยตาม
กรมธรรมป์ระกนัภยัตามขอ้ตกลงภายใตส้ญัญาบริการเพ่ือเพ่ิมอายกุารใชง้านของดาวเทียม (ดูหมายเหตุขอ้ 24) 
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32. หนีสิ้นที่อำจเกดิขึน้ 
 

กำรประเมนิภำษเีงนิได้ที่ประเทศอนิเดยี 
 

บริษทัและเจา้พนกังานประเมินภาษีของประเทศอินเดียมีความเห็นท่ีแตกต่างกนัเก่ียวกบัประเภทรายได ้และภาระ
ภาษีส าหรับรายไดจ้ากการให้บริการช่องสัญญาณดาวเทียม โดยเจา้พนกังานประเมินภาษีมีความเห็นว่ารายไดข้อง
บริษทัจากการให้บริการช่องสัญญาณดาวเทียมให้กบัผูใ้ชบ้ริการท่ีมีถ่ินท่ีอยู่และไม่มีถ่ินท่ีอยู่ในประเทศอินเดียแต่
สามารถรับชมและเข้าใจได้โดยผู ้รับชมในประเทศอินเดียเป็นรายได้ประเภทค่าสิทธิหรือ  Royalty ตาม
พระราชบญัญติัภาษีเงินไดข้องประเทศอินเดีย และอนุสญัญาเพ่ือหลีกเล่ียงการเกบ็ภาษีซอ้นระหวา่งประเทศไทยกบั
ประเทศอินเดีย รายได้ดังกล่าวของบริษทัจึงต้องถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่ายในอตัราร้อยละ 15 บริษทัไม่เห็นด้วยกับ
ความเห็นดงักล่าว โดยบริษทัมีความเห็นว่ารายไดจ้ากการให้บริการช่องสัญญาณดาวเทียมเป็นรายไดจ้ากการท า
ธุรกิจ (business income) เม่ือบริษทัไม่มีสถานประกอบการถาวรในประเทศอินเดีย รายไดด้งักล่าวจึงไม่ตอ้งเสียภาษี
ในประเทศอินเดีย 

แต่กรมสรรพากรอินเดียยืนยนัความเห็นเดิมและไดป้ระเมินภาษีเงินได ้เงินเพิ่ม ภาษีเพื่อการศึกษาและดอกเบ้ีย 
จากรายไดท่ี้บริษทัไดรั้บจากผูใ้ชบ้ริการของบริษทั ส าหรับปีประเมิน 2541 - 2542 ถึง 2555 - 2556 (วนัท่ี 1 เมษายน 2540 
ถึง วนัท่ี 30 มีนาคม 2555) เป็นจ านวนเงินรวม 859.4 ลา้นรูปี (ประมาณ  384.7 ลา้นบาท) เบ้ียปรับและดอกเบ้ีย 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเบ้ียปรับเป็นจ านวนเงินรวม 566.1 ลา้นรูปี (ประมาณ 253.4 ลา้นบาท)  
 
ทั้งน้ีบริษทัไดน้ าใบภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย ท่ีผูใ้ชบ้ริการในประเทศอินเดียไดห้กัภาษี ณ ท่ีจ่ายไวจ้นถึงปีประเมิน 2555 - 
2556 เป็นเงินจ านวนสุทธิ 593.8 ลา้นรูปี (ประมาณ 265.8 ลา้นบาท) ซ่ึงบางส่วนเป็นภาษี หัก ณ ท่ีจ่ายท่ีลูกคา้เป็น
ผูรั้บผิดชอบจ่ายแทนบริษทั วางเป็นหลกัประกนัส าหรับภาษีเงินได ้เงินเพ่ิม ภาษีเพ่ือการศึกษาและดอกเบ้ีย รวมถึง
เบ้ียปรับและดอกเบ้ียท่ีเก่ียวขอ้งกบัเบ้ียปรับ และบริษทัยงัไดว้างเงินประกนัเพ่ิมเติมเป็นเงินจ านวน 480.4 ลา้นรูปี 
(ประมาณ 215.0 ลา้นบาท) โดยบริษทัไดแ้สดงเงินประกนัดงักล่าวไวเ้ป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนในงบแสดง
ฐานะการเงิน 
 
เม่ือวันท่ี  4 มีนาคม 2554 Income Tax Appellate Tribunal (ITAT) ได้มีค าตัดสินว่ารายได้ของบริษัท จากการ
ใหบ้ริการช่องสัญญาณดาวเทียมในประเทศอินเดียไม่ถือว่าเป็นค่าสิทธิ (royalty) เม่ือบริษทัไม่มีสถานประกอบการ
ถาวรในประเทศอินเดีย รายไดด้งักล่าวจึงไม่ตอ้งเสียภาษีในประเทศอินเดีย 
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ส าหรับเบ้ียปรับและดอกเบ้ียท่ีเก่ียวขอ้งกบัเบ้ียปรับท่ีกรมสรรพากรอินเดียไดเ้รียกเก็บจากบริษทัให้ถือว่าไม่มีผล
และ ITAT ได้มีค าสั่งให้ยกเลิกการเรียกเก็บเบ้ียปรับส าหรับปีประเมินภาษี 2541-2542, 2542-2543, 2543-2544, 
2544-2545 และ 2545-2546 ท่ีกรมสรรพากรเรียกเก็บจากบริษทั และ กรมสรรพากรของประเทศอินเดียไม่ไดย้ื่น
อุทธรณ์ค าตดัสินในเร่ืองเบ้ียปรับส าหรับปีประเมินภาษีดงักล่าวต่อศาล High Court ดงันั้น ค าตดัสินของ ITAT ใน
เร่ืองของเบ้ียปรับจึงถือเป็นท่ีสุด และเม่ือวนัท่ี 30 ธันวาคม 2554 กรมสรรพากรของประเทศอินเดียได้แจ้งคืน
หลกัประกนัท่ีบริษทัไดว้างไวส้ าหรับเบ้ียปรับและดอกเบ้ียท่ีเก่ียวขอ้งกบัเบ้ียปรับส าหรับปีประเมิน 2541- 2542 ถึง 
2544 - 2545 เป็นจ านวนเงิน 162.4 ลา้นรูปี (ประมาณ 72.7 ลา้นบาท)  
 
จากค าตดัสินของ ITAT ขา้งตน้ บริษทัอยูร่ะหวา่งการด าเนินการขอคืนเงินประกนั และภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายส่วนท่ีเหลือ
จากกรมสรรพากรของประเทศอินเดีย โดยภาษี หกั ณ ท่ีจ่ายส่วนท่ีลูกคา้รับผิดชอบจ่ายแทนบริษทั บริษทัจะส่งคืน
ลูกคา้ ภายหลงัคดีตดัสินถึงท่ีสุดโดย Supreme Court  
 
เม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2554 กรมสรรพากรอินเดียไดย้ื่นอุทธรณ์ค าพิพากษาของ High Court เม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2554 
ซ่ึงพิพากษาว่ารายไดจ้ากการให้บริการช่องสัญญาณดาวเทียมไม่ถือเป็นรายไดป้ระเภทค่าสิทธิต่อ Supreme Court แลว้ 
ขณะน้ีเร่ืองอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาล Supreme Court  
 
ศาลไดมี้หนงัสือลงวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2554 แจง้ใหต้วัแทนดา้นภาษีของบริษทัทราบถึงการอุทธรณ์ดงักล่าว ขณะน้ี
อยูร่ะหวา่งการพิจารณาของ Supreme Court 
 

33. เหตุกำรณ์อ่ืน 
 
33.1 ตามท่ีไดมี้ค าพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองเม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2553   

ซ่ึงมีส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัและบริษทัในกลุ่มอยูห่ลายประการนั้น บริษทัเห็นวา่ผลของค าพิพากษาฎีกานั้นจ ากดั
อยู่แต่เฉพาะในประเด็นท่ีว่าทรัพยสิ์นบางส่วนของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองเป็นทรัพยสิ์นท่ีไดม้าโดยไม่สมควร 
สืบเน่ืองมาจากการปฏิบติัหนา้ท่ีหรือใชอ้  านาจในต าแหน่งหนา้ท่ีเท่านั้น  มิไดมี้ผลใหบ้ริษทัและบริษทัในกลุ่มตอ้ง
ไปด าเนินการใด ๆ เน่ืองจากมิใช่คู่ความในคดี บริษทัและบริษัทในกลุ่มได้ปฏิบัติการทุกอย่างให้เป็นไปตาม
กฎหมายและตามสัญญาดว้ยความสุจริตตลอดมา ซ่ึงบริษทัและบริษทัในกลุ่มมีสิทธิโดยชอบตามกฎหมายและ
สญัญาท่ีจะพิสูจน์ขอ้เท็จจริงและความสุจริตของตนต่อไปในการด าเนินการใด ๆ ของหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง  
ซ่ึงจะตอ้งเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายและหลกัการยติุธรรม 
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33.2 เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2550 นายสุพงษ ์ล้ิมธนากุล ไดย้ื่นฟ้อง ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ส านกังาน กสทช. (เดิมช่ือส านกังานคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ) และกระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (เดิมช่ือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร) ต่อศาลปกครองกลาง โดยอา้งเหตุเร่ืองเจา้หน้าท่ีรัฐและหน่วยงานทางปกครองละเลยต่อการปฏิบติั
หนา้ท่ีในการตรวจสอบบริษทัว่าประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่ หลงัจากท่ีมีการโอนขาย
หุน้ของ บริษทั ชิน คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รายใหม่ 

 
ศาลปกครองกลางไดมี้ค าสั่งลงวนัท่ี 8 เมษายน 2552 เรียกใหบ้ริษทัเขา้มาเป็นผูถู้กฟ้องคดีร่วมโดยก าหนดใหบ้ริษทั 
เป็นผูถู้กฟ้องคดีท่ี 4 ทั้งน้ีเพ่ือเปิดโอกาสใหบ้ริษทัไดย้ื่นค าใหก้ารแกค้ าฟ้องรวมทั้งพยานหลกัฐาน ต่อศาลปกครอง
กลางซ่ึงบริษทัไดด้ าเนินการไปแลว้ในเดือน กรกฎาคม 2552 เม่ือวนัท่ี 10 มิถุนายน 2554 ศาลปกครองกลางไดมี้               
ค าพิพากษายกฟ้อง  

 
เม่ือวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2554 นายสุพงษ์ ล้ิมธนากุล ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด ซ่ึงคดีอยู่ระหว่างการ
พิจารณาของศาลปกครองสูงสุดและเม่ือวนัท่ี 23 กนัยายน 2554 บริษทัไดย้ื่นค าแกอุ้ทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด 

 
เม่ือวนัท่ี 28 ธันวาคม 2561 ศาลปกครองสูงสุดมีค าสั่งก าหนดให้ วนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2562 เป็นวนัส้ินสุดการแสวงหา
ข้อเท็จจริง โดยผูฟ้้องคดีและผูถู้กฟ้องคดีจะต้องยื่นเอกสารเพ่ิมเติมต่อศาลภายในก าหนดดังกล่าว หลังจาก            
พน้ก าหนดเวลาดงักล่าว ศาลจะก าหนดวนันัง่พิจารณาคดีคร้ังแรกต่อไป 
 
ปัจจุบนัคดียงัอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด 
 
บริษทัมีความเห็นว่าบริษทัจะไม่ได้รับผลกระทบจากคดีดังกล่าว เน่ืองจากเป็นการยื่นฟ้อง กสทช. ส านักงาน 
กสทช. และกระทรวงเทคโนโลยีฯ ในการละเลยต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี และไม่น่าจะเป็นเหตุท่ีกระทรวงเทคโนโลยีฯ 
บอกเลิกสัญญาอนุญาตให้ด าเนินการกับบริษทัได้ เน่ืองจากบริษทัได้ด าเนินการถูกต้องตามสัญญาอนุญาตให้
ด าเนินการ 
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33.3 บริษทัมีความเห็นท่ีไม่ตรงกนัในการตีความขอ้สัญญาบางประการในสัญญาความร่วมมือท่ีมีต่อกนักบับริษทัแห่งหน่ึง 
ซ่ึงท าให้บริษทัและบริษทัดงักล่าวตอ้งยื่นเร่ืองต่ออนุญาโตตุลาการเพ่ือพิจารณาความเห็นในการตีความขอ้สัญญา
ดงักล่าว โดยไดมี้การสืบพยานของทั้ งสองฝ่าย และในระหว่างปี 2561 อนุญาโตตุลาการได้มีค าตัดสินแลว้ โดยมี
ความเห็นวา่การตีความขอ้สัญญาความร่วมมือดงักล่าวของบริษทัถูกตอ้งแลว้ และถือวา่การตดัสินคดีน้ีเป็นอนัส้ินสุด 

 
อย่างไรก็ตาม บริษทัคู่สัญญาดังกล่าวยงัคงมีความเห็นไม่ตรงกบับริษทัและกระท าการอนัถือว่าเป็นการกระท าผิด
สัญญา บริษทัจึงตอ้งน าเร่ืองเขา้อนุญาโตตุลาการเพ่ือใหวิ้นิจฉยัอีกคร้ังหน่ึง ซ่ึงคู่กรณีไดย้ื่นโตแ้ยง้อ านาจการพิจารณา
คดีของอนุญาโตตุลาการต่อศาลในประเทศดงักล่าว และศาลไดมี้ค าตดัสินยกฟ้องเม่ือพฤษภาคม 2564 ซ่ึงคู่กรณีไดย้ื่น
อุทธรณ์ค าตดัสินของศาลดงักล่าวเม่ือเดือนกรกฎาคม 2564 ต่อมาในเดือนสิงหาคม 2564 อนุญาโตตุลาการไดมี้ค าช้ีขาด
เห็นด้วยกับความเห็นของบริษัท ขณะน้ีคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาเร่ืองอ านาจการพิจารณาคดีของคณะ
อนุญาโตตุลาการในชั้นศาลอุทธรณ์ 

 
33.4 ขอ้พิพาทเร่ืองดาวเทียมไทยคม 7 และไทยคม 8 ภายใตส้ญัญาด าเนินกิจการดาวเทียมส่ือสารภายในประเทศ   
 

เม่ือวนัท่ี 5 ตุลาคม 2560 บริษทัไดรั้บหนังสือจากกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (“กระทรวงดิจิทัลฯ”)               
แจ้งว่า ดาวเทียมไทยคม 7 และดาวเทียมไทยคม 8 เป็นดาวเทียมภายใต้สัญญาด าเนินกิจการดาวเทียมส่ือสาร
ภายในประเทศ ลงนามเม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน 2534 ระหว่างบริษทั อินทชั โฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน) (“อินทชั”) และ
กระทรวงดิจิทลัฯ (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเดิม) (“สัญญาด าเนินกิจการดาวเทียมส่ือสารฯ”) 
โดยอินทชัไดจ้ดัตั้งบริษทัไทยคมข้ึนมาเพ่ือด าเนินงานตามสัญญาดงักล่าว ทั้งน้ีหนงัสือจากกระทรวงดิจิทลัฯ ระบุให้
ปฏิบติัตามสัญญาด าเนินกิจการดาวเทียมส่ือสารฯ ใหค้รบถว้นโดยด่วน อาทิ การโอนกรรมสิทธ์ิและส่งมอบทรัพยสิ์น 
การจดัสร้างดาวเทียมส ารอง การช าระเงินผลประโยชนต์อบแทน และการประกนัภยัทรัพยสิ์น 
 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัวาระพิเศษ เม่ือวนัท่ี 24 ตุลาคม 2560 ไดพิ้จารณาหนงัสือฉบบัดงักล่าวรวมถึงไดห้ารือ
กบัท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทัแลว้มีความเห็นว่า ดาวเทียมไทยคม 7 และไทยคม 8 ไม่ใช่ดาวเทียมภายใตส้ัญญา
ด าเนินกิจการดาวเทียมส่ือสารฯ เพราะการด าเนินการดาวเทียมไทยคม 7 และไทยคม 8 เป็นการด าเนินการภายใต้
กรอบของการรับใบอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
บริษทัไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนดในสัญญาด าเนินกิจการดาวเทียมส่ือสารฯ อย่างครบถว้น โดยมิไดมี้การ
ด าเนินการใด ๆ ท่ีขดัต่อสัญญาด าเนินกิจการดาวเทียมส่ือสารฯ  ดงันั้นบริษทัจึงมีความเห็นในเร่ืองดาวเทียมไทยคม 7 
และดาวเทียมไทยคม 8 ตามรายละเอียดขา้งตน้แตกต่างไปจากความเห็นของกระทรวงดิจิทลัฯ ท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทัจึงมีมติใหบ้ริษทัยื่นเสนอขอ้พิพาทดงักล่าวต่ออนุญาโตตุลาการเพ่ือพิจารณาช้ีขาดขอ้พิพาทท่ีเกิดข้ึนอนัเน่ืองมาจาก
ขอ้ก าหนดหรือการปฏิบัติตามสัญญาด าเนินกิจการดาวเทียมส่ือสารฯ และคู่สัญญาไม่สามารถตกลงกนัได้ ทั้ งน้ี
เป็นไปตามขอ้ 45.1 ของสัญญาด าเนินกิจการดาวเทียมส่ือสารฯ โดยบริษทัไดด้ าเนินการยื่นขอ้โตแ้ยง้ต่อสถาบัน
อนุญาโตตุลาการในวนัท่ี 25 ตุลาคม 2560 เป็นขอ้พิพาทหมายเลขด าท่ี 97/2560 
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ขณะน้ีขอ้พิพาทดงักล่าวอยู่ในกระบวนการทางอนุญาโตตุลาการ บริษทัยงัไม่มีหน้าท่ีใด ๆ ในการปฏิบติัตามท่ี
กระทรวงดิจ ิท ลัฯ  ได อ้ า้ งถ ึงข า้งต น้ จนกว ่าคดีจะ สิ ้นสุด  ปัจจ ุบ นั ย งัอยู ่ระหว ่า งการสืบพยานโดย
อนุญาโตตุลาการ  
 
อย่างไรก็ตาม ในเดือนสิงหาคม 2562 กระทรวงดิจิทลัฯ ได้ยื่นค าร้องต่อศาลปกครองกลางเพ่ือขอให้วินิจฉัยว่า  
คณะอนุญาโตตุลาการไม่มีอ  านาจพิจารณาขอ้เรียกร้องของบริษทั  ในขอ้พิพาทหมายเลขด าท่ี 97/2560 ของ
สถาบนัอนุญาโตตุลาการและยื่นค าร้องขอให้ศาลมีค าสั่งห้ามคณะอนุญาโตตุลาการด าเนินกระบวนพิจารณา
ชั้นอนุญาโตตุลาการไวเ้ป็นการชั่วคราวนั้น เม่ือวนัท่ี 24 ตุลาคม 2562 ศาลปกครองกลางไดมี้ค าสั่งไม่รับค าร้อง
ขอให้ศาลมีค าสั่งห้ามดงักล่าว ปัจจุบนักระทรวงดิจิตลัและบริษทัไดย้ื่นเอกสารต่าง ๆ ตามที่ก าหนดแลว้  
ศาลยงัไม่มีค าสั่งหรือก าหนดวนันัดใด ๆ 

 
33.5 ขอ้พิพาทกรณีดาวเทียมไทยคม 5 

 เม่ือวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2563 บริษทัไดรั้บหนังสือแจง้เขา้กระบวนการระงบัขอ้พิพาทโดยอนุญาโตตุลาการและค า
เสนอข้อพิพาทของดาวเทียมไทยคม 5 จากกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (“กระทรวง”) ซ่ึงกระทรวง
เรียกร้องให้บริษทัด าเนินการ (1) สร้างและส่งมอบดาวเทียมทดแทนดาวเทียมไทยคม 5 หรือให้ใช้ราคาดาวเทียม
จ านวน 7.79 พนัลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี ตั้งแต่วนัท่ี 30 ตุลาคม 2563 จนถึงวนัท่ีช าระเสร็จ 
(2) ช าระค่าปรับจ านวน 4.98 ลา้นบาท (ส าหรับระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2563 ถึงวนัท่ี 30 ตุลาคม 2563) 
พร้อมทั้งดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี และ (3) ค่าปรับตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2563 จนถึงวนัท่ีส่งมอบดาวเทียม
ทดแทนหรือช าระเงินค่าเสียหายครบถว้น 

 ปัจจุบนั ขอ้พิพาทดงักล่าวอยู่ในกระบวนการของอนุญาโตตุลาการ ทั้งน้ี บริษทัพิจารณาขอ้พิพาทดงักล่าวแลว้และ
เห็นว่าบริษทัไดด้ าเนินการตามสัญญาด าเนินกิจการดาวเทียมส่ือสารภายในประเทศครบถว้นถูกตอ้งมาโดยตลอด 
ดงันั้นบริษทัยงัไม่มีหนา้ท่ีในการปฏิบติัตามขอ้เรียกร้องของกระทรวงดงักล่าว ฝ่ายบริหารของบริษทัเช่ือวา่ผลของคดี
ดงักล่าวไม่น่าจะมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่องบการเงินของบริษทั 
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33.6 บริษทัมียอดคงคา้งจากลูกหน้ีสองรายเป็นจ านวน 19.8 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ โดยบริษทัไดบ้นัทึกค่าเผื่อผลขาดทุน
ดา้นเครดิตไวค้รบทั้งจ านวนแลว้ บริษทัไดย้ื่นฟ้องลูกหน้ีทั้งสองรายน้ีเน่ืองจากผิดนดัช าระหน้ี ต่ออนุญาโตตุลาการ
ท่ีประเทศสิงคโปร์และลูกหน้ีดงักล่าวไดใ้ชสิ้ทธิในการเรียกร้องแยง้ในชั้นอนุญาโตตุลาการ ต่อมาลูกหน้ีทั้งสอง
รายไดเ้จรจาและเขา้ท าขอ้ตกลงยุติขอ้พิพาทกบับริษทั  โดยมีลูกหน้ีรายหน่ึงช าระเงินครบถว้นแลว้ และลูกหน้ีอีก
รายหน่ึงอยู่ในระหว่างการปฏิบติัตามขอ้ตกลงยุติขอ้พิพาท ฝ่ายบริหารเช่ือว่าจะไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของ
บริษทัอยา่งเป็นสาระส าคญั 

 
33.7 เม่ือวนัท่ี 5 มิถุนายน 2564 บริษทัไดรั้บหนงัสือจากส านกังาน กสทช. ฉบบัลงวนัท่ี 2 มิถุนายน 2564 แจง้มติของท่ี

ประชุม กสทช. เร่ืองการอนุญาตให้ใชสิ้ทธิในการเขา้ใชว้งโคจรดาวเทียมของบริษทั โดยมีระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี         
19 กมุภาพนัธ์ 2563 และส้ินสุดในวนัท่ี 10 กนัยายน 2564 หากภายหลงัไดมี้ค าช้ีขาดจากอนุญาโตตุลาการหรือค าสั่ง
ศาลท่ีท าใหข้อ้เท็จจริงของการอนุญาตสิทธิดงักล่าวเปล่ียนแปลงไป กสทช. จะพิจารณาเร่ืองการใหสิ้ทธิในการเขา้
ใชว้งโคจรอีกคร้ังหน่ึง 

 
บริษัทเห็นว่า มติ กสทช. ดังกล่าวขาดความชัดเจนเร่ืองการบริหารการจัดการเพ่ือความต่อเน่ืองของบริการ
โทรคมนาคม ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อผูใ้ชบ้ริการและการด าเนินงานของบริษทั  ดงันั้นบริษทัจึงไดย้ื่นฟ้องต่อศาล
ปกครองกลางเม่ือวนัท่ี 5 สิงหาคม 2564 และศาลปกครองกลางมีค าสั่งเม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2564 ให้คุม้ครองให้
บริษทัมีสิทธิใชว้งโคจรดาวเทียมไดต่้อไปจนกวา่ศาลจะมีค าสัง่เป็นอยา่งอ่ืน ต่อมาเม่ือวนัท่ี 3 กนัยายน 2564 กสทช. 
ไดย้ื่นอุทธรณ์ค าสั่งคุม้ครองชัว่คราวของศาลปกครองกลาง ขณะน้ีคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครอง
สูงสุด 
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34. กำรจดัประเภทรำยกำรใหม่ 
 
รายการบางรายการในงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซ่ึงรวมอยู่ใน              
งบการเงินเพ่ือวตัถุประสงค์ในการเปรียบเทียบของปี 2564 ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับ          
การน าเสนอในงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 
 

ก่อนจดั
ประเภท
ใหม่ 

 
 
 

จดั
ประเภท
ใหม่ 

 
 
 

หลงัจดั
ประเภท
ใหม่ 

 
 
 

ก่อนจดั
ประเภท
ใหม่ 

 
 
 

จดั
ประเภท
ใหม่ 

 
 
 

หลงัจดั
ประเภท
ใหม่ 

 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 

งบแสดงฐานะการเงิน            
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ี
ถึงก าหนดช าระภายใน
หน่ึงปี 

 
 

2,704,233 

  
 

(79,866) 

  
 

2,624,367 

  
 

2,729,038 

  
 

(72,671) 

  
 

2,656,367 
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญา
เช่าท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 

 
 

- 

  
 

79,866 

  
 

79,866 

  
 
- 

  
 

72,671 

  
 

72,671 
เงินกูย้มืระยะยาว 1,203,909  (68,390)  1,135,519  1,185,642  (50,123)  1,135,519 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า -  68,390  68,390  -  50,123  50,123 

 
35. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
 

การประกาศจ่ายเงินปันผลของบริษัท 
 

 เม่ือวนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัมีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.3 บาท 
เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 328.83 ลา้นบาท โดยบริษทัจะน าเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ของบริษทั
พิจารณาอนุมติัต่อไป 

 
 



การรับรองความถูกต�องของข�อมูล เอกสารแนบ



                                       บรษิัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 1 
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี านาจควบคุม ผู้ทีไ่ด้รับ
มอบหมายใหรั้บผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชแีละการเงนิ ผู้ได้รับ
มอบหมายใหรั้บผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญช ี

และเลขานุการบริษัท 
 

ณ  วันที ่31 ธันวาคม 2564



                                        บรษิัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน)                 เอกสำรแนบ 1  รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผูบ้รหิำร ผูมี้อ  ำนำจควบคมุ ผูท่ี้ไดร้บัมอบหมำยใหร้บัผิดชอบสงูสดุในสำยงำนบญัชีและกำรเงิน  
                                                                                                                                                  ผูไ้ดร้บัมอบหมำยใหร้บัผิดชอบโดยตรงในกำรควบคมุดแูลกำรท ำบญัชี และเลขำนกุำรบรษิัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 

แบบ 56-1 One Report   เอกสำรแนบ 1 หนำ้ท่ี 1 

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม ผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงนิ ผู้ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงใน
การควบคุมดูแลการท าบัญชี และเลขานุการบริษัท ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564  

 

ชื่อ - สกุล / ต าแหน่ง /  
วันทีไ่ด้รับการแต่งต้ัง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตอิบรม 

สัดส่วน 
การถอืหุ้น
ในบริษัท(1) 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธท์าง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีทีผ่่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

1. นายสมประสงค ์บุญยะชัย 
 ประธำนกรรมกำร 
 กรรมกำรอิสระ 
 กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

 
วนัท่ีไดร้บักำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำร 
21 ตลุำคม 2564  
 
 

66 คณุวฒุิทำงกำรศึกษำสงูสดุ 
ปริญญำโท วิศวกรรมศำสตร ์สถำบนัเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 
 
กำรอบรมของสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
• Role of the Chairman Program (RCP) รุน่ 21/2552 

• Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 65/2548 

• Directors Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 30/2547 

 

กำรอบรม / สมัมนำอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
• วิทยำลยัปอ้งกนัรำชอำณำจกัร (วปรอ. 4313) 

• Graduate School of Business, Stanford University: Leading 

Change and Organizational Renewal 

• IMD International, MIT Sloan: Leadership Dilemmas and Profitable  

Growth 

• สถำบนัพระปกเกลำ้: หลกัสตูรกำรเมืองกำรปกครองในระบอบ 

• หลกัสตูรผูบ้ริหำรระดบัสงู สถำบนัวิทยำกำรตลำดทนุ (วตท.) รุน่ท่ี 6 

• Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCoT 4) 

• Harvard Business School: Corporate Restructuring, Mergers, and  

Acquisitions 

• หลกัสตูรผูบ้ริหำรกระบวนกำรยติุธรรมระดบัสงู (บ.ย.ส.) รุน่ 17 

ไมม่ี ไมม่ี ต.ค. 2564 – ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำร กรรมกำรอิสระ 
และกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน 

บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 

ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

ก.ค. 2560 – ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ บริษัท ดสุิตธำนี จ ำกดั (มหำชน) 

ม.ค. 2560 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท บีอีซี เวิลด ์จ ำกดั (มหำชน) 

เม.ย. 2559 – ปัจจบุนั รองประธำนกรรมกำร และกรรมกำร
อิสระ 

บริษัท โอสถสภำ จ ำกดั (มหำชน) 

2545 – ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ และกรรมกำร
ตรวจสอบ 

บริษัท เพำเวอรไ์ลน ์เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกดั 
(มหำชน) 

ต ำแหน่งในกิจกำรท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน  

ก.ย. 2564 – ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำร บริษัท อินโนพำวเวอร ์จ ำกดั 

2562 – ปัจจบุนั  กรรมกำรผูท้รงคณุวฒุิ มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลำ้ ธนบรุี 

2561 – ปัจจบุนั กรรมกำรผูท้รงคณุวฒุิ ส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิ
สำรสนเทศ 

ก.ย. 2560 – ปัจจบุนั กรรมกำร คณะกรรมกำรยทุธศำสตรช์ำติ 2560 ดำ้นกำร
พฒันำและเสริมสรำ้งศกัยภำพและทรพัยำกร
มนษุยข์อบเขต 

ประสบกำรณท์ ำงำนท่ีผ่ำนมำ  

2562 – ต.ค. 2564  
2551 – ต.ค. 2564  

กรรมกำรพฒันำสูค่วำมยั่งยืน 
รองประธำนกรรมกำร  

บริษัท แอดวำนซ ์อินโฟร ์เซอรว์ิส จ ำกดั  
บริษัท แอดวำนซ ์อินโฟร ์เซอรว์ิส จ ำกดั 



                                        บรษิัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน)                 เอกสำรแนบ 1  รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผูบ้รหิำร ผูมี้อ  ำนำจควบคมุ ผูท่ี้ไดร้บัมอบหมำยใหร้บัผิดชอบสงูสดุในสำยงำนบญัชีและกำรเงิน  
                                                                                                                                                  ผูไ้ดร้บัมอบหมำยใหร้บัผิดชอบโดยตรงในกำรควบคมุดแูลกำรท ำบญัชี และเลขำนกุำรบรษิัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 

แบบ 56-1 One Report   เอกสำรแนบ 1 หนำ้ท่ี 2 

ชื่อ - สกุล / ต าแหน่ง /  
วันทีไ่ด้รับการแต่งต้ัง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตอิบรม 

สัดส่วน 
การถอืหุ้น
ในบริษัท(1) 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธท์าง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีทีผ่่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

• หลกัสตูรผูบ้ริหำรระดบัสงูดำ้นวิทยำกำรพลงังำน (วพน.) รุน่ 4  

• High Performance Board Program ปี 2558 จดัโดย IMD 

ม.ค. 2551 – ก.ย. 2564 กรรมกำร และกรรมกำรทบทวนกล
ยทุธแ์ละโครงสรำ้งองคก์ร 

บริษัท อินทชั โฮลดิง้ส ์จ ำกดั (มหำชน) 
 

2551 – 2562 กรรมกำรพฒันำควำมเป็นผูน้  ำและ 
ก ำหนดค่ำตอบแทน 

บริษัท แอดวำนซ ์อินโฟร ์เซอรว์ิส จ ำกดั 

ม.ค. 2560 – มี.ค. 2561 ประธำนกรรมกำรบริหำร บริษัท บีอีซี เวิลด ์จ ำกดั (มหำชน) 

ม.ค. 2559 – มิ.ย. 2560 ท่ีปรกึษำประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร บริษัท อินทชั โฮลดิง้ส ์จ ำกดั (มหำชน) 

ม.ค. 2559 – ม.ค. 2560 กรรมกำรอิสระ บริษัท พฤกษำ เรียลเอสเตท จ ำกดั (มหำชน) 

2559 – 2559 กรรมกำรอิสระ บริษัท พฤกษำ โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) 

2551 – 2559 กรรมกำร บริษัท โรงพยำบำลพระรำมเกำ้ จ ำกดั 

2551 – 2559 กรรมกำร และประธำนคณะกรรมกำร
บริหำร 

บริษัท อินทชั โฮลดิง้ส ์จ ำกดั (มหำชน) 

   

2. นายบุญชัย ถิราติ         
 กรรมกำร 
 รองประธำนกรรมกำร 
 กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
(กรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงนำมผกูพนับริษัท) 
 
วนัท่ีไดร้บักำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำร 
21 ตลุำคม 2564 
 

67 คณุวฒุิทำงกำรศึกษำสงูสดุ 
 ปริญญำตรี วิศวกรรมศำสตร ์(วิศวกรรมไฟฟำ้) จฬุำลงกรณม์หำวิทยำลยั                             

กำรอบรมของสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
 Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 128/2559 

 
กำรอบรม / สมัมนำอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 หลักสูตรนักบริหำรระดับสูง ด้ำนกำรพัฒนำธุรกิจอุตสำหกรรมและกำร

ลงทนุ (วธอ.) รุน่ท่ี 2/2558 สถำบนัวิทยำกำรธุรกิจและอตุสำหกรรม 

ไมม่ี ไมม่ี ต.ค. 2564 – ปัจจบุนั กรรมกำร รองประธำนกรรมกำร และ
กรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน 

บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 

ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

2560 – ปัจจบุนั 
 

กรรมกำร และรองประธำนเจำ้หนำ้ท่ี
บริหำร  
 

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอรจี์ ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั 
(มหำชน) 

 

ต ำแหน่งในกิจกำรท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน  



                                        บรษิัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน)                 เอกสำรแนบ 1  รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผูบ้รหิำร ผูมี้อ  ำนำจควบคมุ ผูท่ี้ไดร้บัมอบหมำยใหร้บัผิดชอบสงูสดุในสำยงำนบญัชีและกำรเงิน  
                                                                                                                                                  ผูไ้ดร้บัมอบหมำยใหร้บัผิดชอบโดยตรงในกำรควบคมุดแูลกำรท ำบญัชี และเลขำนกุำรบรษิัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 

แบบ 56-1 One Report   เอกสำรแนบ 1 หนำ้ท่ี 3 

ชื่อ - สกุล / ต าแหน่ง /  
วันทีไ่ด้รับการแต่งต้ัง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตอิบรม 

สัดส่วน 
การถอืหุ้น
ในบริษัท(1) 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธท์าง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีทีผ่่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

 หลักสูตรประกำศนียบัตรธรรมำภิบำลสิ่งแวดล้อมส ำหรับนักบริหำร
ระดับสงู (ปธส.) รุ่นท่ี 1/2557 กรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดลอ้ม กระทรวง
ทรพัยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดลอ้ม รว่มกบัจฬุำลงกรณม์หำวิทยำลยั 

 หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูง ด้ำนวิทยำกำรพลังงำน (วพน.) รุ่นท่ี 2/2556 
สถำบนัวิทยำกำรพลงังำน 

 หลกัสตูรนกับริหำรกำรยติุธรรมทำงปกครองระดบัสงู (บยป.) รุน่ท่ี 2/2554 
วิทยำลยักำรยติุธรรมทำงปกครอง ส  ำนกังำนศำลปกครอง 

 หลักสูตรกำรเมืองกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยส ำห รับ                    
นกับริหำรระดบัสงู (ปปร.) รุน่ท่ี 10/2550 

 หลักสูตรกำรบริหำรงำนเศรษฐกิจสำธำรณะส ำหรับผู้บริหำรระดับสูง 
(ปศส.) รุน่ท่ี 6/2550 

 หลกัสตูรกำรบริหำรธุรกิจส ำหรบัผูบ้ริหำร บริษัท ปิโตรเคมีแห่งชำติ จ ำกดั 
(มหำชน) ปี 2532 

 

2564 – ปัจจบุนั 
 
2562 – ปัจจบุนั 

กรรมกำร 
 
กรรมกำร 
 

บริษัท กลัฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอรม์ินอล 
จ ำกดั 
Gulf Energy (Vietnam) Limited Liability 
Company 

ประสบกำรณท์ ำงำนท่ีผ่ำนมำ 
2561 – 2564 
 
2564 – 2564 
2563 – 2563 
2563 – 2563 
2562 – 2563 
2560 – 2563 
2560 – 2563 
 
2559 – 2563 
 
2559 – 2563 
 
2558 – 2563 
 
2558 – 2563 
2558 – 2563 
2558 – 2563 
2558 – 2563 
2558 – 2563 

 
กรรมกำรบริหำร  
 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
 
กรรมกำร 
 
กรรมกำร 
 
กรรมกำร 
 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 

 
บริษัท กลัฟ์ เอ็นเนอรจี์ ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั 
(มหำชน) 
บริษัท กลัฟ์ รีนิวเอเบิล เอ็นเนอรจี์ จ ำกดั 
Gulf Tay Ninh 1 Joint Stock Company 
Gulf Tay Ninh 2 Joint Stock Company 
Mekong Wind Power Joint Stock Company 
Kolpos Pte. Ltd. 
บริษัท ดบับลิวเอชเอ อีสเทิรน์ ซีบอรด์ เอ็นจีดี4 
จ ำกดั 
บริษัท ดบับลิวเอชเอ อีสเทิรน์ ซีบอรด์ เอ็นจีดี2
จ ำกดั 
Gulf International Investment (Hong Kong) 
Limited 
บริษัท กลัฟ์ ดบับลิวเอชเอ เอ็มที จ ำหน่ำยก๊ำซ
ธรรมชำติ จ ำกดั 
บริษัท กลัฟ์ เอ็มพี จ ำกดั 
บริษัท กลัฟ์ เจพี เอ็นเอ็นเค จ ำกดั 
บริษัท กลัฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จ ำกดั 
บริษัท กลัฟ์ เจพี ซีอำรเ์อ็น จ ำกดั 
บริษัท กลัฟ์ เจพี เคพี1 จ ำกดั 



                                        บรษิัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน)                 เอกสำรแนบ 1  รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผูบ้รหิำร ผูมี้อ  ำนำจควบคมุ ผูท่ี้ไดร้บัมอบหมำยใหร้บัผิดชอบสงูสดุในสำยงำนบญัชีและกำรเงิน  
                                                                                                                                                  ผูไ้ดร้บัมอบหมำยใหร้บัผิดชอบโดยตรงในกำรควบคมุดแูลกำรท ำบญัชี และเลขำนกุำรบรษิัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 

แบบ 56-1 One Report   เอกสำรแนบ 1 หนำ้ท่ี 4 

ชื่อ - สกุล / ต าแหน่ง /  
วันทีไ่ด้รับการแต่งต้ัง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตอิบรม 

สัดส่วน 
การถอืหุ้น
ในบริษัท(1) 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธท์าง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีทีผ่่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

2558 – 2563 
2558 – 2563 
2558 – 2563 
2558 – 2563 
2558 – 2563 
2558 – 2563 
2558 – 2563 
2558 – 2563 
2558 – 2563 
2558 – 2563 
2557 – 2563 
2557 – 2563 
2557 – 2563 
2557 – 2563 
2557 – 2563 
2557 – 2563 
2557 – 2563 
2557 – 2563 
2557 – 2563 
2557 – 2563 
2557 – 2563 
2557 – 2563 
2557 – 2563 
2557 – 2563 
2557 – 2563 

กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 

บริษัท กลัฟ์ เจพี เคพี2 จ ำกดั 
บริษัท กลัฟ์ เจพี ทีแอลซี จ ำกดั 
บริษัท กลัฟ์ เจพี เอ็นเค2 จ ำกดั 
บริษัท กลัฟ์ เอ็นเนอรจี์ จ ำกดั 
บริษัท กลัฟ์ ไอพีพี จ ำกดั 
บริษัท กลัฟ์ โคเจนเนอเรชั่น จ ำกดั 
บริษัท กลัฟ์ เพำเวอร ์เจเนอเรชั่น จ ำกดั 
บริษัท กลัฟ์ ยะลำ กรีน จ ำกดั 
บริษัท หนองแค โคเจนเนอเรชั่น จ ำกดั 
บริษัท สมทุรปรำกำร โคเจนเนอเรชั่น จ ำกดั 
บริษัท กลัฟ์ วีทีพี จ ำกดั 
บริษัท กลัฟ์ ทีเอส1 จ ำกดั 
บริษัท กลัฟ์ ทีเอส2 จ ำกดั 
บริษัท กลัฟ์ ทีเอส3 จ ำกดั 
บริษัท กลัฟ์ ทีเอส4 จ ำกดั 
บริษัท กลัฟ์ เอ็นซี จ ำกดั 
บริษัท กลัฟ์ บีแอล จ ำกดั 
บริษัท กลัฟ์ บีพี จ ำกดั 
บริษัท กลัฟ์ เอ็นแอลแอล2 จ ำกดั 
บริษัท กลัฟ์ เอ็นพีเอ็ม จ ำกดั 
บริษัท กลัฟ์ เอ็นอำรว์ี1 จ ำกดั 
บริษัท กลัฟ์ เอ็นอำรว์ี2 จ ำกดั 
บริษัท กลัฟ์ เจพี เอ็นเอส จ ำกดั 
บริษัท กลัฟ์ เจพี ยทีู จ ำกดั 
บริษัท กลัฟ์ พีดี จ ำกดั 



                                        บรษิัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน)                 เอกสำรแนบ 1  รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผูบ้รหิำร ผูมี้อ  ำนำจควบคมุ ผูท่ี้ไดร้บัมอบหมำยใหร้บัผิดชอบสงูสดุในสำยงำนบญัชีและกำรเงิน  
                                                                                                                                                  ผูไ้ดร้บัมอบหมำยใหร้บัผิดชอบโดยตรงในกำรควบคมุดแูลกำรท ำบญัชี และเลขำนกุำรบรษิัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 

แบบ 56-1 One Report   เอกสำรแนบ 1 หนำ้ท่ี 5 

ชื่อ - สกุล / ต าแหน่ง /  
วันทีไ่ด้รับการแต่งต้ัง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตอิบรม 

สัดส่วน 
การถอืหุ้น
ในบริษัท(1) 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธท์าง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีทีผ่่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

2557 – 2563 
2555 – 2563 
 
2551 – 2563 
2560 – 2562 
 
 
2557 – 2560 
 
2539 – 2551 

กรรมกำร 
กรรมกำร 
 
รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 
รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 
และประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรด้ำน
ปฏิบติักำร  
กรรมกำร และรองกรรมกำรผู้จัดกำร
ใหญ่ 
ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 

บริษัท กลัฟ์ เอสอำรซ์ี จ ำกดั 
บริษัท อินดิเพนเดนท ์เพำเวอร ์ดีเวลลอป
เมนท ์จ ำกดั 
บริษัท กลัฟ์ เจพี จ ำกดั 
บริษัท กลัฟ์ เอ็นเนอรจี์ ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั 
(มหำชน) 
 
บริษัท กลัฟ์ เอ็นเนอรจี์ ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั  
 
บริษัท กลัฟ์อิเล็คตริก จ ำกดั (มหำชน) 

3. พลอากาศเอก มานัต วงษว์าทย ์
 กรรมกำรอิสระ 
 ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน 

 
วนัท่ีไดร้บักำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำร  
29 ตลุำคม 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 

61 คณุวฒุิทำงกำรศึกษำสงูสดุ 
 ปริญญำโท (วิศวกรรมอำกำศยำนและอวกำศ) มหำวิทยำลยัทหำร เมือง

มิวนิค สหพนัธส์ำธำรณรฐัเยอรมนี        
 

กำรอบรมของสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
- ไมม่ี – 
 
กำรอบรม / สมัมนำอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
• โรงเรียนนำยเรืออำกำศ รุน่ท่ี 27 

• โรงเรียนเตรียมทหำร รุน่ท่ี 20 

• โรงเรียนกำรบิน กองทพัอำกำศ 

• โรงเรียนผูบ้งัคบัฝงู รุน่ท่ี 70 

• โรงเรียนเสนำธิกำรทหำรอำกำศ รุน่ท่ี 38 

• วิทยำลยักำรทพัอำกำศ รุน่ท่ี 44 

• วิทยำลยัปอ้งกนัรำชอำณำจกัร รุน่ท่ี 57 

ไมม่ี ไมม่ี ต.ค. 2564 – ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรสรร
หำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 

ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

- ไมม่ี –   

ต ำแหน่งในกิจกำรท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน  

- ไมม่ี –   

ประสบกำรณท์ ำงำนท่ีผ่ำนมำ  

2563 
2562 
 
2562 
2562 
2562 
2562 
2562 

กรรมกำรบริหำร 
ประธำนกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง  
 
ผูบ้ญัชำกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
ประธำนกิตติมศกัดิ์ 
หวัหนำ้ศนูยป์ฏิบติักำรแกไ้ข 

กรรมกำรบริหำรสถำนกำรณฉ์กุเฉิน 
กิจกำรโทรทศัน ์และกิจกำรโทรคมนำคม
กองทพัอำกำศ 
ผูบ้ญัชำกำรทหำรอำกำศ 
โครงกำรรำชทณัฑปั์นสขุ ท ำควำมดี ดว้ยหวัใจ 
สถำบนัเทคโนโลยีปอ้งกนัประเทศ 
บริษัท อตุสำหกรรมกำรบิน จ ำกดั 
กองทพัอำกำศ 



                                        บรษิัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน)                 เอกสำรแนบ 1  รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผูบ้รหิำร ผูมี้อ  ำนำจควบคมุ ผูท่ี้ไดร้บัมอบหมำยใหร้บัผิดชอบสงูสดุในสำยงำนบญัชีและกำรเงิน  
                                                                                                                                                  ผูไ้ดร้บัมอบหมำยใหร้บัผิดชอบโดยตรงในกำรควบคมุดแูลกำรท ำบญัชี และเลขำนกุำรบรษิัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 

แบบ 56-1 One Report   เอกสำรแนบ 1 หนำ้ท่ี 6 

ชื่อ - สกุล / ต าแหน่ง /  
วันทีไ่ด้รับการแต่งต้ัง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตอิบรม 

สัดส่วน 
การถอืหุ้น
ในบริษัท(1) 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธท์าง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีทีผ่่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

 
 
 
 
 
 

• หลกัสตูรนกันิติธรรมเพ่ือประชำธิปไตย รุน่ท่ี 6 

• หลกัสตูรวิทยำกำรกำรจดักำรส ำหรบันกับริหำรระดบัสงู รุน่ท่ี 4 

 
2562 
2561 
2560 
2559 

สถำนกำรณฉ์กุเฉินดำ้นควำมมั่นคง 
สมำชิกวฒุิสภำไทย ชดุท่ี 12 
เสนำธิกำรทหำรอำกำศ 
รองเสนำธิกำรทหำรอำกำศ 
เจำ้กรมยทุธกำรทหำรอำกำศ 
 

 
วฒุิสภำไทย  
ทหำรอำกำศ 
ทหำรอำกำศ 
ทหำรอำกำศ 
 

4. ดร. ปรเมธี วิมลศิริ 
 กรรมกำรอิสระ 
 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและควำม
เสี่ยง   
 

วนัท่ีไดร้บักำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำร  
29 ตลุำคม 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

61 คณุวฒุิทำงกำรศึกษำสงูสดุ 
 ปริญญำเอก เศรษฐศำสตรก์ำรเงินและกำรคลงั มหำวิทยำลยัคำรล์ตนั 

แคนำดำ 
 ปริญญำโท ควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งประเทศ มหำวิทยำลยัโคลมัเบีย 

สหรฐัอเมริกำ 
 ปริญญำตรี เศรษฐศำสตร ์ดำ้นเศรษฐศำสตรป์ริมำณวิเครำะห์

จฬุำลงกรณม์หำวิทยำลยั 
 
 

กำรอบรมของสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
 Directors Certification Program (DCP)  
 Audit Committee Program (ACP) 
 Successful Formulation & Execution of Strategy (SEF)  

 
กำรอบรม / สมัมนำอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 หลกัสตูรวิทยำลยัปอ้งกนัรำชอำณำจกัร (วปอ.) รุน่ 51 
 หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูงด้ำนกำรค้ำและกำรพำณิชย์ (TEPCoT) 

มหำวิทยำลยัหอกำรคำ้ไทย 

ไมม่ี ไมม่ี ต.ค. 2564 – ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำร 
ตรวจสอบและควำมเสี่ยง   

บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 

ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

ปัจจบุนั 
 
 
ปัจจบุนั  

กรรมกำร ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
และประธำนอนกุรรมกำรโครงกำร 
“Vision” 
ประธำนกรรมกำร 

บริษัท บำงจำก คอรป์ปอเรช่ั่น จ ำกดั (มหำชน) 
 
 
บริษัท สโตนวนั จ ำกดั (มหำชน) 

ต ำแหน่งในกิจกำรท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน  

2561 – ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
 

ประธำนกรรมกำร 
กรรมกำร 
 
ประธำน 
ท่ีปรกึษำรฐัมนตรี 
 
ท่ีปรกึษำกิตติมศกัดิ์ 
กรรมกำร 
 

ธนำคำรแห่งประเทศไทย 
กรรมกำรปฏิรูปประเทศดำ้นวฒันธรรม กีฬำ 
แรงงำน และกำรพฒันำทรพัยำกรมนุษย ์
มลูนิธิพฒันำไท 
กระทรวงกำรพฒันำสงัคมและควำมมั่นคงของ
มนษุย ์
คณะกรรมำธิกำรกำรต่ำงประเทศ วฒุิสภำ 
กรรมกำรประเมินผลงำนรฐัวิสำหกิจ (PAC) 
 



                                        บรษิัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน)                 เอกสำรแนบ 1  รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผูบ้รหิำร ผูมี้อ  ำนำจควบคมุ ผูท่ี้ไดร้บัมอบหมำยใหร้บัผิดชอบสงูสดุในสำยงำนบญัชีและกำรเงิน  
                                                                                                                                                  ผูไ้ดร้บัมอบหมำยใหร้บัผิดชอบโดยตรงในกำรควบคมุดแูลกำรท ำบญัชี และเลขำนกุำรบรษิัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 

แบบ 56-1 One Report   เอกสำรแนบ 1 หนำ้ท่ี 7 

ชื่อ - สกุล / ต าแหน่ง /  
วันทีไ่ด้รับการแต่งต้ัง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตอิบรม 

สัดส่วน 
การถอืหุ้น
ในบริษัท(1) 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธท์าง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีทีผ่่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หลักสูตรนักบริหำรระดับสูงด้ำนกำรพัฒนำธุรกิจอุตสำหกรรมและกำร
ลงทนุ (วธอ.) สถำบนัวิทยำกำรธุรกิจและอตุสำหกรรม 

 หลกัสตูรผูบ้ริหำรระดบัสงูอำเซียน ส  ำนกังำนคณะกรรมกำรขำ้รำชกำรพล
เรือน (กพ.) 

 หลักสูตรผู้บริหำรด้ำนเศรษฐกิจเชิงสร้ำงสรรค์ ส  ำนักงำนบริหำรและ
พฒันำองคค์วำมรู ้(องคก์ำรมหำชน) 

 หลักสูตรผู้บริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศระดับสูง กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสงัคม 

 

ปัจจบุนั 
 
ปัจจบุนั 
 
 
ปัจจบุนั 
 
 
 
ปัจจบุนั 
 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
 

กรรมกำร 
 
กรรมกำร 
 
 
ท่ีปรกึษำ 
 
 
 
กรรมกำรบริหำร 
 
กรรมกำรอ ำนวยกำร 
กรรมกำร 
 

กรรมกำรพฒันำและสง่เสริมองคก์ำรมหำชน 
(กพม.) 
กรรมกำรตรวจรำ่งระเบียบและค ำสั่งตำมมติ
คณะรฐัมนตรี ชดุท่ี 4 ส  ำนกัเลขำธิกำร
คณะรฐัมนตรี 
หน่วยบริหำรจัดกำรทุนเพ่ือเพิ่มควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันของประเทศ (บพข.) กระทรวง
กำรอุดมศึกษำ  วิทยำศำสตร์ วิ จัย  และ
นวตักรรม 
ศูนย์วิ ทยำศำสตร์ฮ ำลำล  จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั 
หลกัสตูรวิทยำกำรเกษตรระดบัสงู 
กรรมกำรยกรำ่งแผนพฒันำกำรเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชำติ ฉบบัท่ี 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) 
หมดุหมำยท่ี 9 

ประสบกำรณก์ำรท ำงำนท่ีผ่ำนมำ  

2561 – 2563 
 
2558 – 2561 

ปลดักระทรวง 
 
เลขำธิกำร 

กระทรวงกำรพฒันำสงัคมและควำมมั่นคงของ
มนษุย ์
คณะกรรมกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ 
 

5. นายสมชาย จิณโณวาท 
 กรรมกำรอิสระ 
 กรรมกำรตรวจสอบและควำมเสี่ยง   

 

61 คณุวฒุิทำงกำรศึกษำสงูสดุ 
 ปริญญำโท กำรบริหำร สถำบนับณัฑิตบริหำรธุรกิจศศินทร ์จฬุำลงกรณ์

มหำวิทยำลยั 

ไมม่ี ไมม่ี ต.ค. 2564 – ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ กรรมกำร ตรวจสอบ
และควำมเสี่ยง   

บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 

ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  



                                        บรษิัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน)                 เอกสำรแนบ 1  รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผูบ้รหิำร ผูมี้อ  ำนำจควบคมุ ผูท่ี้ไดร้บัมอบหมำยใหร้บัผิดชอบสงูสดุในสำยงำนบญัชีและกำรเงิน  
                                                                                                                                                  ผูไ้ดร้บัมอบหมำยใหร้บัผิดชอบโดยตรงในกำรควบคมุดแูลกำรท ำบญัชี และเลขำนกุำรบรษิัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 

แบบ 56-1 One Report   เอกสำรแนบ 1 หนำ้ท่ี 8 

ชื่อ - สกุล / ต าแหน่ง /  
วันทีไ่ด้รับการแต่งต้ัง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตอิบรม 

สัดส่วน 
การถอืหุ้น
ในบริษัท(1) 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธท์าง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีทีผ่่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตเลขท่ี 3271 จำกสภำวชิำชีพบญัชี 
 ผูส้อบบญัชีตลำดทนุ ส  ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำด

หลกัทรพัย ์
 

กำรอบรมของสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
• Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 147/2554 

 

กำรอบรม / สมัมนำอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
• AICPA & CIMA CFO Conference, Chicago, IL, USA 

• AICPA & CIMA Conference on Current SEC and PCAOB 

Developments, Washington, DC, USA 

• IFRS Update Course, London, UK 

• PwC International Client Planning Workshop, Sydney, Australia 

• คณะท ำงำนศนูยพ์ฒันำและสง่เสริมคณุภำพส ำนกังำนสอบบญัชี  

สภำวิชำชีพบญัชี 

• คณะอนกุรรมกำรผูท้รงคณุวฒุิเก่ียวกบัทดสอบกำรปฏิบติังำนเก่ียวกบักำร

สอบบญัชี ดำ้นวิชำกำรสอบบญัชี สภำวิชำชีพบญัชี 

- ไมม่ี -   

ต ำแหน่งในกิจกำรท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน  

วนัท่ีไดร้บักำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำร  
29 ตลุำคม 2564 

  2563 – ปัจจบุนั หวัหนำ้ส  ำนกังำนและกรรมกำร บริษัท เอชแอลบี ออดิท (ประเทศไทย) จ ำกดั 

 ประสบกำรณท์ ำงำนท่ีผ่ำนมำ  

2562-2563  
2554-2562 

หวัหนำ้ส  ำนกังำนและกรรมกำร 
คณะบริหำรและก ำกับดูแล  หัวหน้ำ
ฝ่ำยตรวจสอบ กรรมกำร และหุน้สว่น  

บริษัท BDO จ ำกดั 
บริษัท PricewaterhouseCoopers ABAS 
จ ำกดั 

   

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ปารีณา  
ศรีวนิชย ์
 กรรมกำรอิสระ 
 กรรมกำรตรวจสอบและควำมเสี่ยง   

 
วนัท่ีไดร้บักำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำร  
29 ตลุำคม 2564 

48 คณุวฒุิทำงกำรศึกษำสงูสดุ 
 ปริญญำเอก/Doctor of Juridical Science, University of Wisconsin - 

Madison, USA 
 ปริญญำโท/Master of Law, Harvard University, USA 
 ปริญญำโท/Master of Law, University of Pennsylvania, USA 
 ปริญญำตรี นิติศำสตรบณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบัหนึ่ง, เหรียญทอง) 

จฬุำลงกรณม์หำวิทยำลยั 

ไมม่ี ไมม่ี ต.ค. 2564 – ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ กรรมกำร ตรวจสอบ
และควำมเสี่ยง   

บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 

ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

- ไมม่ี -   

ต ำแหน่งในกิจกำรท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน  

2560-ปัจจบุนั คณบดี คณะนิติศำสตร ์ 
(วำระท่ี 1/2560-2564) 

จฬุำลงกรณม์หำวิทยำลยั 



                                        บรษิัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน)                 เอกสำรแนบ 1  รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผูบ้รหิำร ผูมี้อ  ำนำจควบคมุ ผูท่ี้ไดร้บัมอบหมำยใหร้บัผิดชอบสงูสดุในสำยงำนบญัชีและกำรเงิน  
                                                                                                                                                  ผูไ้ดร้บัมอบหมำยใหร้บัผิดชอบโดยตรงในกำรควบคมุดแูลกำรท ำบญัชี และเลขำนกุำรบรษิัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 

แบบ 56-1 One Report   เอกสำรแนบ 1 หนำ้ท่ี 9 

ชื่อ - สกุล / ต าแหน่ง /  
วันทีไ่ด้รับการแต่งต้ัง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตอิบรม 

สัดส่วน 
การถอืหุ้น
ในบริษัท(1) 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธท์าง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีทีผ่่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

  
กำรอบรมของสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
- ไมม่ี - 
กำรอบรม / สมัมนำอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
• หลกัสตูร “ผูบ้ริหำรกระบวนกำรยติุธรรมระดบัสงู” รุน่ท่ี 25/2564 

ประสบกำรณท์ ำงำนท่ีผ่ำนมำ  

 2559 - 2561 ผูช้่วยอธิกำรบดีดำ้นกฎหมำย 
(ศำสตรำจำรย ์ดร. บณัทิต เอือ้อำภรณ ์
อธิกำรบดี) 
(ศำสตรำจำรยกิ์ตติคุณ นพ. ภิรมย ์กมล
รตันกลุ อธิกำรบดี) 

จฬุำลงกรณม์หำวิทยำลยั 

7.  นายสุพร หลักม่ันคง 
 กรรมกำร 
 (กรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงนำมผกูพนับริษัท) 
 
วนัท่ีไดร้บักำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำร  
21 ตลุำคม 2564 
 

58 คณุวฒุิทำงกำรศึกษำสงูสดุ 
 ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ จฬุำลงกรณม์หำวิทยำลยั 

 
กำรอบรมของสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
- ไมม่ี – 
 
กำรอบรม / สมัมนำอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 หลกัสตูรผูบ้ริหำรกระบวนกำรยติุธรรมระดบัสงู (บยส.) รุน่ท่ี 24/2563 

สถำบนัพฒันำขำ้รำชกำรฝ่ำยตลุำกำรศำลยติุธรรม 
 หลกัสตูรดำ้นวิทยำกำรพลงังำนส ำหรบัผูบ้ริหำรระดบัสงู (วพน.) รุน่ท่ี 

12/2561 สถำบนัวิทยำกำรพลงังำน 
 หลกัสตูรกำรปอ้งกนัรำชอำณำจกัร (วปอ.) รุน่ท่ี 59/2559 วิทยำลยัปอ้งกนั

รำชอำณำจกัร สถำบนัวิชำกำรปอ้งกนัประเทศ 
 หลักสูตรกำรบริหำรงำนยุติธรรมระดับสูง (ยธส.) รุ่นท่ี 7/2558 สถำบัน

พฒันำบคุลำกรในกระบวนกำรยติุธรรม 
 หลักสูตรนักบริหำรกำรยุติธรรม ทำงปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นท่ี 

5/2537 วิทยำลยัยติุธรรมทำงปกครอง สำนกังำนศำลปกครอง 

ไมม่ี ไมม่ี ต.ค. 2564 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 

ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

2564 – ปัจจบุนั รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่  
ฝ่ำยองคก์รสมัพนัธ ์

บริษัท กลัฟ์ เอ็นเนอรจี์ ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั 
(มหำชน) 

ต ำแหน่งในกิจกำรท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน  

2564 – ปัจจบุนั  กรรมกำร บริษัท ปตท. จ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ จ ำกดั 

ประสบกำรณท์ ำงำนท่ีผ่ำนมำ  

2563 – 2564 
 

ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ ฝ่ำย
องคก์รสมัพนัธ ์

บริษัท กลัฟ์ เอ็นเนอรจี์ ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั 
(มหำชน)  

2562 – 2563 ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ ฝ่ำย
องคก์รสมัพนัธ ์และ ผูอ้  ำนวยกำร
บริหำรฝ่ำยทรพัยำกรบคุคล 

บริษัท กลัฟ์ เอ็นเนอรจี์ ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั 
(มหำชน) 

2560 – 2562 ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ ฝ่ำย
องคก์รสมัพนัธ ์

บริษัท กลัฟ์ เอ็นเนอรจี์ ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั 
(มหำชน) 

 
 
 
 

  



                                        บรษิัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน)                 เอกสำรแนบ 1  รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผูบ้รหิำร ผูมี้อ  ำนำจควบคมุ ผูท่ี้ไดร้บัมอบหมำยใหร้บัผิดชอบสงูสดุในสำยงำนบญัชีและกำรเงิน  
                                                                                                                                                  ผูไ้ดร้บัมอบหมำยใหร้บัผิดชอบโดยตรงในกำรควบคมุดแูลกำรท ำบญัชี และเลขำนกุำรบรษิัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 

แบบ 56-1 One Report   เอกสำรแนบ 1 หนำ้ท่ี 10 

ชื่อ - สกุล / ต าแหน่ง /  
วันทีไ่ด้รับการแต่งต้ัง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตอิบรม 

สัดส่วน 
การถอืหุ้น
ในบริษัท(1) 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธท์าง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีทีผ่่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

8. นายคิมห ์สิริทวีชัย  
กรรมกำร  
(กรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงนำมผกูพนับริษัท) 
 
วนัท่ีไดร้บักำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำร 
13 ธันวำคม 2564 
 

53 
 

คณุวฒุิทำงกำรศึกษำสงูสดุ 
 ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์

 
กำรอบรมของสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
 DCP: Director Certification Program รุน่ 116/2552 

 
กำรอบรม / สมัมนำอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 Harvard#1 Executive Learning Sustainment Program (2561-2562) 
 Harvard Leadership Development Program (2560-2561) 
 ผูบ้ริหำรระดบัสงู วตท. รุน่ท่ี 21/2558 
 

ไมม่ี 
 

ไมม่ี 
 

ธ.ค. 2564 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 

ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

2564- ปัจจบุนั 
 
 
2564- 31 ธ.ค. 2564 

กรรมกำรผูอ้  ำนวยกำร และรกัษำกำร
หวัหนำ้คณะผูบ้ริหำรดำ้นบญัชีและ
กำรเงิน 
กรรมกำร 

บริษัท อินทชั โฮลดิง้ส ์จ ำกดั (มหำชน) 
 
 
บริษัท ไอทีวี จ ำกดั (มหำชน) 

ต ำแหน่งในกิจกำรท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน  

2564- ปัจจบุนั 
2561- ปัจจบุนั 
2560- ปัจจบุนั 
2557- ปัจจบุนั 
 
2556- ปัจจบุนั 
2556- ปัจจบุนั 

กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
 
กรรมกำร 
กรรมกำร 

บริษัท อำรต์แวร ์มีเดีย จ ำกดั 
บริษัท เชนนิงตนั อินเวสเมน้ทส์ พีทีอี ลิมิเต็ด 
บริษัท ลิตเติล้ เชลเตอร ์จ ำกดั 
บริษัท ไอ.ที. แอพพลิเคชั่นส ์แอนด ์เซอรว์ิส 
จ ำกดั 
บริษัท อินทชั มีเดีย จ ำกดั 
บริษัท ทชั ทีวี จ ำกดั 

ประสบกำรณท์ ำงำนท่ีผ่ำนมำ  

2562- 2564 
2560- 2564 
2560- 2564 
2558- 2564 
2561- 2563 
2555- 2562 
2557- 2561 
 
2553- 2559 
 

หวัหนำ้คณะผูบ้ริหำรดำ้นกำรเงิน 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
รองกรรมกำรผูอ้  ำนวยกำรอำวโุส สว่น
งำนบริหำรกำรลงทนุ 
กรรมกำรบริหำร 

บริษัท อินทชั โฮลดิง้ส ์จ ำกดั (มหำชน) 
บริษัท อีเวน้ท ์ป๊อบ โฮลดิง้ส ์พีทีอี ลิมิเต็ด 
บริษัท ไฮ ช็อปป้ิง จ ำกดั 
บริษัท ไฮ ช็อปป้ิง ทีวี จ ำกดั 
บริษัท วงใน มีเดีย จ ำกดั 
บริษัท อุ๊คบี จ ำกดั 
บริษัท อินทชั โฮลดิง้ส ์จ ำกดั (มหำชน) 
 
บริษัท แอดวำนซ ์อินโฟร ์เซอรว์ิส จ ำกดั 
(มหำชน) 



                                        บรษิัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน)                 เอกสำรแนบ 1  รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผูบ้รหิำร ผูมี้อ  ำนำจควบคมุ ผูท่ี้ไดร้บัมอบหมำยใหร้บัผิดชอบสงูสดุในสำยงำนบญัชีและกำรเงิน  
                                                                                                                                                  ผูไ้ดร้บัมอบหมำยใหร้บัผิดชอบโดยตรงในกำรควบคมุดแูลกำรท ำบญัชี และเลขำนกุำรบรษิัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 

แบบ 56-1 One Report   เอกสำรแนบ 1 หนำ้ท่ี 11 

ชื่อ - สกุล / ต าแหน่ง /  
วันทีไ่ด้รับการแต่งต้ัง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตอิบรม 

สัดส่วน 
การถอืหุ้น
ในบริษัท(1) 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธท์าง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีทีผ่่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

9. นายอนันต ์แก้วร่วมวงศ ์(2)  
• กรรมกำร 
• ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 
(กรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงนำมผกูพนับริษัท) 
 
วนัท่ีไดร้บักำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำร 
1 พฤษภำคม 2561 
 
   
 

60 คณุวฒุิทำงกำรศึกษำสงูสดุ 
 ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ สถำบนับณัฑิตบริหำรธุรกิจศศินทรแ์ห่ง 

จฬุำลงกรณม์หำวิทยำลยั 
 หลกัสตูรกำรปอ้งกนัรำชอำณำจกัรภำครฐัรว่มเอกชน  

(ปริญญำบตัร ปรอ รุน่ 26)   
 

กำรอบรมของสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
 DCP: Director Certification Program รุน่ 66/2548 
 DAP: Director Accreditation Program รุน่ 45/2548 
 EDP: Executive Development Program รุน่ 2/2551 
 SFE: Successful Formulation and Executive of Strategy รุน่ 6/2553 
 How to Develop a Risk Management Plan รุน่ท่ี9/2559 

 
กำรอบรม / สมัมนำอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 ผูบ้ริหำรระดบัสงู วตท. รุน่ท่ี 30/2563 
 Harvard Leadership Development Program (2560-2561) 
 Advanced Management Program รุน่ 187/2557 Harvard Business 

School  
 EDP-Executive Development Program รุน่ 2/2551 จำก TLCA 

 
 
 

ไมม่ี ไมม่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ค. 2561 – 31 ธ.ค. 2564 กรรมกำรและประธำนเจำ้หนำ้ท่ี
บริหำร 

บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 
 

ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

-ไมม่ี-   

ต ำแหน่งในกิจกำรท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน  

มิ.ย. 2564 – 31 ธ.ค. 2564 
มิ.ย. 2563 – 31 ธ.ค. 2564 
ก.ค. 2563 – 31 ธ.ค. 2564 
พ.ค. 2561 – 31 ธ.ค. 2564 
พ.ค. 2561 – 31 ธ.ค. 2564 
พ.ค. 2561 – 31 ธ.ค. 2564 
พ.ค. 2561 – 31 ธ.ค. 2564 
พ.ค. 2561 – 31 ธ.ค. 2564 
พ.ค. 2561 – 31 ธ.ค. 2564 
 
พ.ค. 2561 – 31 ธ.ค. 2564 
พ.ค. 2561 – 31 ธ.ค. 2564 
พ.ค. 2561 – 31 ธ.ค. 2564 
พ.ค. 2561 – 31 ธ.ค. 2564 
พ.ค. 2561 – 31 ธ.ค. 2564 
2550 – 31 ธ.ค. 2564 

กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำรและกรรมกำรบริหำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำรและกรรมกำรบริหำร 

บริษัท ทีซี สเปซ คอนเน็ค จ ำกดั  
บริษัท เนชั่น สเปซ แอนด ์เทคโนโลยี จ ำกดั 
บริษัท เอทีไอ เทคโนโลยีส ์จ ำกดั 
บริษัท เชนนิงตนั อินเวสเมน้ทส์ พีทีอี ลิมิเต็ด
บริษัท อินเตอรเ์นชั่นแนล แซทเทลไลท ์จ ำกดั 
บริษัท ลำว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส ์มหำชน 
บริษัท ไอพีสตำร ์จ ำกดั 
บริษัท สตำร ์นิวเคลียส จ ำกดั 
บริษัท ไอพีสตำร์ อินเตอร์เนชั่ นแนล พีทีอี  
จ ำกดั 
บริษัท ไอพีสตำร ์โกลเบิล เซอรว์ิส จ ำกดั 
บริษัท ไอพีสตำร ์ออสเตรเลีย พีทีวำย จ ำกดั 
บริษัท ไอพีสตำร ์นิวซีแลนด ์จ ำกดั 
บริษัท ไอพีสตำร ์เจแปน จ ำกดั 
บริษัท ทีซี บรอดคำสติง้ จ ำกดั 
บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ ำกดั (มหำชน) 

ประสบกำรณท์ ำงำนท่ีผ่ำนมำ  



                                        บรษิัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน)                 เอกสำรแนบ 1  รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผูบ้รหิำร ผูมี้อ  ำนำจควบคมุ ผูท่ี้ไดร้บัมอบหมำยใหร้บัผิดชอบสงูสดุในสำยงำนบญัชีและกำรเงิน  
                                                                                                                                                  ผูไ้ดร้บัมอบหมำยใหร้บัผิดชอบโดยตรงในกำรควบคมุดแูลกำรท ำบญัชี และเลขำนกุำรบรษิัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 

แบบ 56-1 One Report   เอกสำรแนบ 1 หนำ้ท่ี 12 

ชื่อ - สกุล / ต าแหน่ง /  
วันทีไ่ด้รับการแต่งต้ัง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตอิบรม 

สัดส่วน 
การถอืหุ้น
ในบริษัท(1) 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธท์าง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีทีผ่่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2564 – 2564 
มี.ค. 2561 – 2564 
ก.พ. 2559 – 2562 
 
มี.ค. 2553 – 2561 
ส.ค. 2552 – 2561 
เม.ย. 2556 – เม.ย. 2561 
ก.ค.2548 – เม.ย. 2561 

กรรมกำรพฒันำธุรกิจใหม่ 
กรรมกำรบริหำร 
กรรมกำรบริหำร  
 
กรรมกำรและกรรมกำรบริหำร 
กรรมกำร 
ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 
กรรมกำรผูจ้ดักำร 

บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 
บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 
บริษัท แอดวำนซ ์อินโฟ เซอรว์ิส จ ำกัด 
(มหำชน) 
บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จ ำกดั (มหำชน) 
บริษัท เอดี เวนเจอร ์จ ำกดั (มหำชน) 
บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ ำกดั (มหำชน) 
บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ ำกดั (มหำชน) 

10. นายปฐมภพ สุวรรณศิริ (2) 
 รกัษำกำรรองประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 
 หวัหนำ้คณะผูบ้ริหำรดำ้นกำรคำ้  
 รกัษำกำร ผูช้่วยกรรมกำรผูอ้  ำนวยกำร
อำวโุส สว่นงำนกำรตลำดต่ำงประเทศ  

 
วนัท่ีไดร้บักำรแต่งตัง้เป็นผูบ้ริหำร 
1 มกรำคม 2559 
 

53 คณุวฒุิทำงกำรศึกษำสงูสดุ 
 Advanced Management Program, Harvard Business School 
 Executive MBA สถำบนับณัฑิตบริหำรธุรกิจศศินทรแ์ห่งจฬุำลงกรณ์ 
     มหำวิทยำลยั 
 
กำรอบรมของสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
 Director Certification Program (DCP) รุน่ 185/2557 

 
กำรอบรม / สมัมนำอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 Digital CEO ผูน้  ำกำรสง่เสริมเศรษฐกิจดิจิทลั (DEPA) รุน่ท่ี 3/2563 
 Executive Learning Sustainment Program, Harvard Business 

Publishing (2562) 
 Harvard Leadership Development Program (2560-2562) 
 Strategy and Innovation for Business in Asia (SIBA), College of 

Management Mahidol University (2557) 

0.0012 ไมม่ี 
 

2564 – 31 ธ.ค. 2564 
2562 – 31 ธ.ค. 2564 
 
2559 – 31 ธ.ค. 2564 

รกัษำกำรรองประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 
รกัษำกำร ผูช้่วยกรรมกำรผูอ้  ำนวยกำร
อำวโุส สว่นงำนกำรตลำดต่ำงประเทศ 
หวัหนำ้คณะผูบ้ริหำร ดำ้นกำรคำ้ 

บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 
บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 
 
บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 

ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

– ไมม่ี –   

ต ำแหน่งในกิจกำรท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน  

2564 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท ทีซี สเปซ คอนเน็ค จ ำกดั 

ก.พ. 2558 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท อินเตอรเ์นชั่นแนล แซทเทลไลท ์

ก.ย. 2562 – 31 ธ.ค. 2564 กรรมกำร บริษัท ไทย แอดวำนซ ์อินโนเวชั่น จ ำกดั 

ก.พ. 2557 – 31 ธ.ค. 2564 กรรมกำร บริ ษัท  โอ ไ รอ้อน  แซท เทล ไลท์  ซิ ส เทม  
พีทีวำย จ ำกดั 

ประสบกำรณท์ ำงำนท่ีผ่ำนมำ  



                                        บรษิัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน)                 เอกสำรแนบ 1  รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผูบ้รหิำร ผูมี้อ  ำนำจควบคมุ ผูท่ี้ไดร้บัมอบหมำยใหร้บัผิดชอบสงูสดุในสำยงำนบญัชีและกำรเงิน  
                                                                                                                                                  ผูไ้ดร้บัมอบหมำยใหร้บัผิดชอบโดยตรงในกำรควบคมุดแูลกำรท ำบญัชี และเลขำนกุำรบรษิัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 

แบบ 56-1 One Report   เอกสำรแนบ 1 หนำ้ท่ี 13 

ชื่อ - สกุล / ต าแหน่ง /  
วันทีไ่ด้รับการแต่งต้ัง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตอิบรม 

สัดส่วน 
การถอืหุ้น
ในบริษัท(1) 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธท์าง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีทีผ่่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

 หลกัสตูรผูบ้ริหำรระดบัสงู รุน่ 18/2557 สถำบนัวิทยำกำรตลำดทนุ 
 Advanced Management Program รุน่ 187/2557 Harvard Business 

School  
 EDP-Executive Development Program รุน่ 2/2551 จำก TLCA 
 

2564 - 2564 รกัษำกำรประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 

พ.ย. 2558 – เม.ย. 2562 กรรมกำรบริหำร บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 

ก.ย. 2560 – 2562 
 

กรรมกำรผูท้รงคณุวฒุิ (คณะกรรมกำร
ปรบัปรุงหลกัสตูร กำรจดักำร
มหำบณัฑิต) 

วิทยำลยักำรจดักำร มหำวิทยำลยัมหิดล 

พ.ค. 2557 – ธ.ค. 2558 หวัหนำ้คณะผูบ้ริหำร ดำ้นกำรตลำด บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 

   

11. นายอนุวัฒน ์สงวนทรัพยากร (2) (3) 
 หวัหนำ้คณะผูบ้ริหำร ดำ้นกำรเงิน 
 
วนัท่ีไดร้บักำรแต่งตัง้เป็นผูบ้ริหำร 
1 กนัยำยน 2560 

56 คณุวฒุิทำงกำรศึกษำสงูสดุ 
 ปริญญำโท บญัชี จฬุำลงกรณม์หำวิทยำลยั 

 
กำรอบรมของสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
 Director Certification Program (DCP) รุน่ 88/2560 

 
กำรอบรม / สมัมนำอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 Harvard Leadership Development Program (2560-2562) 

 Capital Market Academy (CMA 27/2561) 

 Executive Development Program (EDP) จดัโดย TLCA รุน่ 9/2555 

 Diploma ISP Class 116 Institute of Security Psychology, National 

Defense Studies Institute, Royal Thai Armed Forces Headquarters 

 
 

ไมม่ี ไมม่ี ก.ย. 2560 – ปัจจบุนั  หวัหนำ้คณะผูบ้ริหำร ดำ้นกำรเงิน  บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 

ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

– ไมม่ี –   

ต ำแหน่งในกิจกำรท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน  

ก.ค. 2563 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท เนชั่น สเปซ แอนด ์เทคโนโลยี จ ำกดั 

2560 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท เชนนิงตนั อินเวสเมน้ทส์ พีทีอี ลิมิเต็ด 
จ ำกดั 

2560 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท ไอพีสตำรโ์กเบิล เซอรว์ิส จ ำกดั 

2560 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท สตำรนิ์วเคลียส จ ำกดั 

2560 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท อินเตอรเ์นชั่นแนล แซทเทลไลท ์จ ำกดั 

2560 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท ไอพีสตำร ์จ ำกดั 

2560 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท ไอพีสตำร ์ออสเตรเลีย จ ำกดั 

2560 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท ไอพีสตำร ์นิวซีแลนด ์จ ำกดั 

2560 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท ไอพีสตำร ์แจแปน จ ำกดั 



                                        บรษิัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน)                 เอกสำรแนบ 1  รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผูบ้รหิำร ผูมี้อ  ำนำจควบคมุ ผูท่ี้ไดร้บัมอบหมำยใหร้บัผิดชอบสงูสดุในสำยงำนบญัชีและกำรเงิน  
                                                                                                                                                  ผูไ้ดร้บัมอบหมำยใหร้บัผิดชอบโดยตรงในกำรควบคมุดแูลกำรท ำบญัชี และเลขำนกุำรบรษิัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 

แบบ 56-1 One Report   เอกสำรแนบ 1 หนำ้ท่ี 14 

ชื่อ - สกุล / ต าแหน่ง /  
วันทีไ่ด้รับการแต่งต้ัง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตอิบรม 

สัดส่วน 
การถอืหุ้น
ในบริษัท(1) 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธท์าง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีทีผ่่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

2560 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท ไอพีสตำร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล พีทีอี 
จ ำกดั 

2560 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท ลำวเทเลคอมมิวนิเคชั่นส ์มหำชน 

2560 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท ทีซี บรอดคำสติง้ จ ำกดั 

ประสบกำรณท์ ำงำนท่ีผ่ำนมำ  

2560 - 2562 
พ.ค. 2546 – ส.ค. 2560 

กรรมกำร 
หวัหนำ้คณะผูบ้ริหำร ดำ้นกำรเงิน  

บริษัท แคมโบเดียน ดีทีวี เน็ตเวอรค์ จ ำกดั 
บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ ำกดั (มหำชน) 
 

12. ดร.สกล กิตติวัชราพงษ์ (2) 
 ผูช้่วยกรรมกำรผูอ้  ำนวยกำรอำวโุส สว่น

งำนกำรตลำดและพฒันำธุรกิจ 

วนัท่ีไดร้บักำรแต่งตัง้เป็นผูบ้ริหำร 
1 พฤศจิกำยน 2561 
 

 

61 คณุวฒุิทำงกำรศึกษำสงูสดุ 
 ปริญญำเอก สำขำวิศวกรรมไฟฟำ้ The Ohio State University 

 
กำรอบรมของสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
 Directors Certification Program (DCP) รุน่ 193/2557 
 
กำรอบรม / สมัมนำอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 Harvard Leadership Development Program (2560-2562) 

0.0008 ไมม่ี 2559 – ปัจจบุนั ผูช้่วยกรรมกำรผูอ้  ำนวยกำรอำวโุส  บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 

 สว่นงำนกำรตลำดและพฒันำธุรกิจ  

ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

- ไมม่ี-   

ต ำแหน่งในกิจกำรท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน  

2559 – ปัจจบุนั  กรรมกำร  บริษัท ทีซี โกลเบิล เซอรว์ิส จ ำกดั 

ประสบกำรณท์ ำงำนท่ีผ่ำนมำ  

- ไมม่ี-  
 

  

13. นายเอกชัย ภัคดุรงค์ (2) 
 ผูช้่วยกรรมกำรผูอ้  ำนวยกำรอำวโุส สว่น

งำนกลยทุธแ์ละกิจกำรองคก์ร 

วนัท่ีไดร้บักำรแต่งตัง้เป็นผูบ้ริหำร 
1 พฤศจิกำยน 2561 
 

51 คณุวฒุิทำงกำรศึกษำสงูสดุ 
 ปริญญำโท สำขำวิศวกรรมไฟฟำ้ University of Southern California 
กำรอบรมของสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
 Directors Certification Program (DCP) รุน่ 157/2557 

 
กำรอบรม / สมัมนำอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

0.0007 ไมม่ี 2561 - ปัจจบุนั ผูช้่วยกรรมกำรผูอ้  ำนวยกำรอำวโุส 
สว่นงำนกลยทุธแ์ละกิจกำรองคก์ร 

บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 

ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

- ไมม่ี-   

ต ำแหน่งในกิจกำรท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน  

เม.ย. 2560 - ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท ไทย แอดวำนซ ์อินโนเวชั่น จ ำกดั 

ธ.ค. 2555 - ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท ทีซี บรอดคำสติง้ จ ำกดั 



                                        บรษิัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน)                 เอกสำรแนบ 1  รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผูบ้รหิำร ผูมี้อ  ำนำจควบคมุ ผูท่ี้ไดร้บัมอบหมำยใหร้บัผิดชอบสงูสดุในสำยงำนบญัชีและกำรเงิน  
                                                                                                                                                  ผูไ้ดร้บัมอบหมำยใหร้บัผิดชอบโดยตรงในกำรควบคมุดแูลกำรท ำบญัชี และเลขำนกุำรบรษิัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 

แบบ 56-1 One Report   เอกสำรแนบ 1 หนำ้ท่ี 15 

ชื่อ - สกุล / ต าแหน่ง /  
วันทีไ่ด้รับการแต่งต้ัง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตอิบรม 

สัดส่วน 
การถอืหุ้น
ในบริษัท(1) 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธท์าง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีทีผ่่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

  ผูบ้ริหำรกำรใหเ้อกชนรว่มลงทนุในกิจกำรของรฐัรุน่ท่ี 6/2561 (IRDP) ประสบกำรณท์ ำงำนท่ีผ่ำนมำ   

2557 – 2561 ผูช้่วยกรรมกำรผูอ้  ำนวยกำรอำวโุส บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 

 สว่นงำนรฐักิจ  

2560 – 2561 ผูช้่วยกรรมกำรผูอ้  ำนวยกำรอำวโุส บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 

 สว่นงำนสื่อและธุรกิจรีเทล  

2554 – 2557 ผูช้่วยกรรมกำรผูอ้  ำนวยกำร สว่นงำน บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 

 กิจกำรองคก์ร 
 

 

14. นางพรรณี นิวาศนันทน์ (2) 
 ผูช้่วยกรรมกำรผูอ้  ำนวยกำรอำวโุส สว่น

งำนกำรเงิน 

วนัท่ีไดร้บักำรแต่งตัง้เป็นผูบ้ริหำร 
1 พฤศจิกำยน 2561 
 
 
 
 

59 คณุวฒุิทำงกำรศึกษำสงูสดุ 
 ปริญญำตรี สำขำบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลยัอสัสมัชญั 
 
กำรอบรมของสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
 DCP: Directors Certification Program รุน่ 179/2556 
 
กำรอบรม / สมัมนำอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
• หลกัธรรมำภิบำลในกำรบริหำรธุรกิจ (Intouch) ปี 2561 
 TLCA Executive Development Program (EDP) 

• Management Development Program (MDP) 
 

 

ไมม่ี 
 

ไมม่ี 
 

พ.ย. 2561 – ปัจจบุนั ผูช้่วยกรรมกำรผูอ้  ำนวยกำรอำวโุส 
สว่นงำนกำรเงิน 

บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 

ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

- ไมม่ี-   

ต ำแหน่งในกิจกำรท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน  

2559 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท ไอพีสตำร ์(อินเดีย) ไพรเวท จ ำกดั 

2559 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท ทีซี โกลเบิล เซอรว์ิส จ ำกดั 

2559 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท ไทย แอดวำนซ ์อินโนเวชั่น จ ำกดั 

ประสบกำรณท์ ำงำนท่ีผ่ำนมำ  

พ.ค. 2561 – ต.ค. 2561 
2553 – เม.ย. 2561 
 

ผูอ้  ำนวยกำรอำวโุส ฝ่ำยกำรเงิน 
ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงิน 

บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 
บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 

15. นายสลิล จารุจินดา (2) 58 คณุวฒุิทำงกำรศึกษำสงูสดุ ไมม่ี ไมม่ี เม.ย. 2562– ปัจจบุนั ผูช้่วยกรรมกำรผูอ้  ำนวยกำรอำวโุส 
สว่นงำนบริหำรดำ้นกฎหมำยและ
ส ำนกังำนเลขำนกุำรบริษัท 

บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 

 
 
 

  Master of Law, Washington College of Law, The American University     

      



                                        บรษิัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน)                 เอกสำรแนบ 1  รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผูบ้รหิำร ผูมี้อ  ำนำจควบคมุ ผูท่ี้ไดร้บัมอบหมำยใหร้บัผิดชอบสงูสดุในสำยงำนบญัชีและกำรเงิน  
                                                                                                                                                  ผูไ้ดร้บัมอบหมำยใหร้บัผิดชอบโดยตรงในกำรควบคมุดแูลกำรท ำบญัชี และเลขำนกุำรบรษิัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 

แบบ 56-1 One Report   เอกสำรแนบ 1 หนำ้ท่ี 16 

ชื่อ - สกุล / ต าแหน่ง /  
วันทีไ่ด้รับการแต่งต้ัง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตอิบรม 

สัดส่วน 
การถอืหุ้น
ในบริษัท(1) 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธท์าง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีทีผ่่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

• ผูช้่วยกรรมกำรผูอ้  ำนวยกำรอำวโุส สว่น
งำนบริหำรดำ้นกฎหมำยและส ำนกังำน

เลขำนกุำรบริษัท 

 
วนัท่ีไดร้บักำรแต่งตัง้เป็นผูบ้ริหำร 
1 เมษำยน 2562 

 กำรอบรมของสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD)   ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

• Director Certificate Program DCP (2558) - ไมม่ี-   

 Advance Audit Committee Program ต ำแหน่งในกิจกำรท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน  

 2559 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท ทีซี โกลเบิล เซอรว์ิส จ ำกดั 

กำรอบรม / สมัมนำอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
- ไมม่ี - 

2559 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท ไอพีสตำร ์โกลเบิล เซอรว์ิส จ ำกดั 

2559 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท สตำร ์นิวเคลียส จ ำกดั 

2556 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท ไทย แอดวำนซ ์อินโนเวชั่น จ ำกดั 

2555 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท ทีซี บรอดคำสติง้ จ ำกดั 

ประสบกำรณท์ ำงำนท่ีผ่ำนมำ   

พ.ย. 2553 – 2562 หวัหนำ้สว่นงำนกฎหมำย บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 
 

16. นางสาวชลาลัย ลี้ภูมิวนิชย์ (4) 
 ผูอ้  ำนวยกำร ส  ำนกับญัชี 

วนัท่ีไดร้บักำรแต่งตัง้ใหท้ ำหนำ้ท่ีรบัผิดชอบ
กำรควบคมุดแูลบญัชีของบริษัท 
1 กรกฎำคม 2562 
 
 
 

43 คณุวฒุิทำงกำรศึกษำสงูสดุ 
 ปริญญำโท สำขำกำรบญัชี จฬุำลงกรณม์หำวิทยำลยั 

 
กำรอบรมของสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
-ไมม่ี- 
 
กำรอบรม / สมัมนำอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
• School of Tax: Mini-MBA in Taxation รุน่ 17/2558 

 

 

ไมม่ี 
 

ไมม่ี 
 

เม.ย. 2562 – ปัจจบุนั 
 

ผูอ้  ำนวยกำร ส  ำนกับญัชี 
 

บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 
 

ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

- ไมม่ี-   

ต ำแหน่งในกิจกำรท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน  

- ไมม่ี -   

ประสบกำรณท์ ำงำนท่ีผ่ำนมำ  

ก.ย. 2557 – เม.ย. 2562 
ก.ค. 2544 – ส.ค. 2557 

รกัษำกำรหวัหนำ้แผนกงำนบญัชี 
Associate Director 
 

บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 
บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ำกดั 
 



                                        บรษิัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน)                 เอกสำรแนบ 1  รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผูบ้รหิำร ผูมี้อ  ำนำจควบคมุ ผูท่ี้ไดร้บัมอบหมำยใหร้บัผิดชอบสงูสดุในสำยงำนบญัชีและกำรเงิน  
                                                                                                                                                  ผูไ้ดร้บัมอบหมำยใหร้บัผิดชอบโดยตรงในกำรควบคมุดแูลกำรท ำบญัชี และเลขำนกุำรบรษิัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 

แบบ 56-1 One Report   เอกสำรแนบ 1 หนำ้ท่ี 17 

ชื่อ - สกุล / ต าแหน่ง /  
วันทีไ่ด้รับการแต่งต้ัง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตอิบรม 

สัดส่วน 
การถอืหุ้น
ในบริษัท(1) 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธท์าง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีทีผ่่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

17. นางสาวยุพาพรรณ ปานเคลือบทอง 
 ผูช้่วยกรรมกำรผูอ้  ำนวยกำร สว่นงำน
เลขำนกุำรบริษัท (5) 

 
วนัท่ีไดร้บักำรแต่งตัง้เป็นเลขำนกุำรบริษัท  
12 พฤศจิกำยน 2555 
 
 
 

58 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณุวฒุิทำงกำรศึกษำสงูสดุ 
 ปริญญำตรี สำขำอกัษรศำสตร ์จฬุำลงกรณม์หำวิทยำลยั 

 
กำรอบรมของสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
 Boards that Make a Difference (BMD) รุน่ 3/2559 
 Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) รุน่ 10/2557 
 Directors Certification Program (DCP) รุน่ 185/2557 
 Company Secretary Program (CSP) รุน่ 48/2555 

 
กำรอบรม / สมัมนำอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 TMA: Management Development Program รุน่ 26/2560 

 ITD World: Change your habits, change your world 2560 

 TLCA Executive Development Program – EDP รุน่ 12/2556 

ไมม่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไมม่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 

เม.ย. 2562– ปัจจบุนั ผูช้่วยกรรมกำรผูอ้  ำนวยกำร สว่นงำน
เลขำนกุำรบริษัท 

บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 

2555 – ปัจจบุนั เลขำนกุำรบริษัท บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 

ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

- ไมม่ี –   

ต ำแหน่งในกิจกำรท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน  

- ไมม่ี -   

ประสบกำรณท์ ำงำนท่ีผ่ำนมำ  

พ.ย. 2555 - 2562 หวัหนำ้สว่นงำนก ำกบัดแูล บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 

2560 – 2561 ผูช้่วยกรรมกำรผูอ้  ำนวยกำร ส  ำนกั
สื่อสำรองคก์ร 

บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 

เม.ย. 2557 – 2561 ผูช้่วยกรรมกำรผูอ้  ำนวยกำร ส  ำนกั
ประธำนกรรมกำรบริหำรและ
เลขำนกุำรบริษัท 

บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 

2555 – 2557 ผูอ้  ำนวยกำร ส  ำนกัประธำน
กรรมกำรบริหำร 

บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 

2532 – 2555 เลขำนกุำรประธำนกรรมกำรบริหำร บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 

   

 
หมำยเหต ุ



                                        บรษิัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน)                 เอกสำรแนบ 1  รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผูบ้รหิำร ผูมี้อ  ำนำจควบคมุ ผูท่ี้ไดร้บัมอบหมำยใหร้บัผิดชอบสงูสดุในสำยงำนบญัชีและกำรเงิน  
                                                                                                                                                  ผูไ้ดร้บัมอบหมำยใหร้บัผิดชอบโดยตรงในกำรควบคมุดแูลกำรท ำบญัชี และเลขำนกุำรบรษิัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 

แบบ 56-1 One Report   เอกสำรแนบ 1 หนำ้ท่ี 18 

(1)   สดัสว่นกำรถือหุน้นบัรวมจ ำนวนหุน้ของคูส่มรส หรอืผูท้ี่อยูกิ่นดว้ยกนัฉันสำมีภรยิำ และบตุรที่ยงัไมบ่รรลตุิภำวะ 
(2) เป็นผูบ้รหิำรตำมนิยำมของประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์
(3) ผูท้ี่ไดร้บัมอบหมำยใหร้บัผิดชอบสงูสดุในสำยงำนบญัชีและกำรเงิน 
(4) ผูไ้ดร้บัมอบหมำยใหร้บัผิดชอบโดยตรงในกำรควบคมุดแูลกำรท ำบญัชี 
(5) หนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของเลขำนกุำรบรษัิทไดแ้สดงไวแ้ลว้ในหวัขอ้กำรจดักำรและกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี หวัขอ้ยอ่ย เลขำนกุำรบรษัิท 



                                         บรษิัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน)  เอกสำรแนบ 1  รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผูบ้ริหำร ผูท่ี้ไดร้บัมอบหมำยใหร้บัผิดชอบสงูสดุใน       
สำยงำนบญัชีและกำรเงิน ผูไ้ดร้บัมอบหมำยใหร้บัผิดชอบโดยตรงในกำรควบคมุดแูลกำรท ำบญัชี 
และเลขำนกุำรบริษัท 

แบบ 56-1 One Report  เอกสำรแนบ 1 หนำ้ท่ี 19 

2. หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท  

เลขำนกุำรบรษัิทมีหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบหลกั ดงันี ้

(1) แจ้งมติและนโยบำยของคณะกรรมกำรและผูถื้อหุน้ใหผู้บ้ริหำรที่เก่ียวขอ้งรบัทรำบ  พรอ้มทัง้ ใหค้  ำปรึกษำ และ
ขอ้เสนอแนะเบือ้งตน้แก่คณะกรรมกำรตำมระเบียบปฏิบตัิของบรษัิท และขอ้พงึปฏิบตัิดำ้นกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 

(2) จัดท ำและจัดเก็บเอกสำร ดังนี ้ทะเบียนกรรมกำร หนังสือนัดประชุมคณะกรรมกำร หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น 
รำยงำนประชมุคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชมุผูถื้อหุน้ และรำยงำนประจ ำปีของบรษัิท 

(3) ด ำเนินกำรใหก้รรมกำรและผูบ้ริหำรจดัท ำรำยงำนกำรมีสว่นไดเ้สียของตนเองและผูท้ี่เก่ียวขอ้งตำมขอ้ก ำหนดของ
กฎหมำย พรอ้มทัง้ เก็บรกัษำรำยงำนดงักลำ่ว และสง่ส ำเนำใหป้ระธำนกรรมกำร และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
ตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

(4) จัดกำรประชุมผูถื้อหุน้ กำรประชุมคณะกรรมกำร และคณะกรรมกำรต่ำง ๆ ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย ขอ้บงัคบัของ
บรษัิท กฎบตัรของคณะกรรมกำรแตล่ะชดุ รวมถึงขอ้พงึปฏิบตัิ รวมทัง้ บนัทกึรำยงำนกำรประชมุและติดตำมใหม้ีกำร
ปฏิบตัิตำมมติที่ประชมุ 

(5) ดแูลใหม้ีกำรเปิดเผยขอ้มลู และรำยงำนสำรสนเทศในสว่นท่ีรบัผิดชอบตอ่หนว่ยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง 

(6) ติดตอ่และสือ่สำรกบัผูถื้อหุน้ทั่วไป ใหไ้ดร้บัทรำบสทิธิตำ่ง ๆ ของผูถื้อหุน้ 

(7) ดแูลกิจกำรของคณะกรรมกำรบรษัิท และเป็นผูป้ระสำนงำนระหวำ่งคณะกรรมกำรและผูบ้รหิำร พรอ้มทัง้ ใหข้ำ่วสำร 
และขอ้มูลแก่กรรมกำรในประเด็นที่เก่ียวขอ้งกับกำรประกอบธุรกิจของบริษัท  รวมถึงรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงที่มี
นยัส  ำคญัแก่กรรมกำรทรำบ 

(8) จดัใหม้ีกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดยอ่ยทกุชดุ รวมถึงกำรประเมิน
ตนเองเป็นรำยบคุคล และรำยงำนผลกำรประเมินดงักลำ่วตอ่คณะกรรมกำรบรษัิท 

(9) ด ำเนินกำรอื่นใดเพื่อใหเ้ป็นไปตำมที่พระรำชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลำดทรพัย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 กฎหมำย และ
ขอ้บงัคบัอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้ ประกำศและขอ้ก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ 

3. ประวัติการถกูลงโทษของกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุม 

ในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ ไม่มีกรรมกำร ผูบ้ริหำร และผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบริษัทถกูลงโทษ เนื่องจำกกำรกระท ำควำมผิดตำม
พระรำชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 หรอืพระรำชบญัญตัิซือ้ขำยลว่งหนำ้ พ.ศ. 2546 
 
 
 
 



บรษิัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน)  เอกสำรแนบ 2 รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำรของบริษัทยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 2 
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย



บรษิัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน)                                                      เอกสำรแนบ 2 รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำรของบรษิัทย่อย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 

 

แบบ 56-1 One Report เอกสำรแนบ 2 หนำ้ท่ี 1 

 

 
 

C = ประธำนกรรมกำร   / = กรรมกำร // = กรรมกำรบรหิำร   E = ผูบ้รหิำร  
 

หมำยเหต:ุ (1) นำยสมประสงค ์บญุยะชยั ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้  ำรงต ำแหน่ง กรรมกำรอิสระ และ ประธำนกรรมกำร มีผลเมื่อวนัท่ี 21 ตลุำคม 2564 โดยมติท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัทวำระพิเศษ ครัง้ท่ี 12/2564 เมื่อวนัท่ี 21 ตลุำคม 2564  
       (2) นำยบญุชยั ถิรำติ ไดร้บักำรแต่งตัง้ใหด้  ำรงต ำแหน่ง กรรมกำร และ รองประธำนคณะกรรมกำร มีผลเมื่อวนัท่ี 21 ตลุำคม 2564 โดยมติท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัทวำระพิเศษ ครัง้ท่ี 12/2564 เมื่อวนัท่ี 21 ตลุำคม 2564 

 (3) พลอำกำศเอกมำนตั วงษว์ำทย ์ดร.ปรเมธี วิมลศิริ นำยสมชำย จิณโณวำท และ ผศ. ดร.ปำรีณำ ศรีวนิชย ์ไดร้บักำรแต่งตัง้ใหด้  ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระ มีผลเมื่อวนัท่ี 29 ตลุำคม 2564 โดยมติท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัทวำระพิเศษ ครัง้ท่ี 14/2564 เมื่อ 
      วนัท่ี 29 ตลุำคม 2564 

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร 
บริษัทใหญ่ บริษัท 

บริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 

16 
 

 
17 

 
18 

 
19 

 
20 

INTOUCH THAICOM IPSTAR IPNZ IPA OSS IPIN IPGS IPJ IPI STAR TCB ISC TCGS ThaiAi SHEN LTC TPLUS LMM NSAT ATI TSCS 
1. นำยสมประสงค ์บญุยะชยั (1)  C                     
2. นำยบญุชยั ถิรำต ิ(2) / /                     
3. พลอำกำศเอก มำนตั วงษ์วำทย์(3)   /                     
4. ดร. ปรเมธี วิมลศริ ิ(3)  /                     
5. นำยสมชำย จิณโณวำท (3)  /                     
6. ผศ.ดร.ปำรณีำ ศรีวนิชย ์(3)  /                     
7. นำยสพุร หลกัมั่นคง (4) / /                     

8. นำยคมิห ์สริทิวีชยั (5) / /              /       

9. นำยอนนัต ์แกว้รว่มวงศ ์  /, E / / /  / / /  / / /   /, // /   / / / 

10. นำยปฐมภพ สวุรรณศริ ิ  E    /       /  /       / 

11. นำยอนวุฒัน ์สงวนทรพัยำกร   E / / /  / / /  / / /   /, // /   /  / 

12. ดร.สกล กิตตวิชัรำพงษ ์  E            /         
13. นำยเอกชยั ภคัดรุงค ์  E          /   /        
14. นำงพรรณี นิวำศนนัทน ์  E        /    / /        
15. นำยสลลิ จำรุจินดำ  E      /   / /  / /        



                                       บรษิัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน)          เอกสำรแนบ 2 รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำรของบรษิทย่อย 

แบบ 56-1 One Report  เอกสำรแนบ 2 หนำ้ท่ี 2 

 

(4) นำยสพุร หลกัมั่นคง ไดร้บักำรแต่งตัง้ใหด้  ำรงต ำแหน่งกรรมกำร มีผลเมื่อวนัท่ี 21 ตลุำคม 2564 โดยมติท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัทวำระพิเศษ ครัง้ท่ี 12/2564 เมื่อวนัท่ี 21 ตลุำคม 2564 
(5) นำยคิมห ์สิริทวีชยั ไดร้บักำรแต่งตัง้ใหด้  ำรงต ำแหน่งกรรมกำร มีผลเมื่อวนัท่ี 13 ธันวำคม 2564 โดยมติท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ท่ี 17/2564 เมื่อวนัท่ี 13 ธันวำคม 2564 

                   
รำยชื่อบรษัิท 

บริษัทใหญ่ INTOUCH บรษัิท อินทชั โฮลดิง้ จ  ำกดั (มหำชน) 7 IPJ บรษัิท ไอพีสตำร ์เจแปน จ ำกดั 15 LTC บรษัิท ลำวเทเลคอมมิวนิเคชั่น มหำชน  
บริษัท THAICOM บรษัิท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 8 IPI บรษัิท ไอพีสตำร ์(อินเดีย) ไพรเวท จ ำกดั 16 TPLUS บรษัิท ทีพลสั ดิจิทลั จ ำกดั 

1 IPSTAR บรษัิท ไอพีสตำร ์จ  ำกดั 9 STAR บรษัิท สตำรนิ์วเคลียส จ ำกดั 17 LMM บรษัิท ลำว โมบำยมนัน่ี โซล จ ำกดั 
2 IPNZ บรษัิท ไอพีสตำร ์นิวซีแลนด ์จ ำกดั 10 TCB บรษัิท ทีซี บรอดคำสติง้ จ  ำกดั 18 NSAT  บรษัิท เนชั่น สเปซ แอนด ์เทคโนโลยี จ  ำกดั 
3 IPA บรษัิท ไอพีสตำร ์ออสเตรเลีย พีทีวำย จ ำกดั 11  ISC บรษัิท อินเตอรเ์นชั่นแนล แซทเทลไลท ์จ ำกดั 19 ATI บรษัิท เอทีไอ เทคโนโลยีส ์จ  ำกดั 
4 OSS บรษัิท โอไรออ้น แซทเทลไลท ์ซิสเท็ม พีทีวำย จ ำกดั 12 TCGS บรษัิท ทีซี โกลเบิล เซอรว์ิส จ ำกดั 20 TCSC บรษัิท ทีซี สเปซ คอนเน็ค จ ำกดั   
5 IPIN บรษัิท ไอพีสตำร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล พีทีอี จ  ำกดั  13         ThaiAi บรษัิท ไทย แอดวำนซ ์อินโนเวชั่น จ  ำกดั    
6 IPGS บรษัิท ไอพีสตำร ์โกลเบลิ เซอรว์ิส จ ำกดั 14 SHEN บรษัิท เชนนิงตนั อินเวสเมน้ทส์ พีทีอี จ  ำกดั    

  



                                       บรษิัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 3 
รายละเอียดเกี่ยวกับหวัหน้างานตรวจสอบภายในและ 

หวัหน้างานก ากับดูแลการปฏบัิตงิานของบริษัท



บรษิัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 

                                                                     เอกสำรแนบ 3 รำยละเอียดเก่ียวกบัหวัหนำ้งำนตรวจสอบภำยใน 
                                                                                                                                           และหวัหนำ้งำนก ำกบัดแูลกำรปฏบิตัิงำนของบรษัิท 

แบบ 56-1 One Report  เอกสำรแนบ 3 หนำ้ท่ี 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

ชื่อ – นามสกุล   :  นำงสำวนงลกัษณ ์ อคัรคหสนิ 

ต าแหน่ง   :  ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัตรวจสอบภำยใน 

คุณวุฒทิางการศึกษา : ปรญิญำโท บรหิำรธุรกิจ มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร ์

คุณวุฒดิ้านวิชาชีพ : 

 ผูต้รวจสอบภำยในรบัอนญุำตสำกล (CIA) จำกสถำบนัผูต้รวจสอบภำยใน สหรฐัอเมรกิำ 

ประสบการณท์ างาน : 

1 มกรำคม 2565 – ปัจจบุนั  ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัตรวจสอบภำยใน 
 บรษัิท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 

1 กนัยำยน – 31 ธนัวำคม 2564  หวัหนำ้แผนกงำนตรวจสอบภำยใน 
 บรษัิท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 

2558 – สงิหำคม 2563 ผูจ้ดักำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 
 บรษัิท อินทชั โฮลดิง้ส ์จ ำกดั (มหำชน) 

2548 – 2558 ผูช้  ำนำญกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 
 บรษัิท อินทชั โฮลดิง้ส ์จ ำกดั (มหำชน) 

การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง :  

 Transformation Leadership Program ปี 2563 จดัโดย Harvard Business Publishing 
 IT Governance and IT Risk Management ปี 2562 จดัโดย สภำวิชำชีพบญัชี 
 2019 Gold Leader Development Program จดัโดย University of Manchester 
 Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุน่ 25/2558 จดัโดยสมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษัิท

ไทย (IOD) 
 Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) รุน่ 3/2556 จดัโดยสมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษัิทไทย (IOD) 

*คณะกรรมกำรตรวจสอบสำมำรถใหค้วำมเห็นชอบในกำรแตง่ตัง้ ถอดถอน และโยกยำ้ยหวัหนำ้หนว่ยงำนตรวจสอบภำยใน หรอื
หนว่ยงำนอื่นใดที่รบัผิดชอบเก่ียวกบักำรตรวจสอบภำยในของบรษัิท ซึง่เป็นไปตำมกฎบตัรของคณะกรรมกำรตรวจสอบของบรษัิท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บรษิัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 

                                                                     เอกสำรแนบ 3 รำยละเอียดเก่ียวกบัหวัหนำ้งำนตรวจสอบภำยใน 
                                                                                                                                           และหวัหนำ้งำนก ำกบัดแูลกำรปฏบิตัิงำนของบรษัิท 

แบบ 56-1 One Report  เอกสำรแนบ 3 หนำ้ท่ี 2 

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัตงิานของบริษัท 

ชื่อ – นามสกุล  :  นำยสลลิ จำรุจินดำ 

ต าแหน่ง  :  ผูช้่วยกรรมกำรผูอ้  ำนวยกำรอำวโุส สว่นงำนบรหิำรดำ้นกฎหมำยและส ำนกัเลขำนกุำรบรษัิท 

คุณวุฒทิางการศึกษา : Master of Law, Washington College of Law, The American University 

ประสบการณท์ างาน  : 

1 มกรำคม 2565 – ปัจจบุนั  ผูช้่วยกรรมกำรผูอ้  ำนวยกำรอำวโุส สว่นงำนบรหิำรดำ้นกฎหมำยและส ำนกัเลขำนกุำรบรษัิท
บรษัิท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 

1 เม.ย. 2562 – 31 ธนัวำคม 2564 หวัหนำ้ฝ่ำยกฎหมำยและก ำกบัดแูล                                                          
บรษัิท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 

2559 – ปัจจบุนั  กรรมกำร 
บรษัิท ทีซี โกลเบิล เซอรว์ิส จ ำกดั 

2559 – ปัจจบุนั  กรรมกำร 
บรษัิท ไอพีสตำร ์โกลเบิล เซอรว์สิ จ ำกดั 

2559 – ปัจจบุนั  กรรมกำร 
บรษัิท สตำร ์นิวเคลยีส จ ำกดั 

2556 – ปัจจบุนั  กรรมกำร 
บรษัิท ไทย แอดวำนซ ์อินโนเวชั่น จ ำกดั 

2555 – ปัจจบุนั  กรรมกำร 
บรษัิท ทีซี บรอดคำสติง้ จ ำกดั 

พ.ย. 2553 – 2562  หวัหนำ้สว่นงำนกฎหมำย 
บรษัิท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 

การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง  : 

 Director Certificate Program (DCP) รุน่ 184/2558 สมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษัิทไทย (IOD) 
 Advance Audit Committee Program (AACP) รุน่ 31/2561 สมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษัิทไทย (IOD) 

หน้าที่ความรับผิดชอบ  : 

(1) ก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนให้มีควำมโปร่งใสเป็นไปตำมมติของคณะกรรมกำรบริษัท นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร 
(Corporate Governance Policy) และภำยใตก้รอบของกฎหมำย รวมถึงภำยใตร้ะเบียบขอ้บงัคบัของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ตลอดจนแนวทำงในกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี
ตำมมำตรฐำนสำกล 

(2) ใหค้  ำแนะน ำในกำรก ำกับดูแลกิจกำรแก่กรรมกำรและฝ่ำยบริหำรในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบตำมกรอบและ
หลกัเกณฑข์องนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัท รวมถึงหลกักำรก ำกับดูแลที่ดี (Best Practice) เพื่อสนบัสนุนให้
กรรมกำรและผูบ้ริหำรด ำเนินงำนเป็นไปดว้ยดี และโปรง่ใส ใหเ้ป็นไปตำมควำมคำดหวงัของผูถื้อหุน้และผูม้ีสว่นไดเ้สียของ
บรษัิท โดยค ำนงึถึงประโยชนส์งูสดุของผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุฝ่ำย 

(3) ติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำย รวมถึงกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยกำรก ำกบัดูแลที่ดีของกิจกำร ตำมแนวทำง
กำรปฏิบตัิที่ดีที่ก ำหนดไว ้



                                          บรษิัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน)            เอกสำรแนบ 4 รำยละเอียดเก่ียวกบัทรพัยส์ินและกำรประเมินทรพัยส์ิน 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 4 

ทรัพยสิ์นทีใ่ช้ในการประกอบธุรกิจ 

และรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมนิทรัพยสิ์น 
 

 

  

 



                                         บรษิัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน)  เอกสำรแนบ 4 รำยละเอียดเก่ียวกบัทรพัยส์ินและกำรประเมินทรพัยส์ิน 

แบบ 56-1 One Report  เอกสำรแนบ 4 หนำ้ท่ี 2 

ทรัพยส์ินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 

1. ทรัพยส์ินถาวรหลักที่บริษัทและบริษัทยอ่ยใช้ในการประกอบธุรกิจ 

สินทรพัยห์ลกัของบริษัทที่ใชใ้นการประกอบธุรกิจ ประกอบดว้ย ดาวเทียมไทยคม สถานีควบคมุดาวเทียม และอปุกรณ์
ควบคุมดาวเทียมภาคพืน้ดิน อุปกรณส์ื่อสารโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อการใหบ้ริการระบบโทรศพัท ์และอุปกรณ์ โครงข่าย
อินเทอรเ์น็ต 

บริษัทไดส้ง่มอบดาวเทียมทกุดวงที่ใหบ้ริการภายใตส้ญัญาด าเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศระหว่างบรษัิท
กับกระทรวงคมนาคม (ปัจจุบันอยู่ภายใตก้ารก ากับดูแลของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม) (“กระทรวงฯ”) คือ 
ดาวเทียมไทยคม 1 ไทยคม 2 ไทยคม 3 ไทยคม 4 ไทยคม 5 และไทยคม 6 (ดาวเทียมไทยคม 1 ไทยคม 2 ไทยคม 3 และไทย
คม 5 ไดป้ลดระวางเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้) รวมทัง้สถานีควบคมุดาวเทียมและอปุกรณต์่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจใน
ปัจจุบนัใหเ้ป็นกรรมสิทธ์ิของกระทรวงฯ แลว้ตามขอ้ก าหนดภายใตส้ญัญาด าเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ
ดงักลา่ว 

ปัจจบุนับรษัิทมีดาวเทียมที่ใหบ้รกิารภายใตใ้บอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม จากคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียงกิจการโทรทศันแ์ละกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) อยู่สองดวง คือ ดาวเทียมไทยคม 7 และไทยคม 8 
ภายใตใ้บอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสามนี ้บรษัิทไดร้บัอนญุาตเป็นผูใ้หบ้รกิารโครงขา่ยสื่อสารผา่นดาวเทียม 
(Satellite Network Operator) ในลกัษณะใหบ้ริการช่องสญัญาณดาวเทียม (Transponder) เป็นเวลา 20 ปี นบัจากวนัที่ 26 
มิถนุายน 2555 ถึงวนัท่ี 25 มิถนุายน 2575 

1.1 สัญญาอนุญาตด าเนินกจิการ และใบอนุญาต ของบริษัท บริษัทยอ่ย และบริษัทร่วม 

(โปรดอ่านรายละเอียดเก่ียวกบัสญัญาด าเนินกิจการดาวเทียมสือ่สารภายในประเทศ สญัญารว่มทนุ และใบอนญุาตของ
บริษัท บริษัทย่อย และบริษัทรว่ม ไดจ้ากเอกสารแนบ 6 สรุปสาระส าคญัสญัญาด าเนินกิจการดาวเทียม สญัญารว่มทนุ และ
ใบอนญุาต) 

1.1.1 สญัญาด าเนินกิจการดาวเทียมสือ่สารภายในประเทศ 

บริษัทเป็นผูใ้หบ้ริการและด าเนินโครงการดาวเทียมสื่อสารแห่งชาติภายใตส้ญัญาด าเนินกิจการดาวเทียม
สื่อสารภายในประเทศ ลงวนัที่ 11 กนัยายน 2534 กบักระทรวงฯ เป็นระยะเวลา 30 ปีนบัแต่วนัลงนามในสญัญา 
สิน้สดุปี 2564 โดยบรษัิทตกลงใหผ้ลประโยชนต์อบแทนแก่กระทรวงฯ เป็นรอ้ยละของรายไดก้่อนหกัคา่ใชจ้่ายหรือ
ใหผ้ลประโยชนเ์ป็นรายไดข้ัน้ต ่ารวม 1,415 ลา้นบาท ตลอดระยะเวลาสญัญา 30 ปี  

1.1.2 ใบอนญุาตประกอบกิจการ  

บรษัิท ไทยคม จ ากดั (มหาชน) ไดร้บัใบอนญุาตประกอบกิจการ ดงันี ้

o ใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึง่ จาก กสทช. เป็นผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมที่
ไม่มีโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นของตนเอง และเป็นกิจการที่มีลกัษณะสมควรใหม้ีการบริการไดโ้ดย
เสร ีตัง้แตว่นัที่ 16 สงิหาคม 2554  

o ใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม จาก กสทช. เป็นผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมที่
มีโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นของตนเอง (เพื่อใหบ้ริการโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อใหเ้ช่าใช ้และเพื่อ
ใหบ้ริการโทรคมนาคม (Network Provider and Service Provider))เป็นเวลา 20 ปี นบัจากวนัที่ 26 
มิถนุายน 2555 ถึงวนัท่ี 25 มิถนุายน 2575 

 



                                         บรษิัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน)  เอกสำรแนบ 4 รำยละเอียดเก่ียวกบัทรพัยส์ินและกำรประเมินทรพัยส์ิน 

แบบ 56-1 One Report  เอกสำรแนบ 4 หนำ้ท่ี 3 

บรษัิท ไทย แอดวานซ ์อินโนเวชั่น จ ากดั  ไดร้บัใบอนญุาตประกอบกิจการ ดงันี ้ 

o บริษัท ไทย แอดวำนซ ์อินโนเวชั่น จ ำกัด (ไทยเอไอ)  ไดร้บัใบอนุญำตจำกคณะกรรมกำรกิจกำร
กระจำยเสียง กิจกำรโทรทศัน ์และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช.) เพื่อใหบ้ริกำรโครงขำ่ยกำร
กระจำยเสียงหรือโทรทศันท์ี่ไม่ใชค้ลื่นควำมถ่ี ระดบัชำติ เป็นเวลำ 15 ปี นบัจำกวนัที่ 21 มกรำคม 
2556 สิน้สดุวนัท่ี 20 มกรำคม 2571 

o ใบอนญุำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคมแบบที่หนึง่ของบรษัิท ไทย แอดวำนซ ์อินโนเวชั่น จ ำกดั (ไทย
เอไอ) ได้รับใบอนุญำตจำกคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำร
โทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช.) เพื่อใหบ้ริกำรโทรคมนำคมแบบที่หนึ่ง นบัจำกวนัที่ 12 กรกฎำคม 
2562  

บรษัิท ทีซี บรอดคาสติง้ จ ากดั ไดร้บัใบอนญุาตประกอบกิจการ ดงันี ้

o ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทศัน ์ประเภทโครงข่าย จาก กสทช. เพื่อใหบ้ริการ
โครงข่ายการกระจายเสียงหรือโทรทศันท์ี่ไม่ใชค้ลื่นความถ่ี ระดบัชาติ เป็นเวลา 15 ปี นบัจากวนัที่ 4 
มีนาคม 2556 ถึง 3 มีนาคม 2571 

o ใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม จาก กสทช. เป็นผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมที่
มีโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นของตนเอง เพื่อใหบ้ริการโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อใหเ้ช่าใช ้และเพื่อ
ใหบ้ริการโทรคมนาคม (Network Provider and Service Provider) เป็นเวลา 15 ปี นบัจากวนัที่ 10 
พฤศจิกายน 2558 สิน้สดุวนัที่ 9 พฤศจิกายน 2573 และไดร้บัสิทธิการอนุญาตใหใ้ชช้่องสญัญาณ
ดาวเทียมตา่งชาติภายใตใ้บอนญุาตเดียวกนั ตัง้แตว่นัท่ี 8 กนัยายน 2564 

บรษัิท เนชั่น สเปซ แอนด ์เทคโนโลยี จ ากดั ไดร้บัใบอนญุาตประกอบกิจการ ดงันี ้ 

o ใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึง่ จาก กสทช. เป็นผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมที่
ไม่มีโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นของตนเอง และเป็นกิจการที่มีลกัษณะสมควรใหม้ีการบริการไดโ้ดย
เสร ีตัง้แตว่นัที่ 5 ตลุาคม 2563  

o ใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม จาก กสทช. เป็นผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมที่มี
โครงข่ายโทรคมนาคมเป็นของตนเอง เพื่อใหบ้ริการโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อใหเ้ช่าใช้ และเพื่อ
ใหบ้ริการโทรคมนาคม (Network Provider and Service Provider) เป็นเวลา 15 ปี นบัจากวนัที่ 10 
กมุภาพนัธ ์2564 สิน้สดุวนัท่ี 9 กมุภาพนัธ ์2579 

1.2 ทรัพยส์ินถาวร 

1.2.1 สญัญำเชำ่ระยะยำว 

(1) สัญญาเช่าทีด่นิและอาคาร 

บริษัท เช่ำที่ดินและอำคำร Thaicom Teleport & DTH Center ตัง้อยู่เลขที่ 50 หมู่ที่ 1 ถนนวดัเจดียห์อย 
ต ำบลบอ่เงิน อ ำเภอลำดหลมุแกว้ จงัหวดัปทมุธำนี จำกบรษัิท โอเอไอ แมนเนจเมน้ท ์จ ำกดั เพื่อใชเ้ป็นสถำนี
บริกำรภำคพืน้ดินดำวเทียมไทยคม ค่ำเช่ำปีละ 2,376,000 บำท รวมค่ำเช่ำตลอดอำยสุญัญำ 3 ปี เป็นเงิน
ทัง้สิน้ 7,128,000 บาท 

สำระส ำคญัของสญัญำและภำระผกูพนัของกำรเช่ำอำคำร สรุปไดด้งันี ้

 



                                         บรษิัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน)  เอกสำรแนบ 4 รำยละเอียดเก่ียวกบัทรพัยส์ินและกำรประเมินทรพัยส์ิน 

แบบ 56-1 One Report  เอกสำรแนบ 4 หนำ้ท่ี 4 

ชื่อสัญญา สญัญำเช่ำที่ดินและอำคำร 
คู่สัญญา บรษัิท โอเอไอ แมนเนจเมน้ท ์จ ำกดั 
อายุสัญญา 3 ปี ตัง้แต ่1 มกรำคม 2565 ถึง 31 ธนัวำคม 2567 
สาระส าคัญของ
สัญญา 

1. ผู้เช่ำตกลงเช่ำที่ดินและอำคำร Thaicom Teleport & DTH Center ซึ่ง
ประกอบดว้ย อำคำรสถำนีภำคพืน้ดิน อำคำร Generator House อำคำร
หอพักเจ้ำหนำ้ที่ปฏิบัติกำร หอ้งอำหำร (Canteen) และพืน้ที่จอดรถยนต์
จ ำนวน 28 คนั 

2. ผูเ้ช่ำตกลงช ำระค่ำเช่ำตำมสญัญำนีใ้นอตัรำเดือนละ 190,000 บำท โดย
ช ำระภำยในวนัท่ี 5 ของทกุเดือน 

3.  เมื่อครบก ำหนดกำรเช่ำตำมสญัญำ ผูใ้หเ้ช่ำใหค้  ำมั่นว่ำจะใหผู้เ้ช่ำไดเ้ช่ำ
สถำนท่ีเช่ำตอ่ไปอีกครำวละ 3 ปี ภำยใตข้อ้ก ำหนดและเง่ือนไขที่จะพงึตกลง
กัน โดยผูเ้ช่ำตอ้งบอกกล่ำวเป็นลำยลกัษณอ์กัษรไม่นอ้ยกว่ำ 90 วนั ก่อน
ครบก ำหนดสญัญำเช่ำ โดยจะคิดค่ำเช่ำเพิ่มอีกรอ้ยละ 15 ของอตัรำค่ำเช่ำ
ในสญัญำนี ้หรือตำมแตคู่ส่ญัญำจะตกลงกนัโดยค ำนงึถึงภำวะเศรษฐกิจใน
ขณะนัน้ 

4. กรณีที่ผูเ้ช่ำผิดนดัคำ้งช ำระเงินคำ่เช่ำ หรือเงินจ ำนวนใด ๆ  ที่ตอ้งช ำระใหแ้ก่
ผูใ้หเ้ช่ำตำมสญัญำนี ้ผูเ้ช่ำยินยอมใหผู้ใ้หเ้ช่ำคิดดอกเบีย้ในอตัรำรอ้ยละ 15 
ต่อปี ของจ ำนวนเงินคำ้งช ำระ นบัตัง้แต่วนัครบก ำหนดช ำระจนกว่ำจะช ำระ
ครบถว้น 

5. ในวนัท ำสญัญำผูเ้ช่ำตอ้งวำงเงินจ ำนวนเท่ำกบัคำ่เช่ำตำมสญัญำนี ้2 เดือน 
คิดเป็นจ ำนวน 396,000 บำท ให้แก่ผู้ให้เช่ำเพื่อเป็นหลักประกันควำม
เสียหำยและกำรปฏิบัติตำมเง่ือนไขสัญญำ รวมถึงกำรเลิกสัญญำก่อน
ก ำหนด โดยผูใ้หเ้ช่ำจะคืนเงินใหผู้เ้ช่ำโดยไม่มีดอกเบีย้ภำยใน 30 วนั เมื่อมี
เหตกุำรณใ์ดเหตกุำรณห์นึง่เกิดขึน้ ดงันี ้
ก)  สิน้สดุระยะเวลำตำมสญัญำและผูเ้ช่ำไม่ไดป้ฏิบตัิผิดเง่ือนไขสญัญำขอ้

ใด ๆ อนัก่อใหเ้กิดควำมเสยีหำยแก่ผูใ้หเ้ช่ำ หรอื 
ข)  คู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยตกลงท ำสัญญำซือ้ขำยที่ดินพรอ้มสิ่งปลูกสรำ้ง

อำคำร Thaicom Teleport & DTH Center  ตำมสัญญำนี ้พรอ้มทัง้ได้
ด  ำเนินกำรรบัโอนกรรมสทิธ์ิท่ีดินพรอ้มสิง่ปลกูสรำ้งอำคำรดงักลำ่วแกก่นั
จนแลว้เสรจ็ครบถว้นสมบรูณ ์และผูใ้หเ้ช่ำตกลงจะไมค่ิดคำ่ปรบัใด ๆ กบั
ผูเ้ช่ำ 

(2) สัญญาเช่าอุปกรณร์ะบบประกอบอาคาร 

บริษัทเช่ำอุปกรณร์ะบบประกอบอำคำร Thaicom Teleport & DTH Center ตัง้อยู่เลขที่ 50 หมู่ที่ 1 ถนนวดั
เจดียห์อย ต ำบลบ่อเงิน อ ำเภอลำดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธำนี จำกบริษัท โอเอไอ แมนเนจเมน้ท ์จ ำกัด          
คำ่เช่ำปีละ 8,724,000 บำท รวมคำ่เช่ำตลอดอำยสุญัญำ 3 ปี เป็นเงินจ ำนวนทัง้สิน้ 26,172,000 บาท 

สำระส ำคญัของสญัญำและภำระผกูพนัของกำรเช่ำอปุกรณร์ะบบประกอบอำคำรสรุปไดด้งันี ้

ชื่อสัญญา สญัญำเชำ่อปุกรณร์ะบบประกอบอำคำร 
คู่สัญญา บรษัิท โอเอไอ แมนเนจเมน้ท ์จ ำกดั 
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อายุสัญญา 3 ปี ตัง้แต ่1 มกรำคม 2565 ถึง 31 ธนัวำคม 2567 
สาระส าคัญของ
สัญญา 

1. ผู้เช่ำตกลงเช่ำอุปกรณ์ระบบประกอบอำคำร Thaicom Teleport & DTH 
Center โดยมีก ำหนดเวลำเช่ำ 3 ปี เทำ่กบัสญัญำเช่ำอำคำร 

2. ผูเ้ช่ำตกลงช ำระค่ำเงินเช่ำอุปกรณร์ะบบประกอบอำคำรในอตัรำเดือนละ 
727,000 บำท โดยช ำระภำยในวนัท่ี 5 ของทกุเดือน 

3.  กรณีที่มีกำรต่ออำยสุญัญำเช่ำอำคำรระหว่ำงผูใ้หเ้ช่ำกบัผูเ้ช่ำก็ใหม้ีกำรต่อ
อำยสุญัญำฉบบันีก้นัอีก โดยใหม้ีก ำหนดเวลำเท่ำกบักำรตอ่อำยสุญัญำเช่ำ
อำคำร ซึ่งในกำรต่ออำยสุญัญำผูใ้หเ้ช่ำจะคิดค่ำเช่ำเพิ่มอีกจ ำนวนรอ้ยละ 
15 ของอตัรำคำ่เช่ำในสญัญำนี ้หรอืตำมแตคู่ส่ญัญำทัง้สองฝ่ำยจะตกลงกนั
โดยค ำนงึถึงภำวะเศรษฐกิจในขณะนัน้ 

4. กรณีที่ผูเ้ช่ำผิดนดัไม่ช ำระค่ำเช่ำ หรือเงินจ ำนวนใด ๆ ใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่ำ ผูเ้ช่ำ
ยินยอมใหผู้ใ้หเ้ช่ำคิดดอกเบีย้ในอตัรำรอ้ยละ 15 ต่อปี ของจ ำนวนเงินคำ้ง
ช ำระนบัตัง้แต่วนัผิดนดัช ำระจนกวำ่จะช ำระครบถว้น 

5. ในวนัท ำสญัญำผูเ้ช่ำตอ้งวำงเงินจ ำนวนเท่ำกบัคำ่เช่ำตำมสญัญำนี ้2 เดือน 
คิดเป็นจ ำนวน 1,454,000 บำท ใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่ำเพื่อเป็นหลกัประกันควำม
เสียหำยและกำรปฏิบัติตำมเง่ือนไขสัญญำรวมถึงกำรเลิกสัญญำก่อน
ก ำหนด โดยผูใ้หเ้ช่ำจะคืนเงินใหผู้เ้ช่ำโดยไม่มีดอกเบีย้ภำยใน 30 วนั เมื่อมี
เหตกุำรณใ์ดเหตกุำรณห์นึง่เกิดขึน้ ดงันี ้
ก)  สิน้สดุระยะเวลำตำมสญัญำและผูเ้ช่ำไม่ไดป้ฏิบตัิผิดเง่ือนไขสญัญำขอ้

ใดๆ อนัก่อใหเ้กิดควำมเสยีหำยแก่ผูใ้หเ้ช่ำ หรอื 
ข)  คู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยตกลงท ำสัญญำซือ้ขำยที่ดินพรอ้มสิ่งปลูกสรำ้ง

อำคำร Thaicom Teleport & DTH Center ตำมสัญญำนี ้พร้อมทั้งได้
ด  ำเนินกำรรบัโอนกรรมสทิธ์ิท่ีดินพรอ้มสิง่ปลกูสรำ้งอำคำรดงักลำ่วแกก่นั
จนแลว้เสรจ็ครบถว้นสมบรูณ ์และผูใ้หเ้ช่ำตกลงจะไมค่ิดคำ่ปรบัใด ๆ กบั
ผูเ้ช่ำ 

(3) สัญญาเช่าพืน้ที่ส านักงานในอาคาร เอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ ์

บริษัทเช่ำพืน้ที่ส  ำนกังำนในอำคำร เอสเจ อินฟินิท วนั บิสซิเนส คอมเพล็กซ ์ตัง้อยู่เลขที่ 349 ถนนวิภำวดี
รงัสิต แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหำนคร จำก ทรสัตเ์พื่อกำรลงทนุในอสงัหำริมทรพัยแ์ละสิทธิกำร
เช่ำ ดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ ์โดย บริษัทหลกัทรพัยจ์ัดกำรกองทุน กรุงไทย จ ำกัด (มหำชน)         
ในฐำนะทรสัตี เพื่อใชเ้ป็นพืน้ที่ส  ำนกังำน ค่ำเช่ำปีละ 2,675,520 บำท รวมค่ำเช่ำตลอดอำยุสญัญำ 3 ปี    
เป็นเงินทัง้สิน้ 8,026,560 บาท 

สำระส ำคญัของสญัญำและภำระผกูพนัของกำรเช่ำอำคำร สรุปไดด้งันี ้

ชื่อสัญญา สญัญำเช่ำพืน้ท่ีส  ำนกังำนในอำคำร เอสเจ อินฟินิท วนั บิสซิเนส คอมเพลก็ซ ์
คู่สัญญา ทรสัตเ์พื่อกำรลงทนุในอสงัหำริมทรพัยแ์ละสทิธิกำรเช่ำ ดบับลิวเอชเอ บิสซิเนส 

คอมเพล็กซ ์โดย บริษัทหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน กรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) ใน
ฐำนะทรสัตี 

อายุสัญญา 3 ปี ตัง้แต ่1 มีนำคม 2564 ถึง 29 กมุภำพนัธ ์2567 



                                         บรษิัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน)  เอกสำรแนบ 4 รำยละเอียดเก่ียวกบัทรพัยส์ินและกำรประเมินทรพัยส์ิน 

แบบ 56-1 One Report  เอกสำรแนบ 4 หนำ้ท่ี 6 

สาระส าคัญของ
สัญญา 

1. ผู้เช่ำตกลงเช่ำอำคำร เอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิ เนส คอมเพล็กซ์ ซึ่ง
ประกอบดว้ย พืน้ท่ีทัง้หมด บนชัน้ท่ี 28 ซึง่มีเนือ้ที่ประมำณ 929 ตำรำงเมตร 

2. ผูเ้ช่ำตกลงช ำระคำ่เช่ำตำมสญัญำนีใ้หแ้ก่ผูใ้หเ้ช่ำในอตัรำเดือนละ 222,960 
บำท ภำยในวนัที่ 5 ของทุกเดือน โดยผูเ้ช่ำตกลงช ำระค่ำเช่ำส ำหรบัเดือน
แรกภำยในวนัท่ี 1 มีนำคม 2564 

3. เมื่อครบก ำหนดกำรเช่ำตำมสญัญำ ผูใ้หเ้ช่ำใหค้  ำมั่นว่ำจะใหผู้เ้ช่ำไดเ้ช่ำ
สถำนท่ีเช่ำตอ่ไปอีกครำวละ 3 ปี ภำยใตข้อ้ก ำหนดและเง่ือนไขที่จะพงึตกลง
กัน โดยผูเ้ช่ำตอ้งบอกกล่ำวเป็นลำยลกัษณอ์กัษรไม่นอ้ยกว่ำ 6 เดือนก่อน
ครบก ำหนดสญัญำเช่ำ โดยจะคิดค่ำเช่ำเพิ่มอีกไม่เกินอตัรำรอ้ยละ 15 ของ
อตัรำค่ำเช่ำในสญัญำนี ้หรือตำมแต่คู่สญัญำจะตกลงกนัโดยค ำนึงถึงรำคำ
ตลำด 

4. กรณีที่ผูเ้ช่ำผิดนดัคำ้งช ำระเงินค่ำเช่ำ หรือเงินจ ำนวนใด ๆ ที่ตอ้งช ำระใหแ้ก่
ผูใ้หเ้ช่ำตำมสญัญำนี ้ผูเ้ช่ำยินยอมใหผู้ใ้หเ้ช่ำคิดดอกเบีย้ในอตัรำรอ้ยละ 15 
ต่อปี ของจ ำนวนเงินคำ้งช ำระ นบัตัง้แต่วนัครบก ำหนดช ำระจนกว่ำจะช ำระ
ครบถว้น 

5. ผูเ้ช่ำตกลงวำงเงินจ ำนวน 668,880 บำท เพื่อเป็นหลกัประกนัควำมเสียหำย
และกำรปฏิบตัิตำมเง่ือนไขสญัญำ โดยที ่ 
(ก) มีกำรโอนเงินประกนักำรเช่ำจ ำนวน 626,072 บำท ที่ผูเ้ช่ำไดว้ำงไวต้ำม

สญัญำเช่ำพืน้ที่ส  ำนกังำนในอำคำร เอสเจ อินฟินิท วนั บิสซิเนส คอม
เพล็กซ ์เลขที่ WHABT LA011/2018 ฉบบัลงวนัท่ี 1 มีนำคม 2561 เป็น
เงินประกนักำรเช่ำภำยใตส้ญัญำเลขที่ WHABT LA004/2021 ฉบบัลง
วนัท่ี 24 มีนำคม 2564 แลว้ 

(ข) ผูเ้ช่ำตกลงช ำระเงินประกนัสว่นท่ีเหลอื จ ำนวน 42,808 บำท เป็นเช็คสั่ง
จ่ำยใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่ำ ภำยใน 30 วนั นบัตัง้แตว่นัท่ีท ำสญัญำ 

(4) สัญญาการให้บริการส าหรับสาธารณูปโภคภายในอาคาร 

บรษัิทใชบ้รกิำรส ำหรบัสำธำรณปูโภคภำยในอำคำร เอสเจ อินฟินิท วนั บิสซิเนส คอมเพลก็ซ ์ตัง้อยูเ่ลขที่ 349 
ถนนวิภำวดีรงัสติ แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหำนคร จำก ทรสัตเ์พื่อกำรลงทนุในอสงัหำรมิทรพัยแ์ละ
สิทธิกำรเช่ำ ดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน กรุงไทย จ ำกัด 
(มหำชน) ในฐำนะทรัสตี ค่ำเช่ำปีละ 4,013,280 บำท รวมค่ำเช่ำตลอดอำยุสัญญำ 3 ปี เป็นเงินทั้งสิน้ 
12,039,840 บาท 

สำระส ำคญัของสญัญำและภำระผกูพนัของกำรใหบ้รกิำรส ำหรบัสำธำรณปูโภคภำยในอำคำรสรุปไดด้งันี ้

ชื่อสัญญา สญัญำกำรใหบ้รกิำรส ำหรบัสำธำรณปูโภคภำยในอำคำร 
คู่สัญญา ทรสัตเ์พื่อกำรลงทนุในอสงัหำรมิทรพัยแ์ละสทิธิกำรเช่ำ ดบับลวิเอชเอ บิสซิเนส 

คอมเพลก็ซ ์ โดย บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุ กรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) ใน
ฐำนะทรสัต ี

อายุสัญญา 3 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 1 มีนำคม 2564 ถึง วนัท่ี 29 กมุภำพนัธ ์2567 



                                         บรษิัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน)  เอกสำรแนบ 4 รำยละเอียดเก่ียวกบัทรพัยส์ินและกำรประเมินทรพัยส์ิน 

แบบ 56-1 One Report  เอกสำรแนบ 4 หนำ้ท่ี 7 

สาระส าคัญของ
สัญญา 

1. ผูร้บับรกิำรตกลงรบักำรใหบ้รกิำรส ำหรบัสำธำรณปูโภคภำยในอำคำร เอสเจ 
อินฟินิท วนั บิสซิเนส คอมเพล็กซ ์โดยมีก ำหนดเวลำเช่ำ 3 ปี เท่ำกบัสญัญำ
เช่ำอำคำร 

2. ผูร้บับรกิำรตกลงช ำระคำ่บรกิำรส ำหรบัสำธำรณปูโภคภำยในอำคำรในอตัรำ
เดือนละ 334,440 บำท ภำยในวนัที่ 5 ของทุกเดือน โดยผูร้บับริกำรตกลง
ช ำระคำ่เช่ำส ำหรบัเดือนแรกภำยในวนัท่ี 1 มีนำคม 2564 

3. กรณีที่ผูร้บับริกำรผิดนัดไม่ช ำระค่ำบริกำร ใหแ้ก่ผูใ้หบ้ริกำร ผูร้บับริกำร
ยินยอมใหผู้้ให้ผูใ้ห้บริกำรคิดดอกเบีย้ในอัตรำรอ้ยละ 1.5 ต่อเดือน ของ
จ ำนวนเงินคำ้งช ำระนบัตัง้แตว่นัผิดนดัช ำระจนกวำ่จะช ำระครบถว้น 

4. ผูร้บับริกำรตกลงวำงเงินจ ำนวน 1,003,320 บำท ใหแ้ก่ผูใ้หบ้ริกำรเพื่อเป็น
หลกัประกนัควำมเสยีหำย โดยที ่ 
(ก) มีกำรโอนเงินประกนัจ ำนวน 939,108 บำท ที่ผูร้บับริกำรไดว้ำงไวต้ำม

สญัญำใหบ้รกิำรส ำหรบัสำธำรณปูโภคภำยในอำคำรเอสเจ อินฟินิท วนั 
บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ เลขที่  WHABT SA011/2018 ฉบับลงวันที่  1 
มี นำคม  2561 เ ป็ น เ งิ นประกันภำย ใต้สัญญำ เลขที่  WHABT 
SA004/2021 ฉบบัลงวนัท่ี 24 มีนำคม 2564 แลว้ 

(ข) ผูร้บับริกำรตกลงช ำระเงินประกนัสว่นท่ีเหลือ จ ำนวน 64,212 บำท เป็นเช็ค
สั่งจ่ำยใหแ้ก่ผูใ้หบ้รกิำร ภำยใน 30 วนั นบัตัง้แตว่นัท่ีท ำสญัญำ 

(5) สัญญาเช่าอื่น 

บริษัทก ำลงัอยู่ในระหว่ำงกำรเจรจำเช่ำพืน้ที่ เลขที่ 63/21 ถนนรตันำธิเบศร ์ต ำบลบำงกระสอ อ ำเภอเมือง
นนทบรุ ีจงัหวดันนทบรุี จำกหนว่ยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.2.2 อำคำรและอปุกรณ ์

อำคำรและอุปกรณ์ตำมงบกำรเงินรวมของบริษัท ไม่ไดต้ิดภำระผูกพันใด ๆ โดย ณ วันที่ 31 
ธนัวำคม 2564 อำคำรและอปุกรณส์ทุธิประกอบดว้ย 

รายการ 
ประมาณอายุการใช้งาน 

(ปี) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

(ล้านบาท) 
อำคำร และสว่นปรบัปรุง 30 / 5-10   6 
ดำวเทียมไทยคม 7 
ดำวเทียมไทยคม 8  
 อปุกรณ ์

18 
16 

5-10 

722 
1,910 
108 

 รถยนตแ์ละอปุกรณส์ ำนกังำน 5 24 
 รวม  2,771 
 สนิทรพัยร์ะหวำ่งก่อสรำ้ง  7 
 รวมอาคารและอุปกรณ ์  2,778 

1.2.3 สนิทรพัยส์ทิธิกำรใช ้

สนิทรพัยส์ทิธิกำรใชส้ทุธิตำมงบกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 ประกอบดว้ย 



                                         บรษิัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน)  เอกสำรแนบ 4 รำยละเอียดเก่ียวกบัทรพัยส์ินและกำรประเมินทรพัยส์ิน 

แบบ 56-1 One Report  เอกสำรแนบ 4 หนำ้ท่ี 8 

ประเภทสินทรัพย ์
ต้นทุน 

(ล้านบาท) 
จ านวนปีตัด
จ าหน่าย 

มูลค่าทางบัญช ี
(ล้านบาท) 

สนิทรพัยส์ทิธิกำรใช*้ 1,688 1.5 - 11 1,434 
               *สินทรพัยส์ิทธิกำรใช ้ประกอบดว้ย สทิธิกำรใชช้อ่งสญัญำณดำวเทียม ที่ดิน อำคำร และยำนพำหนะ 

ในระหว่ำงปีบริษัทย่อยไดเ้ขำ้ท ำขอ้ตกลงเพื่อซือ้แบนดว์ิธบำงส่วนบนดำวเทียมไทยคม 4 และดำวเทียม      
ไทยคม 6 กบับริษัท โทรคมนำคมแห่งชำติ จ ำกดั (มหำชน) ซึ่งเป็นผูม้ีสิทธิบริหำรจดักำรดำวเทียมไทยคม 4 
และดำวเทียมไทยคม 6 จำกกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคมภำยหลงัจำกกำรสิน้สดุของสญัญำด ำเนิน
กิจกำรดำวเทียมสื่อสำรภำยในประเทศ เพื่อไปใหบ้ริกำรต่อ  ดงันัน้นบัตัง้แต่วนัที่ 11 กันยำยน 2564  กลุ่ม
บริษัทจึงสำมำรถใหบ้ริกำรช่องสญัญำณดำวเทียมบนดำวเทียมไทยคม 4 และดำวเทียมไทยคม 6  กบัลกูคำ้
บำงสว่นของกลุม่บรษัิทไดต้อ่ไป 

1.3 สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน 

สนิทรพัยไ์มม่ีตวัตนตำมงบกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 ประกอบดว้ย 

 

นโยบายการลงทุนในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 

บรษัิทมุง่เนน้กำรลงทนุในกิจกำรโทรคมนำคมใน 3 ธุรกิจหลกัของบรษัิท คือ ธุรกิจดำวเทียมและบรกิำรที่เก่ียวเนื่อง ธุรกิจ
อินเทอรเ์น็ตและสือ่ และธุรกิจโทรศพัทใ์นตำ่งประเทศ 

กำรลงทนุในกิจกำรตำ่งๆ ดงักลำ่วขำ้งตน้ บรษัิทจะเนน้กำรลงทนุระยะยำว โดยพิจำรณำจำกปัจจยัพืน้ฐำนของธุรกิจที่จะ
เขำ้ไปลงทุน รวมถึงแนวโนม้ของธุรกิจนัน้ๆ เป็นส ำคัญ นอกจำกนี ้บริษัทมีนโยบำยกำรลงทุนในสดัส่วนที่ มำกพอเพื่อให้
สำมำรถมีอ ำนำจในกำรบรหิำรจดักำรและก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินธุรกิจในบรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่มนัน้ๆ 

ในกำรพิจำรณำตดัสนิใจเขำ้ท ำกำรลงทนุ บรษัิทมีหนว่ยงำนท่ีรบัผิดชอบโดยตรงในกำรดแูลกำรลงทนุ ซึง่จะท ำงำนรว่มกบั
สว่นงำนท่ีเก่ียวขอ้ง ที่ปรกึษำทำงกำรเงิน และ/หรอื ที่ปรกึษำกฎหมำยในกำรคดัเลอืกกิจกำรที่จะเขำ้ลงทนุเป็นกรณีไป เพื่อลด
ควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึน้จำกกำรตดัสินใจลงทนุผิดพลำดท ำใหไ้ม่ไดร้บัผลตอบแทนที่คุม้ค่ำต่อกำรลงทนุหรือมีขอ้จ ำกดัในกำร
เขำ้ร่วมบริหำรงำน ท่ีส  ำคัญที่สุดบริษัทมีนโยบำยที่จะเสริมสรำ้งใหแ้ต่ละ กิจกำรที่เขำ้ลงทุนมีควำมแข็งแกร่งในทุกๆ ดำ้น 
สำมำรถยืนหยดัไดด้ว้ยตนเอง โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งในสว่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัดำ้นกำรเงินและกำรพฒันำทำงเทคโนโลยี ซึง่เป็นปัจจยั
ส ำคญัส ำหรบัผูป้ระกอบกำรธุรกิจโทรคมนำคมเพื่อเตรยีมควำมพรอ้มส ำหรบักำรแขง่ขนัในระดบัสำกล 

นอกจำกนี ้หลังจำกเข้ำท ำกำรลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมใดแลว้ ผู้บริหำรหน่วยงำนที่ดูแลกำรลงทุน  และ 
สว่นงำนท่ีเก่ียวขอ้งจะท ำกำรติดตำมอยำ่งใกลชิ้ดถึงผลประกอบกำรและกำรด ำเนินงำนของธุรกิจดงักลำ่ว และน ำเสนอผลกำร

ประเภทสินทรัพย ์
ต้นทุน 

(ล้านบาท) 
จ านวนปีตัด
จ าหน่าย 

มูลค่าทางบัญช ี
(ล้านบาท) 

คำ่สทิธิบตัร เครือ่งหมำยกำรคำ้ 
และสทิธิในกำรใชอ้ปุกรณ ์

1,484 ไมเ่กิน 20 - 

ระบบซอรฟ์แวร ์ 190 5-10 62 
คำ่ควำมนิยม - - - 
รวม 1,674  62 
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วิเครำะห ์รวมถึงแสดงควำมคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรบริหำรของบริษัทย่อยหรือ
บริษัทรว่มนัน้ๆ เพื่อใชป้ระกอบกำรพิจำรณำก ำหนดนโยบำยหรือปรบัปรุงสง่เสริมใหธุ้รกิจของบริษัทย่อยหรือบริษัทรว่มมีกำร
พฒันำและเจรญิเติบโตอยำ่งตอ่เนื่องตอ่ไป 

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพยส์ิน 

- ไมม่ี - 
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เอกสารแนบ 5 
รายงานคณะกรรมการชุดย่อย 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง ประจ าปี 2564 
 
เรียน ท่านผู้ถอืหุน้ บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) 

คณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสี่ยง ไดร้บักำรแตง่ตัง้ขึน้ตำมมติของคณะกรรมกำรบริษัท เมื่อวนัที่  29 ตลุำคม 2564  
เพื่อทดแทนคณะกรรมกำรตรวจสอบท่ีลำออก โดยรำยช่ือและกำรประชมุของคณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสีย่ง และ
คณะกรรมกำรตรวจสอบชดุก่อนหนำ้ในระหวำ่งปี 2564 มีรำยละเอียดดงันี ้

1. คณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสี่ยง ไดป้ระชุมรวม 2 ครัง้ เนื่องจำกเพิ่งไดร้บักำรแต่งตัง้เมื่อวนัที่ 29 
ตุลำคม 2564 ดงันัน้กรรมกำรตรวจสอบและควำมเสี่ยงทุกท่ำนจึงไดเ้ขำ้ประชุมเพียง 2 ครัง้ ส  ำหรบักำรประชุมที่เหลือ
ตำมที่ก ำหนดไว ้โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสีย่ง ประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระ 3 ทำ่น ไดแ้ก่ 

 ดร. ปรเมธี วิมลศิร ิ ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสีย่ง  
 นำยสมชำย จิณโณวำท กรรมกำรตรวจสอบและควำมเสีย่ง 
 ผศ. ดร. ปำรณีำ ศรวีนิชย ์ กรรมกำรตรวจสอบและควำมเสีย่ง  

2. คณะกรรมกำรตรวจสอบ ไดป้ระชุมรวม 6 ครัง้ ระหว่ำงเดือน มกรำคม ถึง ตลุำคม 2564 ซึ่งกรรมกำรทกุทำ่น
ไดเ้ขำ้รว่มประชมุครบทกุครัง้ โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระ 3 ทำ่น ไดแ้ก่ 

 นำยวินิจ ศิลำมงคล ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 นำงภทัรยีำ เบญจพลชยั  กรรมกำรตรวจสอบ 
 นำยธีรนนัท ์ศรหีงส ์ กรรมกำรตรวจสอบ 

โดยมีนำงสำวนงลกัษณ ์อคัรคหสิน หวัหนำ้แผนกงำนตรวจสอบภำยใน ท ำหนำ้ที่เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ
และควำมเสี่ยง ทั้งนีก้รรมกำรตรวจสอบและควำมเสี่ยงทุกท่ำนมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดโดย
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ และมี ดร. ปรเมธี วิมลศิริ และนำยสมชำย จิณโณวำท เป็นกรรมกำรตรวจสอบและควำม
เสีย่งที่มีควำมรูแ้ละประสบกำรณด์ำ้นบญัชีและกำรเงิน 

คณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสี่ยง มีหนำ้ที่หลกัในกำรช่วยสนบัสนนุคณะกรรมกำรบริษัทใหส้ำมำรถปฏิบตัิหนำ้ที่
ตำมควำมรบัผิดชอบในกำรก ำกบัดแูลเรื่องต่ำงๆ ดงันี ้1) ควำมถูกตอ้งของรำยงำนทำงกำรเงิน 2) ควำมเพียงพอและมี
ประสทิธิผลของระบบกำรบรหิำรควำมเสีย่งและกำรควบคมุภำยใน 3) กำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ธุรกิจของบริษัท 4) คุณสมบตัิ ผลกำรปฏิบตัิงำนและควำมเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี 5) กำรปฏิบตัิงำนของหน่วยงำน
ตรวจสอบภำยใน ภำยใตข้อบเขตหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบตำมกฎบตัรที่อนมุตัิโดยคณะกรรมกำรบริษัท ซึ่งสำมำรถดู
รำยละเอียดของกฎบตัรของคณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสีย่งไดท้ี ่www.thaicom.net 

ในปี 2564 คณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสี่ยง รวมถึงคณะกรรมกำรตรวจสอบชุดก่อนหนำ้ (“คณะกรรมกำร”) ได้
ประชมุรวม 8 ครัง้ โดยไดเ้ชิญฝ่ำยบรหิำร ผูส้อบบญัชี เขำ้รว่มประชมุในวำระตำ่งๆที่เก่ียวขอ้งตำมควำมเหมำะสม รวมทัง้
ไดร้ำยงำนผลกำรปฏิบตัิหนำ้ที่และขอ้เสนอแนะต่ำงๆ ต่อคณะกรรมกำรบริษัทเป็นประจ ำทุกไตรมำส ซึ่งสำมำรถสรุป
สำระส ำคญัของกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ไดด้งันี ้

1. รายงานทางการเงิน: คณะกรรมกำรไดส้อบทำนงบกำรเงินระหว่ำงกำลและประจ ำปี 2564 ของบริษัท รวมทัง้กำร
เปิดเผยขอ้มลูในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินของบริษัท ซึ่งไดผ้่ำนกำรสอบทำนและตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี ทัง้นี ้
คณะกรรมกำรไดห้ำรือร่วมกบัฝ่ำยบริหำรและผูส้อบบญัชี ในเรื่องกำรปฏิบตัิตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรต่ำง ๆ ของฝ่ำยบริหำรในกำรจัดท ำงบกำรเงิน ประเด็นทำงดำ้นบัญชีที่เป็น
สำระส ำคญั ตลอดจนเรือ่งส  ำคญัในกำรตรวจสอบ (Key Audit Matters) ตำมที่ระบไุวใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัชี 

http://www.thaicom.net/
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2. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน: คณะกรรมกำรไดส้อบทำนรำยงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่จดัท ำ
โดยคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นรำยไตรมำส ซึ่งครอบคลมุขอ้มลูบญัชีควำมเสี่ยง กำรเปลี่ยนแปลงของควำม
เสี่ยงที่ส  ำคญั และควำมคืบหนำ้ของมำตรกำรกำรจัดควำมเสี่ยงต่ำงๆ รวมทัง้ไดส้อบทำนและใหค้วำมเห็นชอบต่อ
นโยบำยควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk appetite statement) เพื่อให้มั่นใจว่ำบริษัทมีกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่มี
ประสทิธิผล 

นอกจำกนีค้ณะกรรมกำรไดส้อบทำนควำมมีประสิทธิผลของระบบกำรควบคมุภำยในของบรษัิท โดยพิจำรณำจำกผล
กำรตรวจสอบส ำคญัที่รำยงำนโดยผูต้รวจสอบภำยในและผูส้อบบญัชี รวมทัง้ผลกำรประเมินระบบกำรควบคมุภำยใน 
ซึ่งด ำเนินกำรโดยฝ่ำยบริหำร ตำมแบบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ และกรอบกำรควบคมุภำยในของ COSO เพื่อใหม้ั่นใจวำ่บรษัิท
จดัใหม้ีระบบกำรควบคมุภำยใน เพื่อจดักำรควำมเสีย่งที่อำจมีผลกระทบตอ่กำรบรรลวุตัถปุระสงคข์องบรษัิทไดอ้ยำ่งมี
ประสทิธิผล 

3. การปฏิบัติตามกฎหมาย: คณะกรรมกำรไดป้ระชุมรว่มกบัหน่วยงำนกฎหมำย หน่วยงำนก ำกบัดแูล และหน่วยงำน
อื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งภำยในบริษัท เพื่อสอบทำนกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ รวมทัง้
ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยและกฎหมำยตำ่งๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท 

ทั้งนี ้ในปี 2564 ไม่มีรำยงำนจำกผู้สอบบัญชีว่ำพบพฤติกำรณ์อันควรสงสัยว่ำกรรมกำร  ผู้จัดกำร หรือบุคคลซึ่ง
รบัผิดชอบในกำรด ำเนินงำนของบรษัิท ไดก้ระท ำควำมผิดตำมมำตรำ 89/25 แหง่พระรำชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัย ์

4. รายการที่เกี่ยวโยงกัน: คณะกรรมกำรไดส้อบทำนควำมสมเหตสุมผลและเป็นประโยชนส์งูสดุตอ่บรษัิทของรำยกำรที่
เก่ียวโยงกันหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน์ รวมทัง้กำรเปิดเผยขอ้มูลดังกล่ำวใหถู้กตอ้งและ
ครบถว้นตำมกฎหมำยและขอ้ก ำหนดของหนว่ยงำนก ำกบัดแูลและตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

5. ผู้สอบบัญชี: คณะกรรมกำรไดพ้ิจำรณำคดัเลือกผูส้อบบญัชีของบรษัิท โดยเห็นวำ่ผูส้อบบญัชีจำกบรษัิท ดีลอยท ์ทูช้ 
โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ำกดั (“ดีลอยท”์) มีควำมเป็นอิสระและเช่ียวชำญในกำรสอบบญัชี ตลอดจนมีคำ่สอบบญัชี
ที่เหมำะสมและปฏิบตัิหนำ้ที่ในปีที่ผ่ำนมำไดเ้ป็นอยำ่งดี จึงไดเ้สนอใหค้ณะกรรมกำรบรษัิทน ำเสนอใหป้ระชมุผูถื้อหุน้
สำมญัประจ ำปี 2564 แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจำกดีลอยทเ์ป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท โดยมีค่ำสอบบญัชีจ ำนวน 1.94 ลำ้น
บำท ทัง้นีค้ณะกรรมกำรไดส้อบทำนและเห็นชอบแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี 2564 ของผูส้อบบญัชี รวมทัง้ติดตำมผล
กำรปฏิบตัิงำนตำมแผนดงักลำ่วในกำรประชมุ เพื่อพิจำรณำงบกำรเงินรำยไตรมำส 

นอกจำกนีค้ณะกรรมกำรไดท้บทวนนโยบำยกำรวำ่จำ้งผูส้อบบญัชี เพื่อท ำหนำ้ที่ใหบ้ริกำรอื่นที่มิใช่กำรสอบบญัชี ซึ่ง
ไดจ้ดัประเภทงำนที่ผูส้อบบญัชีสำมำรถใหบ้รกิำรได ้เพื่อท ำใหม้ั่นใจวำ่กำรใหบ้รกิำรอื่นนอกเหนือจำกกำรสอบบญัชีไม่
สง่ผลกระทบต่อควำมเป็นอิสระของผูส้อบบญัชีในกำรตรวจสอบงบกำรเงินของบริษัท ทัง้นีส้ญัญำกำรใหบ้ริกำรอื่นท่ี
มิใช่กำรสอบบญัชีที่เสนอใหบ้รกิำรโดยผูส้อบบญัชีหรอืบรษัิทท่ีเก่ียวขอ้งที่มีมลูคำ่เกิน 1 ลำ้นบำทหรอืมำกกวำ่ รอ้ยละ 
50 ของคำ่สอบบญัชีประจ ำปี (แลว้แตอ่ยำ่งหนึง่อยำ่งใดจะสงูกวำ่) จะตอ้งไดร้บักำรอนมุตัิจำกคณะกรรมกำร โดยในปี 
2564 มีกำรใชบ้รกิำรอื่นที่มิใช่กำรสอบบญัชีจำกผูส้อบบญัชี จ ำนวนเงิน 210,000 บำท  

คณะกรรมกำรยงัไดป้ระชมุรว่มกบัผูส้อบบญัชีโดยไมม่ีฝ่ำยบรหิำรของบรษัิทเขำ้รว่มประชมุ 1 ครัง้ เพื่อหำรอืเรือ่งตำ่งๆ 
ทีเ่ห็นวำ่ควรหำรอืเป็นกำรสว่นตวั ตลอดจนปัญหำหรอือปุสรรคในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ของผูส้อบบญัชี 
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6. งานตรวจสอบภายใน: คณะกรรมกำรไดส้อบทำนและอนมุตัิแผนกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปี ซึง่ใหค้วำมส ำคญัใน
เรือ่งกำรตรวจสอบกำรปอ้งกนัเชิงรุกตำมฐำนควำมเสีย่ง และสอดคลอ้งกบัทิศทำงและกลยทุธข์องบรษัิท นอกจำกนีไ้ด้
สอบทำนควำมเป็นอิสระ และควำมเพียงพอของทรพัยำกรตำ่งๆ ตอ่กำรปฏิบตัิงำนของหนว่ยงำนตรวจสอบภำยใน  

คณะกรรมกำรไดต้ิดตำมผลกำรปฏิบตัิงำนของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในเป็นประจ ำทกุไตรมำส รวมถึงประเมินผล
กำรปฏิบตัิงำนประจ ำปีของหวัหนำ้หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน และประชุมร่วมกับผูต้รวจสอบภำยในโดยไม่มีฝ่ำย
บรหิำรของบรษัิทเขำ้รว่มประชมุ 1 ครัง้ เพื่อหำรอืเรือ่งตำ่งๆ อยำ่งเป็นอิสระ 

7. การต่อต้านการให้สินบนและการคอรรั์ปชัน: คณะกรรมกำรไดส้อบทำนใหม้ีกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยต่อตำ้นกำร
ทุจริตซึ่งสอดคลอ้งกับแนวปฏิบตัิของส ำนกังำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ป.ป.ช.) 
นอกจำกนี ้ยงัไดส้นบัสนุนใหบ้ริษัทเขำ้ร่วมกิจกรรมต่ำงๆ ของแนวร่วมปฏิบตัิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำร
ทจุรติ 

8. การก ากับดูแลกิจการ: คณะกรรมกำรไดส้อบทำนใหบ้ริษัทน ำหลกัปฏิบตัิ (Principles) ตำมหลกักำรก ำกับดูแล
กิจกำรที่ดี ส  ำหรบับริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Code) ของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัย ์รวมทัง้น ำแนวปฏิบตัิที่ดีในกำรก ำกบัดแูลกิจกำร เช่น หลกัเกณฑข์องโครงกำรส ำรวจกำรก ำกบัดแูลกิจกำร
บรษัิทจดทะเบียนไทย ของสมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษัิทไทย (IOD) และ ASEAN CG Scorecard มำปรบัใช้
ในกำรก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัท ตลอดจนไดส้อบทำนใหบ้ริษัทมีกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยกำรก ำกับดแูล
กิจกำรที่ไดก้ ำหนดไว ้ส  ำหรบัปี 2564 บริษัทไดร้บักำรประเมินใหเ้ป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีกำรก ำกบัดูแลกิจกำรใน
ระดบั “ดีเลศิ” ซึง่เป็นปีที่ 9 ติดตอ่กนั (2556 – 2564) จำกสมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษัิทไทย  

9. การรับแจ้งข้อมูลการกระท าผิดและการทุจริต (Whistleblowing): คณะกรรมกำรไดส้อบทำนรำยงำนกำรรบัแจง้
ขอ้มลูกำรกระท ำผิดและกำรทจุริตของบริษัทและบริษัทในกลุม่ ซึ่งรำยงำนผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ อำทิเช่น กำรสง่ E-mail 
หรือ Ethics Hotline ใน Internet และ Intranet ของบริษัท เป็นประจ ำทุกไตรมำส ทัง้นี ้ในปี 2564 ไม่มีเรื่องรอ้งเรียน
และแจง้เบำะแสกำรกระท ำผิดและทจุรติ   

โดยสรุปในปี 2564 คณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสี่ยงที่ไดร้บักำรแตง่ตัง้เมื่อวนัที่ 29 ตลุำคม 2564 ไดป้ฏิบตัิหนำ้ที่
ระหว่ำงเดือนพฤศจิกำยน ถึง ธันวำคม 2564 ได้อย่ำงครบถ้วนและมีประสิทธิผลตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎบัตร  และ
คณะกรรมกำรตรวจสอบชุดก่อนหนำ้ไดป้ฏิบตัิหนำ้ที่ระหว่ำงเดือน มกรำคม ถึง ตุลำคม 2564 ไดอ้ย่ำงครบถว้นและมี
ประสิทธิผลตำมที่ก ำหนดไวใ้นกฎบตัร และมีควำมเห็นว่ำ บริษัทไดจ้ดัท ำงบกำรเงินโดยถกูตอ้งตำมที่ควรในสำระส ำคญั
ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัมีควำมสมเหตสุมผลและเป็นประโยชนส์งูสดุตอ่บริษัท 
ตลอดจนมีระบบกำรบรหิำรควำมเสีย่งและกำรควบคมุภำยในท่ีเพียงพอและมีประสทิธิผล นอกจำกนี ้บรษัิทไดป้ฏิบตัิตำม
กฎหมำยและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทัง้หลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี โดยไมพ่บขอ้บกพรอ่งที่ส  ำคญัในปีที่ผำ่นมำ 

 

 

 

 

                    (ดร. ปรเมธี  วิมลศิร)ิ 
        ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสีย่ง 
      ในนำมคณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสีย่ง 

                                     28 มกรำคม 2565 
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2564 

เรียน ท่านผู้ถอืหุน้ บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) 

ในปี 2564 คณะกรรมกำร บริษัท ไทยคม จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ไดม้ีกำรพิจำรณำอนุมัติปรบัโครงสรำ้งของ
คณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อยของบริษัท* โดยไดม้ีกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน เมื่อวนัที่ 29 ตลุำคม 2564 ซึ่งคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ประกอบดว้ยกรรมกำร 3 ท่ำน 
ไดแ้ก่ 

(1) พลอำกำศเอก มำนตั วงษ์วำทย ์ ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 
(2) นำยสมประสงค ์บญุยะชยั  กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 
(3) นำยบญุชยั ถิรำติ   กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 

โดยมีนำงสำวยพุำพรรณ ปำนเคลอืบทอง เลขำนกุำรบรษัิท ท ำหนำ้ที่เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรชดุนี ้ 

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนปฎิบตัิหนำ้ที่ตำมขอบเขตหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบตำมกฎบตัรใน
เรื่องกำรสรรหำบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร และผูบ้ริหำรระดับสูง รวมถึงกำรพิจำรณำ
คำ่ตอบแทน ตำมที่ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษัิทอยำ่งรอบคอบ และเป็นอิสระเพื่อประโยชนโ์ดยรวมตอ่บริษัท
และผูถื้อหุน้อยำ่งเหมำะสม  

ส ำหรบัปี 2564 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทนไดม้ีกำรประชมุ 1 ครัง้ โดยสรุปสำระส ำคญัของงำนท่ีได้
พิจำรณำและด ำเนินกำร ดงัตอ่ไปนี ้  

1. ด้านการพิจารณาสรรหา 
 รบัทรำบกำรลำออกของกรรมกำร 2 ท่ำน คือ นำยเอนก พนำอภิชน และนำยอนนัต ์แกว้รว่มวงศ ์และ

ไดพ้ิจำรณำเสนอแตง่ตัง้กรรมกำรใหมแ่ทนกรรมกำรที่ลำออก คือนำยคิมห ์สิริทวีชยั และนำยปฐมภพ 
สวุรรณศิร ิและไดน้ ำเสนอท่ีประชมุคณะกรรมกำรบรษัิทอนมุตัิ  

 พิจำรณำและเห็นชอบกำรเปลี่ยนแปลงกรรมกำรผูแ้ทนในบริษัทย่อยและบริษัทกิจกำรรว่มคำ้ เพื่อให้
สอดคลอ้งกบักำรปรบัเปลี่ยนโครงสรำ้งของผูบ้ริหำรระดบัสงูของบริษัท รวมถึงเพื่อใหแ้น่ใจวำ่บรษัิทมี
กำรติดตำมควบคุมดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยอย่ำงเหมำะสม และได้น ำเสนอที่ประชุม
คณะกรรมกำรบรษัิทอนมุตัิ 

 ดูแลใหม้ีกำรปฐมนิเทศส ำหรบักรรมกำรใหม่เพื่อชีแ้จงใหก้รรมกำรใหม่ไดร้บัทรำบถึงกำรบริหำรงำน 
ลกัษณะธุรกิจตลอดจนแนวปฎิบตัิในกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัท โดยในปี 2564 ไดม้ีกำรน ำเสนอ
แนวทำงกำรด ำเนินงำนในภำพรวมของบริษัทซึ่งเป็นกำรปฐมนิเทศเพื่อใหข้อ้มูลพืน้ฐำนและควำม
เป็นมำของบรษัิทแก่กรรมกำร ในกำรประชมุคณะกรรมกำรบรษัิท เมื่อวนัท่ี 8 พฤศจิกำยน 2564 
 

2. ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน 
 พิจำรณำและเห็นชอบคำ่ตอบแทนของประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร และหวัหนำ้คณะผูบ้ริหำรดำ้นกำรคำ้ 

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรปรบัเปลีย่นโครงสรำ้งของผูบ้รหิำรระดบัสงูของบรษัิท และไดน้ ำเสนอท่ีประชุม
คณะกรรมกำรบรษัิทอนมุตัิ 

นอกจำกนี ้ไดม้ีกำรพิจำรณำและทบทวนกฎบตัรคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน และน ำเสนอตอ่ 
คณะกรรมกำรบรษัิทพิจำรณำอนมุตัิ  
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ในนำมคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 
 
 
 
 

ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 
 

*หมำยเหตุ: เนื่องจำกกำรปรบัโครงสรำ้งของคณะกรรมกำรชุดย่อยของบริษัทเมื่อวันที่ 29 ตุลำคม 2564 โดยกำรยกเลิก
คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ และคณะกรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน ซึง่คณะกรรมกำรชดุยอ่ยทัง้สองคณะไดป้ฎิบตัิ
หนำ้ที่ตำมขอบเขตหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบตำมกฎบัตรของแต่ละคณะก่อนหนำ้นี ้ซึ่งสำมำรถสรุปเรื่องส ำคัญๆ ที่ได้
ด  ำเนินกำรไวต้ำมล ำดบั ดงันี ้ 

คณะกรรมการบรรษัทภบิาลและสรรหา: โดยมีกำรจดัประชมุระหวำ่งปี 2564 จ ำนวน 2 ครัง้  

 พิจำรณำสรรหำและเสนอแต่งตั้งกรรมกำรที่พ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ ซึ่งได้น ำเสนอที่ประชุม
คณะกรรมกำรบรษัิท และที่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปีเพื่อพิจำรณำอนมุตัิ 

 พิจำรณำเห็นชอบกำรสืบทอดต ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และผู้บริหำรระดับสูง เพื่อให้กำร
บริหำรงำนของบริษัทสำมำรถด ำเนินไปไดอ้ย่ำงต่อเนื่อง และเตรียมควำมพรอ้มใหแ้ก่ผูส้ืบทอดต ำแหน่ง 
พรอ้มน ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบรษัิทพิจำรณำอนมุตัิ 

คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน: โดยมีกำรจดัประชมุระหวำ่งปี 2564 จ ำนวน 5 ครัง้  
 พิจำรณำนโยบำยคำ่ตอบแทนของคณะกรรมกำรบรษัิทโดยเสนอใหค้งนโยบำยคำ่ตอบแทนไวเ้ช่นเดิม และ

ไดพ้ิจำรณำก ำหนดงบประมำณค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2564 ไวท้ี่จ  ำนวน 20 ลำ้นบำท เท่ำกบัปี
ก่อน เพื่อใหส้อดคลอ้งกับผลประกอบกำรของบริษัท หนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบและผลกำรปฏิบตัิงำนของ
กรรมกำรแต่ละท่ำน ทั้งนี ้ค่ำตอบแทนดังกล่ำวอยู่ในระดับที่เหมำะสมเทียบเคียงได้กับตลำดและ
อตุสำหกรรมเดียวกนั รวมทัง้เพียงพอที่จะจงูใจและรกัษำกรรมกำรที่มีคณุภำพไวก้บับรษัิท พรอ้มน ำเสนอ
คณะกรรมกำรบรษัิท และที่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปีเพื่อพิจำรณำอนมุตัิ 

 พิจำรณำก ำหนดตวัชีว้ดั และผลกำรปฏิบตัิงำนของประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร และผูบ้รหิำรระดบัสงู รวมทัง้
ก ำหนดอตัรำกำรขึน้เงินเดือนและโบนสัประจ ำปีของบริษัท พรอ้มน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ
อนมุตัิ 

 พิจำรณำกรอบกำรใหค้ำ่ตอบแทนระยะยำวส ำหรบัผูบ้รหิำร พรอ้มน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ
อนมุตัิ  
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เอกสารแนบ 6 

สรุปสาระส าคัญสัญญาด าเนินกิจการดาวเทยีม สัญญาร่วมทุน และ
ใบอนุญาต 
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สรุปสาระส าคัญสัญญาด าเนินกิจการดาวเทยีม สัญญาร่วมทุน และใบอนุญาต 

สาระของส าคญัสญัญาด าเนินกิจการดาวเทียม สญัญารว่มทนุ และใบอนญุาตของบรษัิท บรษัิทยอ่ย และบรษัิทรว่ม มีดงันี ้

1. สัญญาด าเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ 

1) สทิธิใหบ้รกิารวงจรดาวเทียม 

บรษัิทมีสทิธิในการบรหิารกิจการและใหบ้รกิารวงจรดาวเทียม รวมทัง้มีสทิธิเก็บคา่ใชว้งจรดาวเทียมจากผูใ้ช้ 

2) ระยะเวลาด าเนินกิจการและการคุม้ครองสทิธิ 

บริษัทมีสิทธิในการด าเนินกิจการเป็นเวลา 30 ปี นบัแต่วนัลงนามในสญัญา โดยกระทรวงคมนาคม  (ปัจจุบนัอยู่
ภายใตก้ารก ากบัดแูลของกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม) (กระทรวงฯ) จะคุม้ครองสทิธิในการด าเนินกิจการ
ของบริษัทโดยไมใ่หบ้คุคลอื่นเขา้มาด าเนินกิจการแข่งขนัเป็นเวลา 8 ปี ซึ่งไดห้มดความคุม้ครองดงักลา่วไปแลว้ เมื่อ
วนัท่ี 11 กนัยายน 2542 

3) บรษัิท ชิน คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) จะตอ้งเป็นผูถื้อหุน้ใน บรษัิท ไทยคม จ ากดั (มหาชน) (ช่ือเดิม บรษัิท ชิน แซท
เทลไลท ์จ ากดั (มหาชน)) ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 40 

4) การด าเนินงานและแผนการด าเนนิงาน 

บรษัิทตกลงทีจ่ะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

 จดัสรา้งและจดัสง่ดาวเทียมสื่อสารดวงที่ 1 ขึน้สูต่  าแหน่งวงโคจรภายใน 33 เดือน นบัจากวนัลงนามในสญัญา 
พรอ้มกบัจดัใหม้ีระบบดาวเทียมส ารองในลกัษณะดาวเทียมส ารองภาคพืน้ดิน รวมทัง้จดัใหม้ีดาวเทียมหลกัและ
ดาวเทียมส ารองดวงที่ 2 และดวงต่อๆ ไปขึน้ทนัใชง้านไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และต่อเนื่องกบัการสิน้อายขุอง
ดาวเทียมดวงก่อน 

 ก่อสรา้งสถานีควบคมุดาวเทียม ณ สถานท่ีที่กระทรวงฯ และบรษัิทตกลงรว่มกนั 

 จดัหาและติดตัง้เครือ่งมือและอปุกรณท์ี่จ าเป็นในการด าเนินงาน 

 จดัสง่ดาวเทียมส ารองขึน้สูต่  าแหนง่วงโคจร หลงัจากดาวเทียมดวงแรกเริม่ใหบ้รกิารแลว้ไมเ่กิน 12 เดือน 

5) คณุสมบตัิของดาวเทยีมดวงที่หนึง่ 

ยา่นความถี ่
แถบความถี ่

ที่สามารถใช้งานได ้
(Usable Bandwidth) 

จ านวน 
วงจรดาวเทียม 

ค่า EIRP วัดทีก่รุงเทพ 
เชียงราย อุบล ตาก และสงขลา 

C-Band 
Ku-Band 

ไมน่อ้ยกวา่ 36 MHz 
ไมน่อ้ยกวา่ 54 MHz 

10 วงจร 
2 วงจร 

ไมน่อ้ยกวา่ 37 dBW 
ไมน่อ้ยกวา่ 50 dBW 

6) การจดัหาต าแหนง่วงโคจรดาวเทียมและยา่นความถ่ี 

กระทรวงฯ จะเป็นผูด้  าเนินการติดต่อกับหน่วยงานของประเทศต่างๆ โดยบริษัทตอ้งใหค้วามรว่มมือและสนบัสนนุ
ทางดา้นเทคนิค และรบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
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7) การน าวงโคจรดาวเทยีมไปใหป้ระเทศอื่นใช ้

บริษัทจะใหโ้อกาสเท่าเทียมกัน ส าหรบัผูใ้ชง้านดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศทกุราย แต่หากมีทรานสพ์อนเดอร์
ของดาวเทียมเหลอื บรษัิทดว้ยความเห็นชอบของกระทรวงฯ สามารถน าทรานสพ์อนเดอรข์องดาวเทียมที่เหลอืนัน้ไป
ใหป้ระเทศอื่นๆ ใชไ้ด ้

8) การโอนกรรมสทิธ์ิ การสง่มอบ และรบัมอบทรพัยส์นิ 

บรษัิทจะตอ้งยกกรรมสทิธ์ิของดาวเทียมทกุดวงใหเ้ป็นของกระทรวงฯ หลงัจากสง่ดาวเทียมเขา้สูต่  าแหนง่วงโคจรและ
ผ่านการทดสอบการใชง้านเรยีบรอ้ยแลว้ สว่นสถานีควบคมุดาวเทียมและอปุกรณต์า่งๆ ตกเป็นของกระทรวงฯ ทนัที
หลงัการจดัตัง้และทดสอบประสิทธิภาพ โดยกระทรวงฯ จะมอบทรพัยส์ินดงักลา่วใหบ้ริษัทครอบครองเพื่อใชใ้นการ
ด าเนินกิจการตอ่ไป 

9) อตัราคา่ใชท้รานสพ์อนเดอรด์าวเทียม 

บริษัทมีสิทธิก าหนดค่าใชท้รานสพ์อนเดอรด์าวเทียมไดแ้ต่จะตอ้งไม่สงูกว่าอตัราค่าใชท้รานสพ์อนเดอรด์าวเทียมที่
กระทรวงฯ ก าหนด ซึ่งจะตอ้งไม่สงูกว่าอตัราในตลาดของดาวเทียมอื่นๆ ที่มีคุณลกัษณะใกลเ้คียงกัน โดยในการ
ก าหนดอตัราคา่ใชท้รานสพ์อนเดอรด์าวเทียมจะตอ้งค านงึถึง 

 คณุภาพการใชง้าน 

 ระยะเวลาและก าหนดเริม่การใชท้รานสพ์อนเดอรด์าวเทียม 

 ประเภทการใชท้รานสพ์อนเดอรด์าวเทียม 

 การไมเ่ลอืกปฏิบตัติอ่ผูใ้ชท้รานสพ์อนเดอรด์าวเทยีม 

 ประเภทและขนาดของสถานีภาคพืน้ดิน รวมทัง้ประเภทของสญัญาณ 

10) การประกนัภยัทรพัยส์นิ 

ตลอดระยะเวลาของสญัญา บริษัทตอ้งเอาประกันภัยประเภทคุม้ครองการเสี่ยงภัยทุกชนิด และเต็มมูลค่าของ
ทรพัยส์นินัน้ๆ 

11) การใชท้รานสพ์อนเดอรด์าวเทยีมโดยไมเ่สยีคา่ตอบแทน 

บรษัิทตกลงใหก้ระทรวงฯ หรอืสว่นราชการหรอืหนว่ยงานท่ีกระทรวงฯ เห็นชอบ ใชท้รานสพ์อนเดอรด์าวเทียมในย่าน
ความถ่ี C-Band 1 ทรานสพอนเดอร ์ตลอดอายสุญัญาโดยไมต่อ้งเสยีคา่ตอบแทนใดๆ 

12) การตอ่อายสุญัญา 

หากบรษัิทมีความประสงคท์ี่จะด าเนินกิจการตามสญัญานีต้อ่ไป บรษัิทตอ้งเสนอขอท าความตกลงใหมก่ับกระทรวงฯ 
ภายในปีที่ 25 นบัจากวนัลงนามในสญัญา ระหวา่งวนัท่ี 11 กนัยายน 2558 ถึง 10 กนัยายน 2559 

13) ผลประโยชนต์อบแทนการใหอ้นญุาตด าเนินการ 

บริษัทตกลงใหผ้ลประโยชนต์อบแทนแก่กระทรวงฯ เป็นรอ้ยละของรายไดก้่อนหกัค่าใชจ้่าย ตลอดระยะเวลาสญัญา 
30 ปี โดยผลประโยชนต์อบแทนขัน้ต ่าที่บริษัทตอ้งจ่ายใหก้ระทรวงฯ ตลอดอายสุญัญา 30 ปี เป็นเงิน จ านวน 1,415  
ลา้นบาท  

อตัราผลประโยชนต์อบแทนเป็นรอ้ยละของรายไดก้่อนหกัคา่ใชจ้่ายตอ่ปีมีดงันี ้
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ปี 
ผลประโยชนต์อบแทนเป็นร้อยละ 

ของรายไดก้่อนหกัค่าใช้จ่าย 
ปี 

ผลประโยชนต์อบแทนเป็นร้อยละ 
ของรายไดก้่อนหกัค่าใช้จ่าย 

2535 
2536 
2537 
2538 
2539 
2540 
2541 
2542 
2543 
2544 
2545 
2546 
2547 
2548 
2549 

5.5 
5.5 
5.5 
5.5 
5.5 

10.5 
10.5 
10.5 
10.5 
10.5 
15.5 
15.5 
15.5 
15.5 
15.5 

2550 
2551 
2552 
2553 
2554 
2555 
2556 
2557 
2558 
2559 
2560 
2561 
2562 
2563 
2564 

17.5 
17.5 
17.5 
17.5 
17.5 
20.5 
20.5 
20.5 
20.5 
20.5 
22.5 
22.5 
22.5 
22.5 
22.5 

2. สัญญาร่วมทุนเพื่อด าเนินกิจการโทรคมนาคมในประเทศลาว 

1) สทิธิใหบ้รกิาร 

บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส ์มหาชน (แอลทีซี) มีหนา้ที่ด  าเนินการและพฒันาโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อรองรบั
ความตอ้งการของทัง้ ภาครฐั และประชาชนทั่วไป และเพื่อใหเ้ป็นไปตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ 

2) ระยะเวลาด าเนินกิจการและการคุม้ครองสทิธิ 

แอลทีซี มีสิทธิในการด าเนินกิจการเป็นเวลา 25 ปี นบัแต่วนัลงนามในสญัญา และไดร้บัสิทธิคุม้ครองการลงทนุเป็น
เวลา 5 ปี โดยรฐับาล สปป.ลาว มีหนา้ที่ในการจัดหาคลื่นความถ่ี อ านวยความสะดวกในเช่ือมโยงเครือข่ายการ
สื่อสารทั้งภายในและภายนอกประเทศ (Transmission Link) ต้องอนุญาตให้มีการจัดตั้งสถานีเครือข่ายและ
ช่วยเหลอืในการจดัหาสถานท่ีในการตัง้สถานีและอปุกรณ ์ 

3) การโอนกรรมสทิธ์ิ การสง่มอบ และรบัมอบทรพัยส์นิ 

เมื่อครบก าหนดอายสุมัปทานตามสญัญารว่มทนุแลว้ บริษัท เชนนิงตนั อินเวสเมน้ทส์ พีทีอี ลิมิเต็ด ตอ้งโอนหุน้ของ
แอลทีซีใหแ้ก่รฐับาลของ สปป.ลาว โดยไมค่ิดคา่ตอบแทนใดๆ 

4) การตอ่อายสุญัญา 

เมื่อวนัที่ 23 ตลุาคม 2558 ทางรฐับาลของ สปป. ลาว และบริษัท เชนนิงตนั อินเวสเมน้ทส์ พีทีอี ลิมิเต็ด ไดล้งนาม
อย่างเป็นทางการในขอ้ตกลงในการขยายเวลาของสญัญารว่มทนุและสญัญาอนญุาตใหด้ าเนินการในการใหบ้รกิาร
ทางดา้นโทรคมนาคมใน สปป. ลาว ตอ่ไปอีก 25 ปี โดยเริม่จากปี 2565 ถึงปี 2589 
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3. ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หน่ึง ของ บริษัท ไทยคม จ ากดั (มหาชน) 

บริษัทไดร้บัใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทศันแ์ละ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เป็นผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมที่ไมม่ีโครงขา่ยโทรคมนาคมเป็นของตนเอง และเป็นกิจการ
ที่มีลกัษณะสมควรใหม้ีการบรกิารไดโ้ดยเสร ีตัง้แตว่นัที่ 16 สงิหาคม 2554 โดยครอบคลมุการบรกิารดงัตอ่ไปนี ้ 

1) บรกิารมลูคา่เพิ่มการบนัทกึและสง่ (Store-and-Retrieve Value-Added Service) ประกอบดว้ย 

(1.1) บรกิาร Vessel Monitoring System (VMS) 

(1.2)  บริการสื่อสารข้อมูลผ่านดาวเทียม ส าหรับการติดตามเรือประมง และเรือทุกชนิดที่เก่ียวเนื่องกับการประมง 
(ERS/EM) 

2) บรกิารขายตอ่บรกิารโทรคมนาคม 

(2.1)  บรกิารวงจรหรอืช่องสญัญาณเช่า (Leased Circuit / Channel Service) ประกอบดว้ย 

(2.1.1) บรกิารสายผูเ้ช่าดิจิทลั (Digital Subscriber Line – xDSL) 

(2.1.2) บรกิารสือ่สารรว่มระบบดิจิทลั (Integrated Service Digital Network Service – ISDN) 

(2.1.3) บรกิาร Asynchronous Transfer Mode (ATM) 

(2.1.4) บรกิารคู่สายเช่าหรือวงจรเช่า (Leased line) 

(2.1.5) บรกิาร Frame Relay 

(2.1.6) บรกิาร Multi-Protocol Label Switching (MPLS) 

(2.1.7) บริการโครงข่ายส่วนตัวเสมือนจริงที่ใช้ Internal Protocol (Internet Protocol Virtual Private Network-IP 
VPN) 

(2.1.8) บรกิารวงจรเช่าสว่นบคุคลระหวา่งประเทศ (International Private Leased Circuit – IPLC) 

(2.2)  บรกิารขายตอ่บรกิารโทรคมนาคมเพื่อสาธารณะ (Public Switched Telecommunication Service) ประกอบดว้ย 

(2.2.1) บรกิาร General Packet Radio Service (GPRS) 

(2.3)   บรกิารขายตอ่บรกิารใหเ้ช่าช่องสญัญาณดาวเทียม (Transponder) 

(2.4) บรกิารขายตอ่บรกิารอื่นๆ 

(2.4.1) บรกิารสือ่สารผา่นดาวเทียมที่ใชง้านสายอากาศขนาดเลก็ (Very Small Aperture Terminal (VSAT) Service) 

(2.4.2) บรกิารรบั-สง่สญัญาณผา่นดาวเทียมแบบ Transmission Platform 

3) บรกิารอินเทอรเ์น็ต ประกอบดว้ย 

(3.1) บรกิารอินเทอรเ์น็ตผา่นดาวเทียม รวมถึงบรกิารอินเทอรเ์น็ตบนเครือ่งบินโดยสาร  

(3.2) บรกิาร Colocation 

4. ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม ของ บริษัท ไทยคม จ ากดั (มหาชน) 

บริษัทไดร้บัใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทศันแ์ละ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เป็นผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นของตนเอง เพื่อใหบ้ริการ
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โครงข่ายการสื่อสารผ่านดาวเทียม (Satellite Network) ประกอบดว้ยบริการใหเ้ช่าช่องสญัญาดาวเทียม (Transponder) บริการ
อินเทอรเ์น็ตบรอดแบนด์ผ่านดาวเทียม บริการขายต่อบริการรับ-ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม และบริการขายต่อบริการรับ-ส่ง
สญัญาณผา่นดาวเทียมจากสถานีแมข่า่ย เป็นเวลา 20 ปี นบัจากวนัที่ 26 มิถนุายน 2555 ถึงวนัที่ 25 มิถนุายน 2575  

5. ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน ์ เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสยีงหรือโทรทัศน ์ ของ 
บริษัท ไทย แอดวานซ ์อนิโนเวชั่น จ ากดั (ไทยเอไอ) 

บริษัท ไทย แอดวานซ ์อินโนเวชั่น จ ากัด (ไทยเอไอ) ไดร้บัใบอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทศัน ์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อใหบ้ริการโครงข่ายการกระจายเสียงหรือโทรทศันท์ี่ไม่ใชค้ลื่นความถ่ี  
ระดบัชาติ เป็นเวลา 15 ปี นบัจากวนัท่ี 21 มกราคม 2556 สิน้สดุวนัท่ี 20 มกราคม 2571 

6. ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หน่ึงของบริษัท ไทย แอดวานซ ์อินโนเวชั่น จ ากัด (ไทยเอไอ) 

บริษัท ไทย แอดวานซ ์อินโนเวชั่น จ ากัด (ไทยเอไอ) ไดร้บัใบอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน ์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อใหบ้ริการการกระจายเสียงหรือโทรทัศน ์ช่องรายการ  ซึ่งไดแ้ก่ 
ใบอนญุาตประกอบกิจการกระจายเสยีงหรอืโทรทศัน ์เพื่อใหบ้รกิำรโทรคมนำคมแบบที่หนึง่ นบัจำกวนัท่ี 12 กรกฎำคม 2562   

7. ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน ์ประเภทโครงข่าย ของ บริษัท ทีซี บรอดคาสติง้ จ ากัด 

บริษัท ทีซี บรอดคาสติง้ จ ากัด ไดร้บัใบอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน ์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อใหบ้ริการโครงข่ายการกระจายเสียงหรือโทรทศันท์ี่ไม่ใชค้ลื่นความถ่ี ระดบัชาติ  เป็นเวลา 
15 ปี นบัจากวนัท่ี 4 มีนาคม 2556 สิน้สดุวนัท่ี 3 มีนาคม 2571 ซึง่ครอบคลมุการใหบ้รกิารดงัตอ่ไปนี ้

1) บรกิารโครงขา่ยกระจายเสยีงหรอืโทรทศัน ์ส าหรบักิจการไมใ่ชค้ลืน่ความถ่ีแบบบอกรบัสมาชิก เพือ่ใหบ้รกิาร
โครงขา่ยดาวเทียม 

2) บรกิารโครงขา่ยกระจายเสยีงหรอืโทรทศัน ์เพื่อใหบ้รกิารเผยแพรบ่รกิารโทรทศันท์ี่เป็นการทั่วไปผา่นระบบดาวเทยีม  

3) บรกิารโครงขา่ยกระจายเสยีงหรอืโทรทศัน ์ส าหรบักิจการไมใ่ชค้ลืน่ความถ่ีแบบบอกรบัสมาชิก เพือ่ใหบ้รกิาร
โครงขา่ยทางสายระบบไอพีทีวี 

8.  ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม ของ บริษัท ทีซ ีบรอดคาสติง้ จ ากดั 

บริษัท ทีซี บรอดคาสติง้ จ ากัด ไดร้บัใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม  จากคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียงกิจการโทรทัศนแ์ละกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)  เป็นผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมที่มีโครงข่าย
โทรคมนาคมเป็นของตนเอง เพื่อใหบ้ริการโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อใหเ้ช่าใช ้และเพื่อใหบ้ริการโทรคมนาคม (Network 
Provider and Service Provider) เป็นเวลา 15 ปี นับจากวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 สิน้สุดวันที่ 9 พฤศจิกายน 2573 ซึ่ง
ประกอบดว้ยประเภทของกิจการโทรคมนาคมและบรกิาร ดงันี ้

1) บรกิารรบั-สง่สญัญาณเป็น Transmission Platform  

2) บรกิารรบั-สง่สญัญาณผา่นดาวเทียม (Satellite Uplink/Downlink Service)  

3) บรกิารรบั-สง่สญัญาณผา่นดาวเทียม (Satellite Uplink/Downlink Service) จากสถานีแมข่า่ย  

4) บรกิารสือ่สารผา่นดาวเทียมทีใ่ชจ้านสายอากาศขนาดเลก็ (Public Very Small Aperture Terminal (VSAT) 
Service) เพื่อใหบ้รกิารแก่บคุคลทั่วไปจ านวนมาก  

5) บรกิารอินเทอรเ์นต็ผา่นดาวเทียม ท่ีมีสถานีแมข่า่ยเป็นของตนเอง  

6) บรกิารใหเ้ช่าช่องสญัญาณผา่นดาวเทยีม (Transponder) 
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7) บรกิารอินเทอรเ์นต็ประจ าที่ผา่นดาวเทียม  

8) บรกิารอินเทอรเ์นต็เคลือ่นท่ีผา่นดาวเทียม 

9) บรกิาร Co-Location 

10) บรกิารบรหิารจดัการดาวเทียม 

11) บรกิารขายตอ่บรกิารโทรคมนาคม บรกิารคูส่ายเชา่ หรอืวงจรเช่า (Leased line) 

12) บรกิารขายสง่บรกิารใหเ้ช่าช่องสญัญาณดาวเทียม (Transponder) 

13) การอนญุาตใหใ้ชช่่องสญัญาณดาวเทยีมตา่งชาติในการใหบ้รกิารในประเทศ (Landing rights) 

9.  ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หน่ึง ของ บริษัท เนชั่น สเปซ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั  

 บริษัท เนชั่น สเปซ แอนด ์เทคโนโลยี จ ากัด (NSAT) ไดร้บัใบอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทศัน ์และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติ (กสทช.) เป็นผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมที่ไมม่ีโครงขา่ยโทรคมนาคมเป็นของตนเอง 
และเป็นกิจการที่มีลกัษณะสมควรใหม้ีการบริการไดโ้ดยเสรี ตัง้แต่วนัที่ 5 ตุลาคม 2563 ซึ่งประกอบดว้ยประเภทของกิจการ
โทรคมนาคมและบรกิาร ดงันี ้

1) บรกิารอินเทอรเ์น็ต ผา่นโครงขา่ยไรส้าย   

1.1) บรกิารอินเทอรเ์นต็ผา่นดาวเทียม รวมถึงบรกิารอินเทอรเ์น็ตโดยสารบนเครือ่งบิน 

1.2) บรกิารอินเทอรเ์นต็แบบใหบ้รกิารผา่นโครงขา่ยคลืน่ความถ่ี ไดแ้ก่ โครงขา่ยโทรศพัทเ์คลือ่นท่ีระบบรวงผึง้ 

2)บรกิารเสยีงผา่นอินเทอรเ์น็ต (Voice over Internet Protocol - VoIP) 

3) บรกิารมลูคา่เพิ่มการบนัทกึและสง่ (Store-and-Retrieve Value-Added Service)  

 3.1) บรกิาร Vessel Monitoring System (VMS) 

3.2) บรกิารสือ่สารขอ้มลูผา่นดาวเทียมส าหรบัการติดตามเรอืประมง และเรอืทกุชนิด (ERS/EM) 

4) บรกิารโทรสารอิเลก็ทรอนิกส ์

10.  ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม ของ บริษัท เนชั่น สเปซ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 บริษัท เนชั่น สเปซ แอนด ์เทคโนโลยี จ ากดั ไดร้บัใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม จากคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสยีงกิจการโทรทศันแ์ละกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติ (กสทช.) เป็นผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมที่มีโครงข่าย
โทรคมนาคมเป็นของตนเอง เพื่อใหบ้ริการโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อใหเ้ช่าใช ้และเพื่อใหบ้ริการโทรคมนาคม (Network 
Provider and Service Provider) เป็นเวลา 15 ปี นับจากวันที่  10 กุมภาพันธ์ 2564 สิน้สุดวันที่  9 กุมภาพันธ์ 2579 ซึ่ง
ประกอบดว้ยประเภทของกิจการโทรคมนาคมและบรกิาร ดงันี ้

1) บรกิารใหเ้ช่าช่องสญัญาณดาวเทียม (Transponder) 

2) บรกิารรบั-สง่สญัญาณผา่นดาวเทียม (Satellite Uplink/Downlink Service) จากสถานีแมข่า่ย  

3) บรกิารบรหิารจดัการดาวเทียม 



ThaicomPlc

บร�ษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
เอสเจ อินฟ�นิทวัน บิสสิเนส คอมเพล็กซ� (ชั�น 28)
349 ถนนว�ภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท� : (66) 2596 5095
อีเมล� : ir@thaicom.net
เว�บไซต�  :  www.thaicom.net
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