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เร�ยนทานผูถือหุน
ในป 2564 ที ่ ผ  า นมา ประเทศไทยและทั � ว โลก ล ว นต อ งเผช� ญ
กับการแพรระบาดของไวรัสโคว�ด-19 ที่ไมสามารถคาดการณถึง
สถานการณ ในอนาคต อีกทั�งเศรษฐกิจโดยรวมยังมีความผันผวน
อยางมาก สงผลกระทบตอความปลอดภัยและการใชชว� ต� ของประชาคม
โลกอยางเปนวงกวาง เชนเดียวกับ บร�ษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ก็
ลวนไดรับผลกระทบ และยังตองเผช�ญความทาทายและความเปลี่ยน
แปลงในดานการบร�หารจัดการตลอดชวง 2564 ที่ผานมา อาทิ การ
ครบกำหนดอายุสัญญาสัมปทานดำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารระยะ
เวลา 30 ป การสงมอบดาวเทียมไทยคม 4 และไทยคม 6 รวมถึงทรัพยสนิ
ตามสัญญาใหแกรัฐบาล ภายใตการดูแลของกระทรวงดิจ�ทัลเพ�่อ
เศรษฐกิจและสังคมหร�อดีอีเอส รวมถึงการประกาศแผนสืบทอด
ตำแหนง ประธานเจาหนาที่บร�หารของบร�ษัท เพ�่อสรางความยั�งยืนและ
ความตอเนื่องในการดำเนินธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ
ในป จ จุ บ ั น เทคโนโลยี อ วกาศเร� ่ ม มี บ ทบาทสำคั ญ ต อ โลกและ
ประเทศไทย เพราะจะชวยขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศไดในทุกๆ มิติ
ขอมูลตางๆ ที่ไดจากอวกาศไดถูกนำมาใชประโยชน ในหลายธุรกิจ
อุตสาหกรรม เชน การเกษตร ระบบประหยัดพลังงาน เช�อ้ เพลิง รวมถึง
งานว�จัยตางๆ เกี่ยวกับอวกาศ ไทยคม ในฐานะผูประกอบการธุรกิจ
ดานดาวเทียมและเทคโนโลยีอวกาศ จ�งมุงเนนการแสวงหาโอกาสเพ�่อ
กาวสูการใหบร�การที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจอวกาศใหม (New Space
Economy) เพราะปจจุบันเทคโนโลยีอวกาศมีการเติบโตข�้นอยาง
รวดเร�ว กอเกิด Big Data หร�อขอมูลขนาดใหญ ที่สามารถนำมาใช
งานและเพ�ม� มูลคาไดในหลายมิติ สรางประโยชนใหกบั ประเทศในวงกวาง

ทั�งในดานเศรษฐกิจและสังคม ไทยคมจ�งมุงมั�นที่จะเปนผูประกอบการ
ดาวเทียมของไทย ทีจ่ ะนำประสบการณ ความรู และความเช�ย่ วชาญ ใน
การรวมพัฒนาศักยภาพการใหบร�การทีเ่ กีย่ วของกับเศรษฐกิจอวกาศ
ใหม สงเสร�มข�ดความสามารถ เพ�อ่ สรางความเขมแข�งใหแกอตุ สาหกรรม
อวกาศของประเทศไทยสูสากล ทามกลางการแขงขันในยุคแหงโลก
นวัตกรรม
ในขณะเดียวกัน ไทยคมยังใหความสำคัญตอการบร�หารธุรกิจ
อยางสมดุล ภายใตหลักคิด “Company for today” และ “Company
for tomorrow” โดยการดำเนินธุรกิจสำหรับ Company for today
คือ การคำนึงถึงการสรางผลกำไรและผลประกอบการของบร�ษัทเปน
บวกในทุกไตรมาส ขณะที่ การดำเนินธุรกิจสำหรับ Company for
tomorrow จะมุงเนนการลงทุนดานการว�จัยและพัฒนา เพ�่อเตร�ยม
ความพรอมในการผลักดันใหไทยคมสามารถเติบโตไดอยางยั�งยืน ซ�่ง
ปจจัยเหลานี้ ยังชวยสงเสร�มความนาเช�่อถือของบร�ษัทตอสถาบันการ
เง�น และยังเปนประโยชนในการจัดหาแหลงเง�นทุนเพ�อ่ การดำเนินธุรกิจ
ของไทยคมในอนาคต
ไทยคม มุงเนนดำเนินธุรกิจที่สามารถสรางการเติบโตอยางยั�งยืน
ภายใตกลยุทธและแผนการดำเนินงานที่พรอมรับมือกับเปลี่ยนแปลง
และความทาทายใหมๆ ทีอ่ าจเกิดข�น้ ไดตลอดเวลา เพ�อ่ สรางความมัน� ใจ
ใหแกกลุมผูมีสวนไดเสียของบร�ษัท อันประกอบดวย 1) พนักงาน ซ�่ง
เปนทรัพยากรพ�น้ ฐานสำคัญทีร่ ว มผลักดันองคกรใหกา วสูค วามสำเร�จ
ไทยคมจ�งไมหยุดนิง� ทีจ่ ะพัฒนาความรู ความสามารถ รวมถึงการรักษา

และสรางความผูกพันกับพนักงานที่มีศักยภาพใหรวมงานกับองคกร
ไดในระยะยาว 2) ลูกคาของบร�ษัท ดวยการสงมอบสินคาและบร�การที่
ดีทส่ี ดุ ใหแกลกู คา 3) ผูถ อื หุน สรางความมัน� ใจวาบร�ษทั มีความสามารถ
ในการจายเง�นปนผลและรักษาราคาหุนไดในระดับที่เหมาะสม 4) สังคม
และประเทศชาติ ดวยการปฏิบัติตนในฐานะเปนองคกรที่เคารพตอ
กฎหมาย มีสวนชวยในการพัฒนาสังคม และยึดมั�นในการสรางคุณ
ประโยชนใหแกประเทศ
ในนามของคณะกรรมการและผูบร�หารไทยคม ขอขอบคุณ ผูมี
สวนไดเสียทุกภาคสวนที่ใหการสนับสนุนดวยดีเสมอมา และขอใหทุก
ทานเช�่อมั�นวา ไทยคมจะมุงมั�นดำเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบ สราง
ผลตอบแทนใหแกผูถือหุน รวมดูแลสังคมและประเทศชาติ เพ�่อสราง
ความยั�งยืนตลอดไป

นายสมประสงค บุญยะชัย
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
บร�ษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

เร�ยนทานผูถือหุน
ในป 2564 บร�ษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ไดครบรอบการดำเนินธุรกิจ 30 ป และยัง
เปนปทส่ี ญ
ั ญาดำเนินกิจการดาวเทียมสือ่ สารภายในประเทศ หร�อสัญญาสัมปทานดาวเทียม
ไทยคม ซ�่งมีอายุสัญญา 30 ป ไดสิ�นสุดลงเชนกัน โดยไทยคมไดสงมอบทรัพยสินและการ
ปฏิบัติการดาวเทียมคืนกลับใหแก กระทรวงดิจ�ทัลเพ�่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) อยาง
เร�ยบรอย และถือเปนการสิ�นสุดหนาที่การปฏิบัติตามสัญญาสัมปทาน ตั�งแตวันที่ 10
กันยายน 2564 ที่ผานมา ซ�่งการบร�การดาวเทียมยังสามารถดำเนินการไดอยางตอเนื่อง
ดวยดี โดยตลอดระยะเวลา 30 ป ไทยคมในฐานะคูสัญญาดำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสาร
ภายในประเทศกับดีอีเอส ไดดำเนินตามแผนการดำเนินงานและเจตนารมณของสัญญามา
โดยตลอด และยังยึดมั�นในการสรางประโยชนใหแกสังคมและประเทศชาติเสมอมา
ในดานผลการดำเนินงานในป 2564 ไทยคมมีรายไดจากการขายและบร�การรวม 3,303
ลานบาท ลดลงจาก 3,557 ลานบาทในป 2563 เปนผลมาจากการการใชงานทีล่ ดลงของลูกคา
ในประเทศ ประกอบกับการปลดระวางดาวเทียมไทยคม 5 ในเดือนกุมภาพันธ 2563 ไทยคม
มีผลกำไรสุทธิในป 2564 เปนจำนวน 144 ลานบาท โดยหากไมรวมผลจากสวนแบงขาดทุน
จากเง�นลงทุนจากการรวมคา ไทยคมมีผลกำไรสุทธิสำหรับการดำเนินงานปกติเพ��มข�้นเมื่อ
เทียบกับปกอ นหนา ขณะทีส่ ถานะทางการเง�นของไทยคมยังมัน� คงจากอัตราสภาพคลองทีส่ งู
เนื่องจากมีหนี้สินที่ลดลงจากการชำระคืนหุนกูที่ครบกำหนด
นอกจากนี้ ในปที่ผานมา ไทยคมไดจดทะเบียนจัดตั�ง บร�ษัท ทีซ� สเปซ คอนเน็ค จำกัด
(TCSC) ดวยทุนจดทะเบียน 100 ลานบาท โดยไทยคมเขาถือหุนรอยละ 100 ดำเนินธุรกิจ
สื่อสารโทรคมนาคม ธุรกิจดาวเทียมและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เพ�่อตอบสนองความตองการ
ดานเทคโนโลยีสื่อสารแกผูบร�โภค สรางเสร�มธุรกิจและรายไดในระยะยาว
ไทยคมมีความภาคภูมิใจเปนอยางยิ�ง ที่ไดรับการคัดเลือกจากสมาคมสงเสร�มสถาบัน
กรรมการบร�ษัทไทย (IOD) ใหเปนบร�ษัทจดทะเบียนที่มีการกำกับดูแลกิจการอยูในเกณฑ
“ดีเลิศ” ระดับ 5 ดาว ตอเนือ่ งเปนปท่ี 9 (2556-2564) และรางวัลหุน ยัง� ยืน หร�อ Thailand
Sustainability Investment (THSI) กลุม เทคโนโลยี ประจำป 2564 ตอเนือ่ งเปนปท่ี 7 จาก
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) สะทอนถึงศักยภาพการดำเนินธุรกิจของไทยคม
ที่มุงเนนพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอยางตอเนื่อง ควบคูกับการดำเนินธุรกิจเพ�่อให
องคกรเติบโตอยางยัง� ยืน และคำนึงถึงผลประโยชนของผูม สี ว นไดเสียทุกภาคสวน นอกจาก
นี้ ไทยคมยังไดรับการรับรองในฐานะสมาช�กแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอ
ตานทุจร�ต จากสมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษทั ไทย (IOD) ตอเนือ่ งเปนครัง� ที่ 3 ซ�ง่ เปน
ผลจากการทีไ่ ทยคมไดยดึ มัน� การดำเนินธุรกิจ ดวยความซ�อ่ สัตย โปรงใส และเปนธรรม ภาย
ใตหลักการกำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละจรรยาบรรณ เพ�อ่ ตอตานการคอรรปั ชัน� อยางดีเสมอมา
อีกเหตุการณสำคัญทีเ่ กิดข�น้ ในป 2564 ไดแก การทีค่ ณะกรรมการบร�ษทั ประกาศแตง
ตัง� คุณปฐมภพ สุวรรณศิร� ใหดำรงตำแหนง ประธานเจาหนาทีบ่ ร�หาร ตอจากผมซ�ง่ ไดครบ
กำหนดเกษ�ยณอายุงาน โดยมีผลตั�งแตวันที่ 1 มกราคม 2565 ตามแผนสืบทอดตำแหนง
ผูบร�หารเพ�่อสรางความยั�งยืนและตอเนื่องในการดำเนินธุรกิจ โดยคุณปฐมภพ เปนผูมี
ความรูค วามสามารถ และประสบการณทห่ี ลากหลาย ทัง� ในดานเทคโนโลยี การพัฒนาธุรกิจ
การขายและการตลาด และมีประสบการณในการทำธุรกิจระหวางประเทศมาอยางยาวนาน
รวม 30 ป อีกทั�งยังดำรงตำแหนงหัวหนาคณะผูบร�หาร ดานการคา ในชวง 6 ปที่ผานมา
คุณปฐมภพจ�งเปนผูท ม่ี คี วามเหมาะสมในบทบาทผูน ำขององคกร ทีจ่ ะนำพาไทยคมใหประสบ
ความสำเร�จ ขยายโอกาสสูความทาทายใหมๆ และเติบโตไดอยางมั�นคงตอไปในอนาคต
ผมขอขอบคุณผูถือหุน นักลงทุน ลูกคา คูคา พันธมิตร และผูมีสวนไดเสียของไทยคม
ทุกภาคสวน รวมไปถึงผูบร�หารและพนักงานทุกทานที่ไดชวยสนับสนุนและใหความไววางใจ
ตอการดำเนินงาน ตลอดเสนทางที่ผมไดรวมงานกับไทยคม ในโอกาสนี้ ผมเห็นเปนการ
สมควรแกเวลาที่จะสงตอภารกิจนี้ใหกับผูบร�หารทานใหม ไดสานตอเพ�่อสรางความสำเร�จ
ของทานรวมกับไทยคมสืบตอไป

นายอนันต แกวรวมวงศ
ประธานเจาหนาที่บร�หาร
(ลาออกจากตำแหนง มีผลวันที่ 1 มกราคม 2565)

เร�ยนทานผูถือหุน
ผมรูสึกเปนเกียรติอยางยิ�งที่ไดรับโอกาสจากคณะกรรมการบร�ษัท
ใหเขารับตำแหนงประธานเจาหนาที่บร�หาร ซ�่งมีผลนับตั�งแตวันที่ 1
มกราคม 2565 ที่ผานมา ผมเขารวมงานกับไทยคมมาตั�งแตชวงเร�่มตน
ของบร�ษัทในป พ.ศ. 2535 และมีความภาคภูมิใจที่ไดเปนสวนหนึ่งของ
ความสำเร�จของบร�ษัท จากวันแรกที่ไทยคมไดตั�งเปาหมายเปนผูให
บร�การดาวเทียมในประเทศ จวบจนวันนี้ที่ไทยคมสามารถกาวข�้นเปน
หนึ่งในผูใหบร�การดาวเทียมชั�นนำของโลก จ�งทำใหผมมีความมุงมั�นที่จะ
ใชความรู ความเช�่ยวชาญ และประสบการณในการทำงานอยางเต็ม
ความสามารถ เพ�่อสรางความสำเร�จและนำพาไทยคมใหกาวสูการเปน
องคกรที่เติบโตตอไปอยางยั�งยืน
ในป 2565 บร�ษัทไดพ�จารณาภาพรวมธุรกิจ สภาวะการแขงขัน
โอกาสทางการตลาด รวมถึงปจจัยขับเคลื่อนดานเทคโนโลยี ในการ
กำหนดกลยุ ท ธ ห ลั ก ในการดำเนิ น ธุ ร กิ จ คื อ "Repositioning
Thaicom for Growth" โดยไทยคมจะปรับเปลี่ยนไปสูการเปนบร�ษัท
ชั�นนำในภูมิภาคดานเทคโนโลยีอวกาศ ที่จะแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ
จากเศรษฐกิจอวกาศ (New Space Economy) รวมกับการพัฒนา
ธุรกิจดาวเทียมซ�่งเปนธุรกิจหลัก เพ�่อมุงสูเปาหมายในการสรางผล
กำไรที่ตอเนื่องและการเติบโตอยางยั�งยืนทั�งในดานธุรกิจดาวเทียม และ
การสรางโอกาสทางธุรกิจใหมจากเทคโนโลยีอวกาศ
เพ�่อสนับสนุนกลยุทธขางตน บร�ษัทจะดำเนินธุรกิจภายใตแนวทาง
ที่เปดกวาง โดยสรางความรวมมือกับพันธมิตร มาประกอบกับความรู
และฐานการตลาดในภูมิภาค เพ�่อพัฒนาตอยอดธุรกิจใหกาวหนา ใน
ขณะเดียวกัน ดานการบร�หารจัดการองคกร ไทยคมจะสรางระบบการ
ทำงานแบบ Agile Management เพ�่อปรับเปลี่ยนองคกรใหคลองตัว
พรอมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหมที่เกิดข�้นอยางรวดเร�ว
ในนามของคณะกรรมการ ผูบร�หาร และพนักงาน ผมขอขอบคุณ
ทานผูถ อื หุน ทีไ่ ดมอบความไววางใจตอไทยคมเสมอมา ขอใหทา นมัน� ใจวา
บร�ษัทจะทุมเทปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกำลังความสามารถ ดำเนินธุรกิจ
โดยคํานึงถึงการสรางประโยชนและผลตอบแทนที่ดีที่สุดใหแกผูถือหุน
และจะรวมกันนำพาองคกรกาวไปสูบทใหม สรางโอกาสทางธุรกิจ เพ�่อ
เดินหนาสูอนาคตที่เติบโตและความสำเร�จที่ยั�งยืน

นายปฐมภพ สุวรรณศิร�
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สารบัญ
หน้า
สารจากประธานคณะกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดาเนินงาน
1. โครงสร้างและการดาเนินงานของกลุม่ บริษัท
ส่วนที่ 1 1 – 27
2. การบริหารจัดการความเสีย่ ง
ส่วนที่ 1 28 – 33
3. การขับเคลือ่ นธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
ส่วนที่ 1 34 – 65
4. การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
ส่วนที่ 1 66 - 79
5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสาคัญอื่น
ส่วนที่ 1 80 - 85
ส่วนที่ 2 การกากับดูแลกิจการ
6. นโยบายการกากับดูแลกิจการ
ส่วนที่ 2 1 - 22
7. โครงสร้างการกากับดูแลกิจการ และข้อมูลสาคัญเกี่ยวกับ
ส่วนที่ 2 23 - 50
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้ ริหาร พนักงานและอื่นๆ
8. รายงานผลการดาเนินงานสาคัญด้านการกากับดูแลกิจการ
ส่วนที่ 2 51 – 73
9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน
ส่วนที่ 2 74 - 81
ส่วนที่ 3 งบการเงิน
เอกสารแนบ
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูม้ ีอานาจควบคุม ผูท้ ี่ได้รบั มอบหมายให้รบั ผิดชอบสูงสุด
ในสายงานบัญชีและการเงิน ผูท้ ไี่ ด้รบั มอบหมายให้รบั ผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทา
บัญชี เลขานุการบริษัทและตัวแทนติดต่อประสานงานกรณีเป็ นบริษัทต่างประเทศ
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบตั ิงานของ
บริษัท (compliance)
เอกสารแนบ 4 ทรัพย์สนิ ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินทรัพย์สนิ
เอกสารแนบ 5 รายงานคณะกรรมการชุดย่อย
เอกสารแนบ 6 สรุปสาระสาคัญสัญญาดาเนินกิจการดาวเทียม สัญญาร่วมทุน และใบอนุญาต
เอกสารแนบ 7 นโยบายและแนวปฏิบตั กิ ารกากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับเต็ม
(เปิ ดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท)

คาอธิบายคาย่อ
Analog (อะนาล็อก)
Bandwidth (แบนด์วิดท์)

Broadband (บรอดแบนด์)
Broadcast Beam

C and Ku-Bands

ระยะความถี่
พืน้ ที่ครอบคลุม
ขนาดของจานดาวเทียม
การถูกรบกวนโดยฝน
ระดับความเข้มของสัญญาณ
Compression
Digital
Digital Broadcasting
Digital Direct-to-Home (DTH)
Downlink
Frequency (ความถี่)
Gateway

Geostationary Earth Orbit
(GEO)

สัญญาณข้อมูลที่มีลกั ษณะการเปลีย่ นแปลงอย่างต่อเนื่อง
ช่วงของความถี่ที่สญ
ั ญาณไฟฟ้าใช้ นอกจากนีย้ งั หมายถึงอัตราการส่งข้อมูลเมื่อ
สื่อสารผ่านสื่อกลางหรืออุปกรณ์เฉพาะ โดยสัญญาณอะนาล็อก และสัญญาณ
ดิจิตอลมีแบนด์วิดท์ ซึง่ สามารถวัดโดยใช้หน่วยเป็ นเมกะบิตต่อวินาที
เทคโนโลยีในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Internet) ความเร็วสูง
ขนาดความกว้างของสัญญาณจากดาวเทียมที่ฉายลงมาบนพืน้ โลก ซึง่ เกิดจากการ
นาเอาพืน้ ที่การให้บริการของ SPOT Beam จานวนหนึ่งมารวมกัน โดยขึน้ อยู่กับ
ความต้องการของพืน้ ที่การให้บริการ แต่จะเน้นการให้บริการในลักษณะการสื่อสาร
แบบทางเดียว
กลุม่ ความถี่ที่ใช้ในด้านโทรคมนาคมผ่านดาวเทียม โดยมีความแตกต่างดังนี ้
C-band
Ku-band
6/4 GHz
14.5/12.75 GHz
พืน้ ที่กว้าง
พืน้ ทีเ่ จาะจง
ใหญ่ (ราคาสูง)
เล็ก (ราคาต่า)
ไม่มาก
มากกว่า C-band
มาตรฐานปกติ
ความแรงสูง
การบีบอัดสัญญาณเพื่อให้สามารถส่งข้อมูลได้มากขึน้ ผ่านช่องสัญญาณที่มี ขนาด
เท่าเดิม
สัญญาณไฟฟ้าหรือข้อมูลที่มีลกั ษณะการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่ต่อเนื่อง โดยมีการ
เก็บข้อมูลเป็ นสองสถานะ เช่น สถานะบวกหรือลบ หรือ สถานะเปิ ดหรือปิ ด เป็ นต้น
การแปลงสัญญาณภาพโทรทัศน์เป็ นตัวเลขเมื่อทาการส่ง และการแปลงสัญญาณ
กลับเป็ นภาพเมื่อได้รบั
ระบบการส่งรายการโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมตรงสูบ่ า้ น
การรับสัญญาณจากดาวเทียม
อัตราการเปลีย่ นแปลงของเฟสของคลืน่ แบบ Sinusoid (หรือ Sine Wave)
มี 2 ความหมาย 1) สาหรับทาง Networking: Gateway เป็ นตัวกลางที่ทาหน้าที่
ส่งผ่านข้อมูลระหว่างเน็ตเวิ รก์ หนึ่งกับเน็ตเวิ รก์ อื่ นๆ 2) สาหรับระบบดาวเที ย ม
(รวมถึง IPSTAR) : Gateway คือสถานีแม่ขา่ ยที่เชื่อมต่อระหว่างระบบดาวเทียมกับ
เครือข่ายภาคพืน้ ดิน (เช่น internet)
วงโคจรประจาที่สาหรับดาวเทียมเพื่อการสื่อสารเป็ นส่วนใหญ่ อยู่สงู จากพืน้ โลก
ประมาณ 35,786 กิ โลเมตร เส้นทางโคจรอยู่ในแนวเส้นศูน ย์สูต ร ดาวเทียมจะ
หมุนรอบโลกด้วยความเร็วเชิงมุมเท่ากับโลกหมุนรอบตัวเองทาให้ดเู หมือนลอยนิ่ง
อยูเ่ หนือจุด ๆ หนึง่ บนโลกตลอดเวลา วงโคจรพิเศษนีเ้ รียกว่า “วงโคจรค้างฟ้า” ด้วย

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

MCPC

Medium Earth Orbit (MEO)

Radio Frequency (RF)
Shaped Beam

Spot Beam

Teleport

Terminal
Transponder

Turnaround Service
Turnkey Service

การใช้ดาวเทียมเพียง 3-4 ดวงก็สามารถครอบคลุมพืน้ ที่ ได้ท่วั โลก (ยกเว้นบริเวณ
ขัว้ โลกเหนือและขัว้ โลกใต้)
หน่ ว ยวัด ความถี่ , จ านวนครัง้ ที่ ค ลื่ น เสี ย ง หรื อ คลื่ น แม่ เ หล็ ก สลับ ใน 1 วิ น าที
1 GHz = 1,000,000,000 Hertz 1 MHz = 1,000,000 Hertz
ดาวเทียมไทยคม 4 (เป็ นดาวเทียม Broadband)
วงโคจรระดับต่าที่อยูห่ า่ งจากพืน้ โลกประมาณ 200-2,000 กิโลเมตร ดาวเทียมที่อยู่
ในวงโคจรนี ้ สามารถโคจรรอบโลกได้ในเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงครึง่ โดยต้องใช้
ดาวเทียมอย่างน้อย 32 ดวง จึงจะสามารถครอบคลุมพืน้ ที่ได้ท่วั โลก
ย่อมาจากคาว่า Multi-channel per carrier คือ ลักษณะของการส่งข้อมูล ที่มีการ
ส่งข้อมูลหลาย ๆ ช่อง เข้าไปในสัญญาณตัวเดียวกัน เช่น เราสามารถส่งสัญญาณ
โทรทัศน์หลาย ๆ ช่อง เข้าไปในสัญญาณดิจิตอลสัญญาณเดียว (carrier) เพื่อส่งขึน้
สูด่ าวเทียม
วงโคจรระดับกลาง ที่อยู่เหนือวงโคจรระดับต่า (2,000 กิโลเมตร) และอยู่ต่ากว่าวง
โคจรค้างฟ้า (35,786 กิโลเมตร) และต้องใช้ดาวเทียม 10-20 ดวง จึงจะสามารถ
ครอบคลุมพืน้ ที่ได้ท่วั โลก
ความถี่ที่อยูร่ ะหว่าง 100 KHz และ 20 GHz
สัญญาณดาวเทียมที่มีการปรับแต่งรู ปร่างบริเวณของการฉายบนพืน้ โลก เพื่อให้
ครอบคลุม และเข้ากับ ลักษณะของภูมิ ป ระเทศนั้น ๆ ซึ่ง ส่ว นใหญ่ แ ล้วพื น้ ที่การ
ให้บริการมักจะเป็ นบริเวณกว้าง เน้นการให้บริการในลักษณะการสื่อ สารแบบสอง
ทาง และเป็ นบริเวณที่มีประชากรอาศัยอยูน่ อ้ ย
สัญญาณดาวเทียมที่มีความแรงของสัญญาณ ครอบคลุมพืน้ ที่ให้บริการที่จากัด ซึง่
เมื่อมองจากดาวเทียมจะมีพนื ้ ที่ให้บริการเป็ นวงกลมแคบ ๆ หลาย ๆ วงเรียงติดกัน
ในลักษณะรังผึง้ เป็ นรู ปแบบของสัญญาณที่ให้บริการในลักษณะการสื่อสารแบบ
สองทาง ในบริเวณที่มีประชากรอาศัยอยูจ่ านวนมาก
สถานีบริการภาคพืน้ ดินเพื่อใช้เป็ นศูนย์ให้บริการที่ครบวงจรในการรับส่งสัญญาณ
โทรทัศน์และวิทยุผ่านดาวเทียม นอกจากนีย้ งั ให้บริการการเชื่อมต่อเครือข่าย และ
บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพสูงให้แก่ผรู้ บั บริการในท้องถิ่นห่างไกลอีกด้วย
จุดสุดท้ายของเครือข่าย โดยในโครงการ IPSTAR หมายถึง โมเด็มของดาวเทียม
(อุปกรณ์ภายใน) จานดาวเทียม และ สายเคเบิล (อุปกรณ์ภายนอก)
ช่องรับส่งผ่านสัญญาณดาวเทียมจากสถานีภาคพืน้ ดินผ่านจานสายอากาศและนา
สัญญาณนัน้ มาแปลงความถี่ให้ต่าลง และขยายสัญญาณให้มีกาลังแรงขึน้ เพื่อส่ง
สัญญาณกลับมาสู่สถานีรบั สัญญาณปลายทางบนพืน้ โลก โดย 2-3 ทรานสพอน
เดอร์ที่ ค รอบคลุ ม พื ้น ที่ บ ริ เ วณเดี ย วกั น เรี ย กว่ า “Beam” เช่ น “India Beam”
หมายถึง ทรานสพอนเดอร์ตา่ ง ๆ ที่มีพนื ้ ที่ครอบคลุมประเทศอินเดีย
การรับสัญญาณจากดาวเทียมดวงอื่น ๆ เพื่อส่งสัญญาณนัน้ ขึน้ สูด่ าวเทียมไทยคม
การให้บริการแบบครบวงจร ที่ผซู้ ือ้ บริการสามารถนาไปใช้งานได้เลย

TTC & M
Uplinking
Very Small Aperture Terminal
(VSAT)

ย่ อ มาจากค าว่ า Telemetry Telecommand and Monitoring เป็ น ระบบควบคุม
การทางานของดาวเทียม
การส่งสัญญาณขึน้ สูด่ าวเทียม
ระบบที่สามารถให้บริการได้ทงั้ เสียง ข้อมูลและภาพ โดยส่งและรับสัญญาณจาก
ดาวเทียมซึง่ ประกอบด้วยการส่งข้อมูลจากคอมพิวเตอร์และข้อมูลสือ่ สารชนิดอื่น ๆ

สวนที่ 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

ส่วนที่ 1 กำรประกอบธุรกิจและผลกำรดำเนินงำน

1. โครงสร้างและการดาเนินงานของกลุ่มบริษัท
ประวัตคิ วามเป็ นมาของบริษัท
บริษัทเริม่ ก่อตัง้ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกำยน 2534 โดย บริษัท อินทัช โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) (อินทัช) (เดิมชื่อ บริษัท
ชิ น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)) บริษัทเป็ นผู้ให้บริกำรด้ำนโทรคมนำคมผ่ำนดำวเทียมภำยใต้สญ
ั ญำดำเนินกิจกำร
ดำวเทียมสื่อสำรภำยในประเทศระหว่ำงบริษัทกับกระทรวงคมนำคม (ปั จจุบนั อำนำจกำรดูแลสัญญำนีไ้ ด้ถกู โอนไปอยู่ภำยใต้
กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม) เป็ นระยะเวลำ 30 ปี สิน้ สุดสัญญำในปี 2564 โดยทำหน้ำที่จดั สร้ำงจัดส่งดำวเทียม
ขึน้ สูว่ งโคจรเพื่อให้บริกำรช่องสัญญำณดำวเทียม โดยต้องจ่ำยผลประโยชน์ตอบแทนแก่กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม(กระทรวงดิจิทลั ฯ) ในอัตรำร้อยละของรำยได้ค่ำบริกำรช่องสัญญำณดำวเทียมที่ได้รบั หรืออย่ำงน้อยเท่ำกับจำนวน
เงินขัน้ ต่ำที่ระบุไว้ในสัญญำ และต้องส่งมอบดำวเทียม สถำนีควบคุมดำวเทียม รวมทัง้ อุปกรณ์ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำร
ดำเนินธุรกิจดังกล่ำว ให้เป็ นกรรมสิทธิ์ของกระทรวงดิจิทลั ฯ เมื่อได้ดำเนินกำรก่อสร้ำงและติดตัง้ เรียบร้อยแล้ว
เมื่ อวันที่ 17 ธันวำคม 2534 พระบำทสมเด็ จพระปรมิ นทรมหำภูมิ พลอดุลยเดช โปรดเกล้ำฯ พระรำชทำนนำม
ดำวเที ย มสื่ อ สำรแห่ ง ชำติ ด วงแรกของโครงกำรอย่ ำ งเป็ นทำงกำรว่ ำ “ไทยคม” (THAICOM) มำจำกค ำว่ ำ Thai
Communications หรือ ไทยคมนำคม เพื่อเป็ นสัญลักษณ์เชื่อมโยงประเทศไทยกับเทคโนโลยีสอื่ สำรสมัยใหม่
บริษัทประสบผลสำเร็จในกำรจัดส่งและให้บริกำรดำวเทียมไทยคมเป็ นจำนวนทัง้ สิน้ 8 ดวง ดังนี ้
 ดำวเทียมที่จดั ส่งขึน้ สูว่ งโคจร และปลดระวำงเป็ นที่เรียบร้อยแล้ว ได้แก่ ดำวเทียมไทยคม 1 ไทยคม 2 ไทย
คม 3 และ ไทยคม 5
 ดำวเทียมที่จดั ส่งขึน้ สูว่ งโคจร และได้ถกู โอนสิทธิในกำรบริหำรจัดกำรให้แก่กระทรวงดิจิทลั ฯ หลังจำกสิน้ สุด
สัญญำสัมปทำนเมื่อวันที่ 10 กันยำยน 2564 ได้แก่ดำวเทียมไทยคม 4 และไทยคม 6
 ดำวเทียมที่จดั ส่งขึน้ สู่วงโคจร และบริษัทให้บริกำรภำยใต้ใบอนุญำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคม ได้แก่
ดำวเทียมไทยคม 7 และไทยคม 8
นอกจำกนีบ้ ริษัทยังมีกำรขยำยกำรประกอบธุรกิ จ ไปยังธุ รกิ จกำรให้บ ริกำรอิ นเทอร์เ น็ต ธุรกิ จกำรให้บริก ำร
โทรศัพท์ และธุรกิจให้บริกำรจำหน่ำยอุปกรณ์จำนรับสัญญำณดำวเทียม ในปี 2540 2543 และ 2550 ตำมลำดับ
บริษัทได้เข้ำเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 มกรำคม 2537 โดยมีบริษัท
อินทัช โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) เป็ นผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ มีสดั ส่วนกำรถือหุน้ ในบริษัทร้อยละ 41.13

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
1.1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย และกลยุทธ์ในการดาเนินงานของบริษัท
วิสัยทัศน์
“ผู้ให้บริการด้านสมาร์ทโซลูช่ัน และแพลตฟอร์มเทคโนโลยีจากอวกาศสู่ภาคพื้นดินชั้นนาแห่งเอเชีย เพื่อ
เสริมสร้างความสาเร็จแห่งอนาคต”
พันธกิจ
 รักษำควำมเป็ นผูน้ ำอันดับ 1 ด้ำนกำรให้บริกำรดำวเทียมแบบครบวงจรในประเทศไทย และก้ำวสูร่ ะดับภูมิภำค
ภำยใน 5 ปี
 สร้ำงโอกำสทำงธุรกิจจำกเศรษฐกิจอวกำศที่จะเกิดขึน้ ในอนำคต
 สร้ำงควำมร่วมมือ และควำมรูด้ ำ้ นกำรตลำดในประเทศเพื่อพัฒนำต่อยอดธุรกิจให้กำ้ วหน้ำ
แบบ 56-1 One Report

ส่วนที่ 1 หน้ำที่ 1

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

ส่วนที่ 1 กำรประกอบธุรกิจและผลกำรดำเนินงำน

 สร้ำงระบบกำรทำงำนแบบ Agile เพื่อปรับเปลี่ยนองค์กรให้คล่องตัว พร้อมรับมือกับควำมเปลี่ยนแปลงในกำร
ดำเนินธุรกิจ
 สร้ำงประโยชน์แก่ผถู้ ือหุน้ ภำยใต้กรอบธรรมำภิบำล และหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี เพื่อสร้ำงเสถียรภำพและ
ควำมยั่งยืนให้แก่องค์กร
กลยุทธ์ในการดาเนินงานของบริษัท
บริษัทมุ่งมั่นในกำรดำเนินธุรกิจโดยยึดกลยุทธ์หลักเพื่อสร้ำงกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง ทัง้ ในส่วนของธุรกิจดำวเทียม กำร
สร้ำงโอกำสทำงธุรกิจจำกเศรษฐกิจอวกำศที่ จะเกิดขึน้ ในอนำคต เพื่อให้บริษัทเป็ นองค์กรที่สร้ำงผลกำไรและเติบโตอย่ำง
ยั่งยืน ทัง้ นี ้ กลยุทธ์หลักในกำรดำเนินงำนของบริษัทประกอบด้วย
(1) กลยุทธ์ด้านธุรกิจดาวเทียม
บริษัทกำหนดแผนกลยุทธ์ดำ้ นธุรกิจ ดำวเทียม เพื่อมุ่งมั่นที่จะเป็ นผูใ้ ห้บริกำรดำวเทียมแบบครบวงจรอันดับ 1 ในระดับ
ภูมิภำค ภำยใน 5 ปี และจะรักษำควำมเป็ นผูน้ ำอันดับ 1 ด้ำนกำรให้บริกำรดำวเทียมในประเทศไทย เพื่อนำเสนอสินค้ำ
และบริกำรที่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ สร้ำงควำมได้เปรียบในกำรแข่งขัน และสร้ำงกำรเจริญเติบโต
อย่ำงยั่งยืน โดยมุง่ เน้นดำเนินแผนงำนตำมสีส่ ว่ นหลัก ดังนี ้
1. กลยุทธในกำรให้บริกำรด้ำนดำวเทียม
บริษัทยังคงให้ควำมสำคัญกับธุรกิจดำวเทียม แม้ว่ำ สัญญำดำเนินกิจกำรดำวเทียมสื่อสำรภำยในประเทศ (สัญญำ
สัมปทำน) ได้สิน้ สุดลงแล้วเมื่อวันที่ 10 กันยำยน 2564 และรัฐบำลได้มอบหมำยให้ บมจ. โทรคมนำคมแห่งชำติ เป็ น
ผู้บ ริ ห ำรจัด กำรดำวเที ย มภำยใต้สัญ ญำสัม ปทำน โดยปั จ จุบัน บริ ษั ท ด ำเนิ น กำรซื อ้ แบนด์วิ ธ บำงส่ว นจำก บมจ.
โทรคมนำคมแห่งชำติเพื่อให้บริกำรแก่ลกู ค้ำ ที่มีอยู่ในปั จจุบนั อย่ำงต่อเนื่อง บริษัทจึงมีทงั้ ช่องสัญญำณดำวเทียมของ
บริษัทเอง (ดำวเทียมไทยคม 7 และไทยคม 8) และช่องสัญญำณที่ ซือ้ มำจำก บมจ.โทรคมนำคมแห่งชำติ (ช่องสัญญำณ
บำงส่วนของดำวเทียมไทยคม 4 และไทยคม 6)
บริษัทยังคงมีควำมสำมำรถให้บริกำรด้ำนบรอดคำสต์ เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรด้ำนโทรคมนำคม
ภำยในประเทศ ส่งเสริมบริกำร C-band VSAT (บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตผ่ำนดำวเทียม) ในตลำดใหม่ ๆ โดยเฉพำะใน
ประเทศปำกีสถำน และหมู่เกำะแปซิฟิก รวมถึงนำเสนอโซลูช่ นั แบบครบวงจร ให้แก่กลุม่ ลูกค้ำ โทรคมนำคม องค์กร ใน
ภูมิภำคอินโดจีน และแปซิฟิก รวมถึงพัฒนำควำมร่วมมือกับลูกค้ำเพื่อให้บริกำรดำวเทียมในโครงกำรระยะยำวแก่ตลำด
อินเดีย สำหรับภูมิภำคแอฟริกำ ยังคงสร้ำงควำมแตกต่ำงจำกคู่แข่งขันโดยกำรมุง่ เน้นกลุม่ ประเทศเป้ำหมำยอย่ำงชัดเจน
โดยบริษัทจะนำประสบกำรณ์และควำมเชี่ยวชำญมำประยุกต์ใช้ รวมทัง้ สร้ำงควำมร่วมมือ กับพันธมิตรผูใ้ ห้บริกำรสถำนี
ภำคพืน้ ดิน
กำรบริกำรด้ำนบรอดแบนด์ บริษัทยังคงมุง่ เป้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของกำรใช้งำนแบนด์วธิ บนแพลตฟอร์มไอพีสตำร์
และแพลตฟอร์มของพันธมิตรทำงธุรกิ จ เพื่อสร้ำงโอกำสในกำรเพิ่มปริมำณกำรใช้งำนแบนด์วิธ ดำวเทียมไทยคม 4
โดยเฉพำะในประเทศอินโดนีเชีย และฟิ ลิปปิ นส์ มีกำรร่วมมือกับ บมจ.โทรคมนำคมแห่งชำติ เพื่อให้บริกำรบรอดแบนด์
อินเทอร์เน็ตผ่ำนดำวเทียมไปยังกลุม่ ธุรกิจค้ำปลีกมำกขึน้
นอกจำกนี ้ บริษัทวำงกลยุทธ์ที่จะทำให้เกิดรำยได้อย่ำงสม่ำเสมอเพื่อต่อยอดทำงธุรกิจอย่ำงยั่งยืน โดยเน้นไปที่กำร
ขยำยบริกำรนำวำ (NAVA) หรือบริกำรสื่อสำรควำมเร็วสูงผ่ำนดำวเทียมแบบเคลื่อนที่ทำงทะเล กำรให้บริกำร 5G ผ่ำน
ดำวเทียม โดยร่วมมือกับผูใ้ ห้บริกำรโทรศัพท์เคลือ่ นที่ในประเทศไทย กำรให้บริกำร Wi-Fi ในพืน้ ที่ที่มีควำมต้องกำร ทัง้ ใน
ประเทศไทย และต่ำงประเทศ
สำหรับกำรดำเนินโครงกำรดำวเทียมดวงใหม่ บริษัทมีแผนกลยุทธ์เพื่อควำมต่อเนื่องของกำรดำเนินธุรกิจ โดยพร้อม
ที่จะพิจำรณำเข้ำร่วมกำรประมูลสิทธิ ในกำรเข้ำใช้งำนวงโคจรดำวเทียมจำก กสทช. และบริษัทยังได้เตรียมแผนควำม
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ร่วมมือกับพันธมิตรทำงธุรกิ จ โดยใช้วงโคจรต่ำงประเทศ เพื่อสร้ำงดำวเทียมร่วมกันในรู ปแบบของกำรทำ Condosat
ภำยใต้ใบอนุญำตของต่ำงประเทศ และกำรหำพันธมิตรทำงธุรกิจ ควบคู่ไปกับผูใ้ ห้บริกำรดำวเทียมวงโคจรระยะต่ำ (LEO
Satellite) เพื่อให้บริกำรแก่กลุม่ ตลำดเป้ำหมำย
2. กลยุทธ์ในกำรให้บริกำรแก่โครงกำรภำครัฐ
เพื่อขยำยธุรกิจและสร้ำงควำมได้เปรียบทำงกำรแข่งขันในธุรกิจโทรคมนำคมให้มำกขึน้ บริษัทได้ขยำยธุรกิจดำวเทียม
ไปยังปลำยนำ้ เพื่อเข้ำถึงกลุม่ ผูบ้ ริโภค และกลุม่ ภำครัฐมำกขึน้ โดยเน้นกำรเข้ำไปมีสว่ นร่วมกับโครงกำรภำครัฐใหญ่ๆ และ
มองหำโอกำสในกำรลงทุนทำงธุรกิจทัง้ ในประเทศและต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทำงด้ำนดำวเทียมและอวกำศ
พร้อมกับกำรพัฒนำธุรกิจใหม่อย่ำงต่อเนื่องเพื่อสร้ำงรำยได้เพิ่มเติมให้กบั บริษัททัง้ ในระยะสัน้ และในระยะยำว
3. กลยุทธ์ในกำรขยำยธุรกิจ
บริษัทมีแผนกลยุทธ์ที่จะสร้ำงโอกำสทำงธุรกิจใหม่จำกเศรษฐกิจอวกำศใหม่ (New Space Economy) ที่จะเกิดขึน้ ใน
อนำคต โดยเน้นกำรนำข้อมูลเชิงพืน้ ที่ที่ได้จำกอวกำศ น่ำนฟ้ำ และภำคพืน้ ดิน มำประมวลผลโดยใช้เทคโนโลยีระบบ
ปั ญญำประดิษฐ์ และกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลขนำดใหญ่ เพื่อให้ได้มำซึง่ ข้อมูลกำรวิเครำะห์เชิงลึก และนำไปสูก่ ำรวำงแผนกำร
จัดกำรที่แม่นยำ กำรคำดกำรณ์เหตุกำรณ์ในอนำคต ซึ่งบริษัทเรียกบริกำรนีว้ ่ำ Satellite AI โดยบริษัท จะเน้นพัฒนำ
แพลตฟอร์ม เพื่ อ ตอบสนองควำมต้อ งกำรของลูก ค้ำ ใน 4 กลุ่ม หลัก คื อ ภำคเกษตร ภำคทรัพ ยำกรธรรมชำติ แ ละ
สิง่ แวดล้อม ภำคควำมมั่นคง และภำคธุรกิจ
4. กลยุทธ์ในกำรลงทุน
บริษัทจะใช้จดุ แข็งที่มอี ยูเ่ พื่อหำโอกำสในกำรลงทุนกับธุรกิจใหม่ เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขัน ทัง้ ในธุรกิจ
ดำวเที ยม และธุ ร กิ จ ใหม่จำกเศรษฐกิ จอวกำศที่ จะเกิ ด ขึน้ ในอนำคต โดยใช้กลยุท ธ์ในกำรท ำ M&A (Mergers and
Acquisitions) ทัง้ ในประเทศ และต่ำงประเทศ บริษัทเชื่อมั่นว่ำจะสำมำรถต่อยอดทำงธุรกิจได้มำกขึน้ เพิ่มประสิทธิภำพใน
กำรดำเนินงำน และตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
(2) กลยุทธ์ด้านบุคลากร
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) มีกำรดำเนินกิจกำรทัง้ ในประเทศไทยและต่ำงประเทศ โดยมุ่งเน้นกำรสร้ำงควำม
มั่นคงและเติบโตอย่ำงยั่งยืนในธุรกิจสื่อสำรและโทรคมนำคม ซึ่งตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำ บริษัทได้ให้ควำมสำคัญเป็ น
อย่ำงยิ่งต่อกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรมุนษย์ ซึง่ ถือเป็ นหัวใจสำคัญในกำรสนับสนุนและนำพำองค์กรให้เจริญเติบโตและ
มีควำมสำเร็จอย่ำงยั่งยืน บริษัทได้มีกำรจัดทำแผนกลยุทธ์ดำ้ นบุคคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง โดยแผนสำหรับปี 2563 – 2565
นัน้ ได้มีกำรมุ่งเน้นให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงในเชิงรุ ก กล่ำวคือ มีกำรออกแบบโครงสร้ำงองค์กรให้ตอบรั บกับควำมท้ำทำย
และสร้ำงควำมได้เปรียบในกำรแข่งขัน (Right Structure) โดยกำรให้ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกร
ภำยในองค์กร (Right People) และสร้ำงวัฒนธรรมกำรทำงำนแบบอะไจล์ (Right Culture) โดยมุ่งเน้นให้เกิดกำรพัฒนำ
กระบวนกำรกำรทำงำนต่ำงๆ (Right Process) ให้มีควำมต่อเนื่อง เชื่อมโยงและเป็ นไปในทิศทำงเดียวกันทัง้ องค์กร อีกทัง้
จะต้องสอดคล้องกับทิศทำงของโลกในปั จจุบนั และอนำคต เพื่อสร้ำงองค์กรที่เป็ นศูนย์รวมของบุคลลำกรที่มีคณ
ุ ภำพและ
ศักยภำพที่ดีเลิศ เป็ นองค์กรที่นำ่ อยูค่ วบคูไ่ ปกับกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรดำเนินงำน
(3) กลยุทธ์สู่ความยั่งยืน
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) ให้ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำสูค่ วำมยั่งยืน ซึง่ มีเป้ำหมำยที่คำนึงถึงควำมยั่งยืนใน
ทุกมิติ ทัง้ ด้ำนเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง กำรสร้ำงคุณค่ำร่วม
และลดผลกระทบที่มีต่อผูม้ ีสว่ นได้เสียในห่วงโซ่คณ
ุ ค่ำของธุรกิจ และยังดำเนินงำนภำยใต้กรอบกำรพัฒนำควำมยั่งยืน
ขององค์กร โดยมีกลยุทธ์ที่จะสนับสนุนกำรดำเนินกำรดังกล่ำว ดังต่อไปนี ้
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1. กำรดำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบ (Doing Business with Responsibility)
ไทยคมมุ่งมั่นในกำรดำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมและผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียทุกภำคส่วน
โดยยึดมั่นในกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีและจริยธรรมทำงธุรกิจ เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มและกำรลงทุนในธุรกิจที่สง่ เสริมควำม
ยั่งยืน รวมถึงกำรพัฒนำนวัตกรรมและผลประโยชน์รว่ มกันตลอดห่วงโซ่คณ
ุ ค่ำทำงธุรกิจ
กลยุทธ์ของบริษัท:
1.1 ควำมร่วมมือเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้ำงควำมยั่งยืนทำงธุรกิจในระยะยำวกับคูค่ ำ้ คูธ่ ุรกิจ
1.2 กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และบริกำรที่เป็ นนวัตกรรมและธุรกิจใหม่ๆ
2. กำรดูแลผูค้ น (พนักงำน) และสังคม (Caring for People and Society)
ไทยคมยึดมั่นในควำมรับผิดชอบต่อสังคมเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและกฎหมำยแรงงำน ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำร
และดูแลพนักงำนด้วยควำมเสมอภำคเป็ นธรรมและมีสขุ ภำพอนำมัยที่ดี ส่งเสริมกำรดูแลสังคมโดยให้โอกำสที่เท่ำเทียม
กันในกำรเข้ำถึงข้อมูลและเชื่อมต่อกับเทคโนโลยีที่เป็ นนวัตกรรมของเรำในทุกด้ำนและทุกสถำนกำรณ์เพื่อคุณภำพชีวิตทีด่ ี
ขึน้
กลยุทธ์ของบริษัท:
1. กำรพัฒนำทักษะและควำมรูข้ องพนักงำน
2. ส่งเสริมควำมเป็ นอยูท่ ี่ดแี ละควำมผูกพันของพนักงำน
3. โครงกำรไทยคิด ไทยคม เพื่อสนับสนุนด้ำนกำรศึกษำ
4. ส่งเสริมนวัตกรรมและโครงกำรที่สร้ำงโอกำสกำรเรียนรูแ้ ละกำรเข้ำถึงเทคโนโลยีดิจิทลั
3. ไทยคมรักพิทกั ษ์โลก (Thaicom Loves Earth)
บริษั ท มุ่งเน้นไปที่ควำมรับ ผิ ดชอบในกำรลดและบรรเทำผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อ มจำกกำรดำเนินงำนของ
บริษัท โดยกำรอนุรกั ษ์ทรัพยำกรและรักษำสภำพแวดล้อมที่ดีอย่ำงยั่งยืน
กลยุทธ์ของบริษัท:
1. กำรอนุรกั ษ์พลังงำนและพลังงำนทำงเลือก
2. กำรใช้นำ้ และกำรจัดกำรนำ้ เสีย
3. กำรจัดกำรกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก
4. ส่งเสริมสำนักงำนสีเขียว (นำ้ ทิง้ และของเสีย)
5. รณรงค์กำรปลูกต้นไม้ เพื่อช่วยลดก๊ำซเรือนกระจก
1.1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
กำรเปลีย่ นแปลงและพัฒนำกำรที่สำคัญของกลุม่ บริษัทในช่วง 3 ปี ที่ผำ่ นมำ
ปี 2564
บริษัทได้ทำสัญญำดำเนินกิจกำรดำวเทียมสื่อสำรภำยในประเทศกับกระทรวงคมนำคม (ปั จจุบนั ได้ถกู โอนไปอยู่
ภำยใต้กระทรวงดิจิทลั ฯ) เพื่อดำเนินกิจกำรดำวเทียมสื่อสำรเป็ นเวลำ 30 ปี ซึ่งสิน้ สุดลงในวันที่ 10 กันยำยน 2564 โดย
บริษัทได้สง่ มอบกำรครอบครองดำวเทียมและทรัพย์สินทัง้ หมดตำมสัญญำสัมปทำนคืนให้แก่กระทรวงดิจิทลั ฯ ครบถ้วน
แล้ว ณ วันสิน้ สุดสัญญำ โดยกระทรวงดิจิทลั ฯได้มอบสิทธิในกำรบริหำรจัดกำรดำวเทียมภำยใต้สญ
ั ญำสัมปทำนให้กับ
บริษัท โทรคมนำคมแห่งชำติ จำกัด (มหำชน)
หลังจำกกำรสิน้ สุดของสัญญำสัมปทำน บริษัทย่อยของบริษัทได้เข้ำทำข้อตกลงเพื่อซือ้ แบนด์วิธบำงส่วนบน
ดำวเทียมไทยคม 4 และดำวเทียมไทยคม 6 กับบริษัท โทรคมนำคมแห่งชำติ จำกัด (มหำชน) เพื่อไปให้บริกำรลูกค้ำรำย
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ย่อย ดังนัน้ นับตัง้ แต่วนั ที่ 11 กันยำยน 2564 กลุม่ บริษัทจึงสำมำรถให้บริกำรช่องสัญญำณดำวเทียมบนดำวเทียมไทยคม
4 และดำวเทียมไทยคม 6 กับลูกค้ำบำงส่วนของกลุม่ บริษัทได้ตอ่ ไป
เมื่อวันที่ 8 มิถนุ ำยน 2564 บริษัทได้จดทะเบียนจัดตัง้ บริษัท ทีซี สเปซ คอนเน็ค จำกัด (TCSC) เพื่อดำเนินกำร
ประกอบธุรกิจสื่อสำรโทรคมนำคม ธุรกิจดำวเทียมและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 100 ล้ำนบำท มูลค่ำ
หุน้ ที่ตรำไว้ 10 บำท มีทนุ จดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 25 ล้ำนบำท โดยบริษัทถือหุน้ ร้อยละ 99.99
ในปี 2563 บริษั ท ได้ร ับ กำรประเมิ น จำกผลสำรวจรำยงำนกำรกำกับ ดูแลกิ จกำรที่ ดีข องบริษัท จดทะเบียน
ประจำปี 2564 โดยมีคะแนนอยูใ่ นเกณฑ์ “ดีเลิศ” หรือ 5 ดำว ต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 9 (2556-2564) จำกผลกำรสำรวจประจำปี
โดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) รวมกับตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษั ท ได้ร ับ คัด เลือ กให้อ ยู่ใ นรำยชื่ อ หุ้น ยั่ง ยื น หรือ “Thailand Sustainability Investment (THSI)” ประจ ำปี
2564 ต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 7 สะท้อนถึงกำรเป็ นบริษัทที่มีกำรดำเนินธุรกิจอย่ำงสมดุลระหว่ำงผลประกอบกำรทำงกำรเงิน และ
ควำมรับ ผิ ด ชอบต่ อ ผู้มี ส่ว นได้เ สี ย ตลอดจนสำมำรถน ำประเด็ น ด้ำ นสิ่ ง แวดล้อ ม สัง คม และบรรษั ท ภิ บ ำล หรื อ
Environment Social and Governance : ESG ไปใช้เป็ นกลไกในกำรพัฒนำธุรกิจสูค่ วำมยั่งยืนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
นอกจำกนีบ้ ริษัทได้รบั กำรประเมิน 100 คะแนน จำกโครงกำรประเมินคุณภำพกำรจัดประชุมสำมัญผูถ้ ื อหุน้
ประจำปี 2564 ของบริษัทจดทะเบียน (AGM Assessment Program) จำกกำรประเมินโดยสมำคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย
(Thai Investor Association) ซึง่ เป็ นคะแนนที่สงู กว่ำค่ำเฉลีย่ ของกำรประเมินของบริษัทจดทะเบียนทัง้ หมด
ปี 2563
บริษัทได้ยตุ ิกำรใช้งำนดำวเทียม และทำกำรปลดระวำงดำวเทียมไทยคม 5 เมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2563 เวลำ
16.52 น. (ตำมเวลำประเทศไทย) ดำวเทียมไทยคม 5 ได้เกิดเหตุขดั ข้องขึน้ เมื่อวันที่ 17 ธันวำคม 2562 ส่งผลให้มีขอ้ จำกัด
ทำงเทคนิคในกำรตรวจสอบสถำนะดำวเทียมไทยคม 5 บริษัท ได้พยำยำมดำเนินกำรกูค้ ืนระบบที่ขดั ข้องตำมคำแนะนำ
ของผูผ้ ลิตดำวเทียมและผูเ้ ชี่ยวชำญหลำยครัง้ แต่ไม่สำมำรถทำกำรกูค้ ืนระบบได้ ด้วยเหตุผลดังกล่ ำวผูผ้ ลิตจึงแนะนำให้
บริษัทฯ ดำเนินกำรปลดระวำงดำวเทียม ทัง้ นี ้ ดำวเทียมไทยคม 5 มีกำรใช้งำนมำแล้วร่วม 14 ปี โดยส่งขึน้ สูว่ งโคจรตัง้ แต่
เดือนพฤษภำคม 2549
เมื่อวันที่ 26 มิถุนำยน 2563 บริษัท กสท โทรคมนำคม จำกัด (มหำชน) (กสท) และ ไทยคม ได้ร่วมกันจัดตัง้
บริษัท เนชั่นสเปซแอนด์เทคโนโลยี (เนชั่นสเปซ) ขึน้ เพื่อให้บริกำรธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับดำวเทียม อำทิ ธุรกิจดำวเทียมวง
โคจรระยะต่ำ (Low Earth Orbit Satellite) โดย เนชั่นสเปซ มีทนุ จดทะเบียน 10 ล้ำนบำท แบ่งออกเป็ นหุน้ สำมัญจำนวน 1
ล้ำนหุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 10 บำท ชำระแล้วเต็มจำนวน โดย ไทยคม และ บริษัท กสท โทรคมนำคม จำกัด (มหำชน)
ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 75 และร้อยละ 25 ตำมลำดับ
เมื่อวันที่ 21 กรกฏำคม 2563 บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด (เออำร์วี) ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของ
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิ โตรเลียม จำกัด (มหำชน) และ บริษัท ไทย แอดวำนซ์ อินโนเวชั่น จำกัด (ไทยเอไอ) ซึ่งเป็ น
บริษัทย่อยของบริษัท ได้รว่ มกันจัดตัง้ บริษัท เอทีไอ ขึน้ เพื่อพัฒนำสินค้ำและบริกำรเกี่ยวกับอำกำศยำนไร้คนขับ หรือโดรน
เพื่อกำรเกษตร โดย ATI มีทนุ จดทะเบียน 20 ล้ำนบำท แบ่งออกเป็ นหุน้ สำมัญจำนวน 4 ล้ำนหุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 5
บำท ปั จจุบนั มีทนุ จดทะเบียนชำระแล้ว 12 ล้ำนบำท โดย บริษัท เออำร์วี และ บริษัท ไทยเอไอ ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 50
เท่ำๆกัน
รวมทัง้ บริษัท โอไรอ้อน แซทเทลไลท์ ซิส เทม (โอไรอ้อน) ซึ่งเป็ นบริษัทในกลุม่ ไอพีสตำร์ ออสเตรเลีย ในเครือ
บริษัท ได้รบั รำงวัลชนะเลิศ ในงำนประกำศผลรำงวัล CRN Impact Awards 2020 ด้ำน Network Evolution ซึง่ เป็ นรำงวัล
ที่ ม อบให้กับ บริษั ท ด้ำ นเทคโนโลยี ที่ สร้ำ งคุณ ประโยชน์แ ละคุณ ค่ำ ต่อ กำรพัฒ นำเศรษฐกิ จ นวัต กรรมของประเทศ
ออสเตรเลีย
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ปี 2562
ในปี 2562 บริษัทจำหน่ำยเงินลงทุนในหุน้ สำมัญที่บริษัทถืออยูท่ งั้ หมดในบริษัท แคมโบเดียน ดีทีวี เน็ตเวิรค์ จำกัด
จำนวน 1,000 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของ ในรำคำ 800 ดอลล่ำร์สหรัฐต่อหุน้ รวมเป็ นเงินจำนวน
ทัง้ สิน้ 800,000 ดอลล่ำร์สหรัฐ หรือ 24.6 ล้ำนบำท เนื่องจำกกำรแข่งขันที่รุนแรงในประเทศกัมพูชำ
บริษัท ลำว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ มหำชน ผูป้ ระกอบกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ในสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชนชน
ลำว (สปป.ลำว) ซึ่งบริษัทย่อยของบริษัท คือ บริษัท เชนนิงตัน อินเวสเม้นท์ส พีทีดี ลิมิเต็ด ถือหุน้ ร้อยละ 49 ได้เข้ำลงทุน
ซือ้ กิจกำรของบริษัท วิมเปิ ลคอม จำกัด ซึง่ เป็ นผูป้ ระกอบกำรโทรศัพท์เคลือ่ นที่ใน สปป.ลำวเช่นเดียวกัน โดยเข้ำซือ้ หุน้ ร้อย
ละ 100 จำกรัฐ บำล สปป.ลำว กำรเข้ำ ซื อ้ กิ จ กำรในครัง้ นี เ้ ป็ น กำรช่ ว ยเพิ่ ม โครงข่ำ ยโทรคมนำคมของแอลที ซี ใ ห้มี
ประสิทธิภำพยิ่งขึน้ อีกทัง้ ยังช่วยขยำยกลุม่ ลูกค้ำเป้ำหมำยโดยเฉพำะในกลุม่ ลูกค้ำวัยรุ น่ ทัง้ นี ้ หลังจำกกำรเข้ำซือ้ กิจกำร
บริษัท วิมเปิ ลคอม จำกัด ได้เปลีย่ นชื่อเป็ น บริษัท ทีพลัส ดิจิทลั จำกัด
บริษัทได้รบั รางวัลประกาศเกียรติคณ
ุ (Sustainability Disclosure Recognition) ประจาปี 2562 จากการประเมิน
สถานะการเปิ ดเผยข้อ มูล ตามที่ ส ถาบัน ไทยพัฒ น์ไ ด้มี ก ารจั ด ตั้ง ประชาคมการเปิ ดเผยข้อ มู ล ความยั่ง ยื น หรื อ
“Sustainability Disclosure Community” (SDC) เพื่อช่วยองค์กรยกระดับการเปิ ดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน รวมทัง้ การ
พัฒนาองค์กรสูค่ วามยั่งยืนในระยะยาว
บริษัทได้รบั รางวัล Drive Award 2019 สาขา Technology ในฐานะที่เป็ นองค์กรที่มีการสร้างและผลักดันให้เกิด
นวัตกรรมใหม่ๆ ควบคู่ไปกับการใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน ตลอดจนร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมให้สามารถ
แข่งขันได้ในระดับสากล
1.1.3 การใช้เงินที่ได้จากการระดมทุนเป็ นไปตามวัตถุประสงค์
- ไม่มี 1.1.4 ข้อผูกพันที่บริษัทให้คามั่นไว้ (ถ้ามี)
- ไม่มี –
1.1.5 ชื่อ สถานที่ตั้งสานักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ เลขทะเบียนบริษัท โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์บริษัท จานวน
และชนิดของหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
ข้อมูลทั่วไปของบริษัท ไทยคม จากัด (มหาชน)
ชื่อบริษัท
ชื่อย่อหลักทรัพย์
หมวดอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

:
:
:
:
:

เลขทะเบียนบริษัท
ที่ตั้งสานักงานใหญ่

:
:
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)
THCOM
เทคโนโลยี
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ่ สำร
แบ่งเป็ น 3 ธุรกิจ ได้แก่
1. ธุรกิจดำวเทียมและบริกำรที่เกี่ยวเนื่อง
2. ธุรกิจอินเทอร์เน็ตและสือ่
3. ธุรกิจโทรศัพท์ในต่ำงประเทศ
0107536000897 (เดิมเลขที่ บมจ. 163)
เลขที่ 349 ชัน้ 28 อำคำรเอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
ถนนวิภำวดีรงั สิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหำนคร 10900

ส่วนที่ 1 หน้ำที่ 6

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

ที่ตั้งสานักงานสาขา

:

ทุนจดทะเบียน

:

ทุนชาระแล้ว

:

มูลค่าทีต่ ราไว้ต่อหุ้น
โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์บริษัท

:
:
:
:

ส่วนที่ 1 กำรประกอบธุรกิจและผลกำรดำเนินงำน

เลขที่ 50 หมูท่ ี่ 1 ตำบลบ่อเงิน อำเภอลำดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธำนี
12140
5,499,884,200 บำท แบ่งออกเป็ นหุน้ สำมัญจำนวน 1,099,976,840 หุน้
(ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564)
5,480,509,770 บำท แบ่งออกเป็ นหุน้ สำมัญจำนวน 1,096,101,954 หุน้
(ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564)
5 บำท
(66) 2596 5060
(66) 2591 0705
www.thaicom.net

ข้อมูลทั่วไปของนิติบุคคลทีบ่ ริษัทถือหุน้ ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ ไป (1)
ข้อมูลบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ทุนจด
ทะเบียน

จานวนหุ้นที่
ออก

มูลค่าทีต่ รา
ไว้ต่อหุ้น

จาหน่าย

สัดส่วน
ทุนชาระแล้ว

การถือหุ้น
(ร้อยละ)

ธุรกิจดาวเทียมและบริการทีเ่ กีย่ วเนื่อง
บริษัท ไอพีสตาร์ จากัด (ไอพี

จัดจำหน่ำย

สตาร์)

ช่องสัญญำณดำวเทียม

Trident Chambers, P.O. Box 146,

ไทยคม 4

2,000,000

200,000,000

0.01

2,000,000

ดอลลำร์สหรัฐ

หุน้

ดอลลำร์

ดอลลำร์สหรัฐ

100

สหรัฐ

Road Town, Tortola, British Virgin
Islands
บริษัท ไอพีสตาร์ นิวซีแลนด์

จัดจำหน่ำย

3,196,133

3,196,133

1

3,196,133

จากัด (ไอพีเอ็นแซด)

ช่องสัญญำณดำวเทียม

ดอลลำร์

หุน้

ดอลลำร์

ดอลลำร์

24 Unity Drive North, Abany,

ไทยคม 4 และอุปกรณ์

นิวซีแลนด์

นิวซีแลนด์

นิวซีแลนด์

Auckland 0757, New Zealand

รับสัญญำณดำวเทียม

โทรศัพท์ (649) 414 5920

ไทยคม 4 ในประเทศ

โทรสำร (649) 414 5922

นิวซีแลนด์

บริษัท ไอพีสตาร์ ออสเตรเลีย พีที

จัดจำหน่ำย

วาย จากัด (ไอพีเอ)

6,950,000

6,950,000

1

6,950,000

ช่องสัญญำณดำวเทียม

ดอลลำร์

หุน้

ดอลลำร์

ดอลลำร์

5 George Place, Artarmon, NSW

ไทยคม 4 และอุปกรณ์

ออสเตรเลีย

ออสเตรเลีย

ออสเตรเลีย

2064, Australia

รับสัญญำณดำวเทียม

โทรศัพท์ (612) 8458 0500

ไทยคม 4 ในประเทศ

โทรสำร (612) 8006 5592

ออสเตรเลีย

บริษัท โอไรอ้อน แซทเทลไลท์ ซิส

ให้บริกำรด้ำนกำร

13,374,571

1

7,414,217

13,374,571

เทม พีทวี าย จากัด (โอเอสเอส)

สื่อสำรข้อมูลผ่ำน

ดอลลำร์

หุน้

ดอลลำร์

ดอลลำร์

(ถือหุ้นโดยไอพีเอร้อยละ 100)

ดำวเทียมและโซลูช่ นั

ออสเตรเลีย

ออสเตรเลีย

Level 2, 231 Adelaide Terrace,

เพื่อธุรกิจ

Perth, WA 6000, Australia
โทรศัพท์ (61) 8 9225 7800

ออสเตรเลีย
5,960,354

1

หุน้

ดอลลำร์

100

100

100

ออสเตรเลีย

โทรสำร (61) 8 9225 7811

แบบ 56-1 One Report

ส่วนที่ 1 หน้ำที่ 7

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

ข้อมูลบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ส่วนที่ 1 กำรประกอบธุรกิจและผลกำรดำเนินงำน
จานวนหุ้นที่

ทุนจด
ทะเบียน

ออก
จาหน่าย

มูลค่าทีต่ รา
ไว้ต่อหุ้น

สัดส่วน
ทุนชาระแล้ว

การถือหุ้น
(ร้อยละ)

บริษัท ไอพีสตาร์ อินเตอร์เนชั่น

จัดจำหน่ำย

20,000

20,000

1

20,000

แนล พีทอี ี จากัด (ไอพีไอเอ็น)

ช่องสัญญำณดำวเทียม

ดอลลำร์

หุน้

ดอลลำร์

ดอลลำร์

8 Marina Boulevard #05-02,

ไทยคม 4 และอุปกรณ์

สิงคโปร์

สิงคโปร์

สิงคโปร์

Marina Bay Financial Centre,

รับสัญญำณดำวเทียม

Singapore 018981

ไทยคม 4

100

โทรศัพท์ (65) 6338 1888
โทรสำร (65) 6337 5100
บริษัท ไอพีสตาร์ โกลเบิล เซอร์วสิ

จัดจำหน่ำย

จากัด (ไอพีจีเอส)

ช่องสัญญำณดำวเทียม

Intercontinental Trust Limited.

ไทยคม 4

20,00

20,000

1

20,000

ดอลลำร์สหรัฐ

หุน้

ดอลลำร์

ดอลลำร์สหรัฐ

100

สหรัฐ

Level 3,, Alexander House, 35,
Cybercity, Ebene, Mauritius
โทรศัพท์ (230) 213 9800
โทรสำร (230) 210 9168
บริษัท ไอพีสตาร์ เจแปน จากัด

จัดจำหน่ำย

(ไอพีเจ)

ช่องสัญญำณดำวเทียม

1231-1 Hio, Oganomachi,

ไทยคม 4 และอุปกรณ์

Chichibu-gun,Saitama, Japan

รับสัญญำณดำวเทียม

โทรศัพท์ +813-6279-0933

ไทยคม 4 ในประเทศ

โทรสำร +813-6279-0934

ญี่ปนุ่

บริษัท ไอพีสตาร์ (อินเดีย) ไพร

ให้บริกำรคำปรึกษำ

เวท จากัด (ไอพีไอ)

ด้ำนเทคนิคที่เกี่ยวข้อง

408-409, IV FLOOR, ABW

กับระบบโครงข่ำยของ

TOWER,, M.G. ROAD, IFFCO

ดำวเทียม

100,000,000

10,000

10,000

100,000,000

เยน

หุน้

เยน

เยน

30,000,000

30,000,000

1

30,000,000

รู ปี

หุน้

รู ปี

รู ปี

50,000

10

1

10

ดอลลำร์สหรัฐ

หุน้

ดอลลำร์

ดอลลำร์สหรัฐ

100

100

CHOWK,
GURGAON - 122002,
Haryana, INDIA
บริษัท สตาร์ นิวเคลียส จากัด

ให้บริกำรด้ำนวิศวกรรม

(สตาร์)

พัฒนำเทคโนโลยีกำร

Trident Chambers, P.O. Box 146,

สื่อสำรและ

Road Town, Tortolar, British Virgin

อิเล็กทรอนิกส์

100

สหรัฐ

Islands
บริษัท ทีซี บรอดคาสติง้ จากัด

ให้บริกำรด้ำนธุรกิจ

(ทีซีบี)

กระจำยเสียงและ

เลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสำม

กิจกำรโทรทัศน์

1,000,000

100,000

10

250,000

บำท

หุน้

บำท

บำท

99.99

เสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร
โทรศัพท์ (66) 2596 5060

แบบ 56-1 One Report

ส่วนที่ 1 หน้ำที่ 8

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

ข้อมูลบริษัท

ประเภทธุรกิจ

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แซท

จัดจำหน่ำย

เทลไลท์ จากัด (ไอเอสซี)

ช่องสัญญำณดำวเทียม

Intercontinental Trust Limited,

ไทยคม 7 และไทยคม 8

ส่วนที่ 1 กำรประกอบธุรกิจและผลกำรดำเนินงำน
ทุนจด
ทะเบียน

จานวนหุ้นที่
ออก
จาหน่าย

มูลค่าทีต่ รา
ไว้ต่อหุ้น

สัดส่วน
ทุนชาระแล้ว

การถือหุ้น
(ร้อยละ)

50,000

50,000

1

50,000

ดอลลำร์สหรัฐ

หุน้

ดอลลำร์

ดอลลำร์สหรัฐ

100

สหรัฐ

Level 3, Alexander House, 35
Cybercity, Ebene, Mauritius
บริษัท ทีซี โกลเบิล เซอร์วสิ จากัด

ให้บริกำรด้ำน

(ทีซีจีเอส)

เทคโนโลยี

50,000

50,000

1

50,000

ดอลลำร์สหรัฐ

หุน้

ดอลลำร์

ดอลลำร์สหรัฐ

12 Floor, Standard Chartered

100

สหรัฐ

th

Tower, 19, Cybercity, Ebene,
Mauritius
บริษัท ทีซี สเปซ คอนเน็ค จากัด

ธุรกิจสื่อสำร

(ทีซีเอสซี)

โทรคมนำคม ธุรกิจ

เลขที่ 349 อำคำรเอสเจ อินฟิ นิทวัน

ดำวเทียมและธุรกิจที่

บิสสิเนส คอมเพล็กซ์ ชัน้ ที่ 28

เกี่ยวเนื่อง

100,000,000

10,000,000

10

25,000,000

บำท

หุน้

บำท

บำท

398,791,470

39,879,147

10

398,791,470

บำท

หุน้

บำท

บำท

14,658,000

14,658,000

1

14,658,000

หุน้

ดอลลำร์

ดอลลำร์

สิงคโปร์

สิงคโปร์

99.99

ถนนวิภำวดีรงั สิต แขวงจอมพล
เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหำนคร
โทรศัพท์ (662) 596-5095 ต่อ 6900
ธุรกิจอินเทอร์เน็ตและสื่อ
บริษัท ไทย แอดวานซ์ อินโนเวชั่น

จัดจำหน่ำยอุปกรณ์รบั

จากัด (ไทยเอไอ)

สัญญำณโทรทัศน์

เลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสำม

บริกำรให้คำปรึกษำและ

เสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร

ติดตัง้ ระบบสำหรับ

โทรศัพท์ (662) 950-5005

เครือข่ำย

โทรสำร (662) 591-0708

บรอดแบนด์แบบครบ

เว็บไซต์ www.thaiai.co.th

วงจร

99.99

ธุรกิจโทรศัพท์ในต่างประเทศ
บริษัท เชนนิงตัน อินเวสเม้นท์ส

ประกอบธุรกิจหลักใน

พีทอี ี ลิมเิ ต็ด (เชน)

กำรลงทุนด้ำนกำร

ดอลลำร์

8 Marina Boulevard #05-02,

สื่อสำรโทรคมนำคมใน

สิงคโปร์

Marina Bay Financial Centre,

ระดับนำนำชำติ

51

Singapore 018981
โทรศัพท์ (65) 6338 1888
โทรสำร (65) 6337 5100

แบบ 56-1 One Report

ส่วนที่ 1 หน้ำที่ 9

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

ข้อมูลบริษัท

ประเภทธุรกิจ

บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์

ให้บริกำรโทรศัพท์

มหาชน (แอลทีซี)

พืน้ ฐำน

(ถือหุ้นโดยเชนร้อยละ 49)

โทรศัพท์เคลื่อนที่

Lanexang Avenue 0100,

โทรศัพท์สำธำรณะ

Vientiane,

โทรศัพท์ระหว่ำง

Lao People’s Democratic

ประเทศ และ

Republic

อินเทอร์เน็ตใน สปป.

โทรศัพท์ (856) 2121 6465-6

ลำว

ส่วนที่ 1 กำรประกอบธุรกิจและผลกำรดำเนินงำน
จานวนหุ้นที่

ทุนจด

ออก

ทะเบียน

จาหน่าย

มูลค่าทีต่ รา
ไว้ต่อหุ้น

สัดส่วน
ทุนชาระแล้ว

การถือหุ้น
(ร้อยละ)

96,840,000

96,840,000

1

96,840,000

ดอลลำร์สหรัฐ

หุน้

ดอลลำร์

ดอลลำร์สหรัฐ

24.99

สหรัฐ

โทรสำร (856) 2121 9690
บริษัท ทีพลัส ดิจิทัล จากัด

ให้บริกำรโทรศัพท์

(ทีพลัส)

พืน้ ฐำน

(ถือหุ้นโดยแอลทีซรี ้อยละ 100)

โทรศัพท์เคลื่อนที่ใน

23 Singha Road, Phonexay

สปป.ลำว

500,000

500,000

1

500,000

ดอลลำร์สหรัฐ

หุน้

ดอลลำร์

ดอลลำร์สหรัฐ

100

สหรัฐ

Village, Saysettha District,
Vientiane Capital
โทรศัพท์ (020) 7780 0700
โทรสำร (020) 7780 0701
บริษัท ลาว โมบายมันนี่ โซล

ให้บริกำรชำระเงินและ

10,000,000,000

1,000,000

10,000

10,000,000,000

จากัด

โอนเงินดิจิทลั ใน สปป.

กีบ

หุน้

กีบ

กีบ

(ถือหุ้นโดยแอลทีซรี ้อยละ 100)

ลำว โดยทำกำรตลำด

Saylom Village, Saylom Road,

ในชื่อแบรนด์ M-Money

10,000,000

1,000,000

10

10,000,000

บำท

หุน้

บำท

บำท

100

Chanthaboury District, Vientiane,
Lao People’s Democratic
Republic
ธุรกิจร่วมทุนอืน่
บริษัท เนชั่น สเปซ แอนด์

ประกอบกิจกำร

เทคโนโลยี จากัด (เนชั่นสเปซ)

ให้บริกำรดำวเทียม

เลขที่ 72 อำคำรแคท ทำวเวอร์

สื่อสำร และบริกำรอื่น

ซอยวัดม่วงแค ถนนเจริญกรุ ง

ใดที่เกี่ยวกับธุรกิจ

แขวงบำงรัก เขตบำงรัก

ดำวเทียม

75

กรุ งเทพมหำนคร
โทรศัพท์ (662) 104-2220

แบบ 56-1 One Report

ส่วนที่ 1 หน้ำที่ 10

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

ข้อมูลบริษัท

ประเภทธุรกิจ

บริษัท เอทีไอ เทคโนโลยีส ์ จากัด

ประกอบธุรกิจจำหน่ำย

(เอทีไอ)

ให้บริกำรและพัฒนำ

(ถือหุ้นโดยไทยเอไอร้อยละ 50)

สินค้ำเกี่ยวกับอำกำศ

เลขที่ 50 หมู่ 1 ซอยวัดเจดียห์ อย

ยำนไร้คนขับ (โดรน) เพื่อ

ตำบลบ่อเงิน อำเภอลำดหลุมแก้ว

กำรเกษตร และให้บริกำร

ปทุมธำนี

แพลตฟอร์มวิเครำะห์

โทรศัพท์ (662) 593-3000

ข้อมูลด้ำนกำรเกษตร

ส่วนที่ 1 กำรประกอบธุรกิจและผลกำรดำเนินงำน
ทุนจด
ทะเบียน

จานวนหุ้นที่
ออก
จาหน่าย

มูลค่าทีต่ รา
ไว้ต่อหุ้น

สัดส่วน
ทุนชาระแล้ว

การถือหุ้น
(ร้อยละ)

20,000,000

4,000,000

5

20,000,000

บำท

หุน้

บำท

บำท

50

_____________________
หมำยเหตุ
(1)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
1.2.1 โครงสร้างรายได้
โครงสร้ำงรำยได้ของบริษัทและบริษัทย่อย ตัง้ แต่ปี 2563 ถึง ปี 2564 มีดงั นี ้
หน่วย: ล้ำนบำท
ผลิตภัณฑ์ / บริการ
บริกำรสือ่ สำรดำวเทียม
และบริกำรที่เกี่ยวเนื่อง

ดาเนินการโดย
ไทยคม
ทีซี บรอดคำสติง้
และบริษัทในกลุม่ ธุรกิจไอพีสตำร์

บริกำรอินเทอร์เน็ตและสือ่
ไทย แอดวำนซ์ อินโนเวชั่น
ตัดรำยกำรระหว่ำงส่วนงำน
รายได้จากการขายและบริการ
รำยได้อื่น
รวมรายได้

2564

2563

รายได้

ร้อยละ

รายได้

ร้อยละ

3,297

97.63

3,548

83.92

30
(24)
3,303
74
3,377

0.89
(0.71)
97.81
2.19
100.00

32
(24)
3,557
671
4,228

0.76
(0.57)
84.13
15.87
100.00

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำรจำแนกตำมส่วนงำนทำงภูมิศำสตร์ สำหรับปี 2563 ถึง ปี 2564 มีดงั นี ้
รายชื่อประเทศ
ไทย
ออสเตรเลีย
อินเดีย
ญี่ปนุ่
พม่ำ
แบบ 56-1 One Report

2564
รายได้
1,813
328
417
79
149

2563
ร้อยละ
54.88
9.93
12.61
2.38
4.52

รายได้
1,952
264
442
207
156

ร้อยละ
54.88
7.42
12.43
5.81
4.39

ส่วนที่ 1 หน้ำที่ 11

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

รายชื่อประเทศ
มำเลเซีย
ประเทศอื่น ๆ
รวม

ส่วนที่ 1 กำรประกอบธุรกิจและผลกำรดำเนินงำน

2564
รายได้
254
264
3,303

2563
ร้อยละ
7.68
8.00
100.00

รายได้
262
275
3,557

ร้อยละ
7.36
7.73
100.00

ส่วนแบ่งกำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ สำหรับปี 2563 ถึง ปี 2564 มีดงั นี ้
2564
ส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
บริษัท เชนนิงตัน อินเวสเม้นท์ส พีทีอี ลิมิเต็ด
บริษัท เนชั่น สเปซ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
บริษัท เอทีไอ เทคโนโลยีส ์ จำกัด
รวมส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า

กาไร
(ขาดทุน)
(263)
(4.5)
0.3
(267)

2563
ร้อยละ
98.45
1.68
(0.13)
100.00

กาไร
(ขาดทุน)
4
(0.1)
(0.1)
4

ร้อยละ
105.27
(1.56)
(3.71)
100.00

1.2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทสามารถแบ่งออกเป็ นกลุ่มธุรกิจหลัก ดังนี้

ธุรกิจดาวเทียมและบริการต่อเนื่อง
1. บริการสื่อสารดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเนื่อง ดาเนินการโดย บริษัท ไทยคม จากัด (มหาชน)
บริษัท ทีซี บรอดคาสติง้ จากัด (ทีซีบี) และบริษัทกลุ่มไอพีสตาร์
ดำวเทียมไทยคม
ดำวเทียมไทยคม แบ่งกลุม่ ออกเป็ น 2 ประเภท คือ ดำวเทียมแบบทั่วไป (Conventional Satellite) และดำวเทียม
บรอดแบนด์ (High Throughput Satellite, HTS)
 ดาวเทียมแบบทั่วไป (Conventional Satellite)
ดำวเทียมแบบทั่วไปเป็ นดำวเทียมที่ให้บริกำรสำหรับผูใ้ ช้บริกำรประจำที่ (Fixed Satellite Service: FSS) โดย
สัญญำณจะถูกส่งจำกสถำนีภำคพืน้ ดินขึน้ สู่ดำวเทียมและส่งกลับมำยังสถำนีรบั สัญญำณภำคพืน้ ดิน ณ ตำแหน่งใดๆ
ภำยใต้พืน้ ที่ ครอบคลุมบริเวณกว้ำง (Footprint) ของดำวเทียม คุณสมบัติดังกล่ำวช่วยให้ผูป้ ระกอบกำรช่องรำยกำร
โทรทัศน์ และผูป้ ระกอบกำรโทรคมนำคมสำมำรถส่งและรับสัญญำณได้ในบริเวณกว้ำงทัง้ ในระดับประเทศและระดับ
ภูมิภำค
 ดาวเทียมบรอดแบนด์ (Broadband Satellite)
ดำวเทียมบรอดแบนด์ (High throughput Satellite, HTS) เป็ นดำวเทียมที่ให้บริกำรบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต (แบบ
จุดต่อจุด) ด้วยเทคโนโลยีกำรออกแบบดำวเทียมโดยใช้กำรจัดสรรคลื่นควำมถี่ขนั้ สูงและกำรออกแบบพืน้ ที่ให้บริกำรเป็ น
วงกลมแคบ ๆ หลำย ๆ วงเรียงติดกันในลักษณะรังผึง้ ทำให้ดำวเทียมบรอดแบนด์สำมำรถจัดสรรคลื่นควำมถี่เพื่อเพิ่ม
ขนำดควำมจุแบนด์วธิ ในกำรให้บริกำรได้มำกกว่ำดำวเทียมแบบทั่วไปหลำยเท่ำ จึงสำมำรถช่วยให้ผปู้ ระกอบกำรลดต้นทุน
แบนด์วิธต่อหน่วย (Mbps) ในกำรให้บริกำรได้อย่ำงมีนยั สำคัญ นอกจำกนี ้ ดำวเทียมบรอดแบนด์สำมำรถนำเสนอบริกำร
ให้กบั ภำครัฐบำล ภำคธุรกิจ รวมถึงผูป้ ระกอบกำรเครือข่ำยโทรศัพท์เคลือ่ นที่อีกด้วย
แม้ว่ำ สัญญำดำเนินกิ จกำรดำวเทียมสื่อสำรภำยในประเทศ (สัญญำสัมปทำน) ได้สิน้ สุดลงแล้วเมื่อวันที่ 10
กันยำยน 2564 และรัฐบำลได้มอบหมำยให้ บมจ. โทรคมนำคมแห่งชำติ เป็ นผูบ้ ริหำรจัดกำรดำวเทียมภำยใต้สญ
ั ญำ
สัมปทำน โดยปั จจุบนั บริษัทดำเนินกำรซือ้ แบนด์วิธบำงส่วนบนดำวเทียมไทยคม 4 และดำวเทียมไทยคม 6 บำงส่วนจำก
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บมจ.โทรคมนำคมแห่งชำติ และบริษัทยังคงมีช่องสัญญำณดำวเทียมไทยคม 7 และดำวเทียมไทยคม 8 เป็ นของบริษัทเอง
โดยรำยละเอียดคุณสมบัติของดำวเทียมไทยคมแต่ละดวงมีดงั ต่อไปนี ้
ไทยคม 4

ไทยคม 6

ซือ้ แบนด์วิธบำงส่วน
จำกบมจ. โทรคมนำคมแห่งชำติ

ไทยคม 7

ไทยคม 8

ช่องสัญญำณดำวเทียมที่ไทยคมเป็ นเจ้ำของ

ชนิดของดาวเทียม

ดำวเทียมบรอดแบนด์
High Throughput (HTS)

ดำวเทียมแบบทั่วไป

ดำวเทียมแบบทั่วไป

ดำวเทียมแบบทั่วไป

ทีต่ งั้ วงโคจร

119.5 องศำตะวันออก

78.5 องศำตะวันออก

120 องศำตะวันออก

78.5 องศำตะวันออก

ผู้ผลิต
(ประเทศ)

Space Systems Loral
(สหรัฐอเมริกำ)

Orbital ATK
(สหรัฐอเมริกำ)

Space Systems Loral
(สหรัฐอเมริกำ)

Orbital ATK
(สหรัฐอเมริกำ)

รุ ่น

LS-1300S

Star 2.3

LS-1300

Star 2.4

อายุดาวเทียมตามการ
ออกแบบ*

12 ปี

15 ปี

15 ปี

15 ปี

จัดส่งสู่วงโคจร

สิงหำคม 2548

มกรำคม 2557

กันยำยน 2557

พฤษภำคม 2559

ชนิดของ Beams
ทีใ่ ห้บริการ /
ทรานสพอนเดอร์

84 Ku-Spot Beams
8 Ku-Spot Beams
(Augment)
3 Ku-Shaped Beams
7 Ku-Broadcast Beams

24 C-band
ทรำนสพอนเดอร์
9 Ku-band
ทรำนสพอนเดอร์

14 C-band
ทรำนสพอนเดอร์

24 Ku-band
ทรำนสพอนเดอร์

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

C-band: ประเทศไทย
ภูมิภำคลุม่ แม่นำ้ โขง
และภูมิภำคเอเชีย

พืน้ ทีใ่ ห้บริการ

14 ประเทศ: ออสเตรเลีย
กัมพูชำ จีน อินเดีย
อินโดนีเซีย ญี่ปนุ่
มำเลเซีย เมียนม่ำร์
นิวซีแลนด์ ฟิ ลิปปิ นส์
เกำหลีใต้ ไต้หวัน ไทย
และเวียดนำม

Ku-band:
ประเทศไทย
ภูมิภำคลุม่ แม่นำ้ โขง
ภูมิภำคเอเชียใต้
และทวีปแอฟริกำ

*อำยุดำวเทียมตำมกำรออกแบบ ไม่คำนึงถึงสัมปทำนและใบอนุญำตประกอบกิจกำรดำวเทียม

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
(1) บริกำรแพร่ภำพสัญญำณโทรทัศน์ (Broadcast) และกำรบริกำรสือ่ (Media)
(1.1) บริกำรส่งต่อช่องรำยกำรโทรทัศน์ผำ่ นดำวเทียมไปยังสถำนีกระจำยสัญญำณปลำยทำง
บริษัทให้บริกำรส่งช่องรำยกำรโทรทัศน์ผ่ำนดำวเทียมแบบครบวงจร ทัง้ ในระบบควำมคมชัดปกติ (Standard
Definition) และในระบบควำมคมชั ด สู ง ( High Definition และ Ultra-High Definition) แก่ ผู้ ป ระกอบกำร
สถำนีโทรทัศน์ภำคพืน้ ดิน สถำนีโทรทัศน์ดำวเทียม และผูผ้ ลิตสือ่ โทรทัศน์ เพื่อส่งรำยกำรโทรทัศน์หรือสือ่ โทรทัศน์ ไม่
ว่ำจะเป็ นรำยกำรบันเทิง รำยกำรกีฬำ หรือรำยกำรข่ำว ไปยังสถำนีปลำยทำงภำยใต้พืน้ ที่คลอบคลุมของดำวเทียม
ไทยคม บริกำรนีจ้ ึงเป็ นทำงเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับผูป้ ระกอบกำร ในกำรส่งช่องรำยกำรโทรทัศน์หรือสื่อโทรทัศน์
ของตนไปยัง สถำนี ป ลำยทำงทั่ว ประเทศในภูมิ ภำค หรือ ในทวี ป ที่ ต ้อ งกำร เช่ น สถำนี ท วนสัญ ญำณโทรทัศ น์
ภำคพืน้ ดิน ผูใ้ ห้บริกำรโครงข่ำยทีวีดิจิทลั และผูป้ ระกอบกำรเคเบิลทีวี เป็ นต้น
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(1.2) กำรให้บริกำรส่งสัญญำณโทรทัศน์บนแพลตฟอร์มไทยคม (Multi-Channel Per Carrier (MCPC) platform)
บริษัทให้บริกำรส่งสัญญำณภำพและเสียงไปยังผูร้ บั ชมปลำยทำงบนแพลตฟอร์มที่มีประสิทธิภำพ ด้วยบริกำร
แบบครบวงจร (one stop shop) เพื่อให้ผบู้ ริกำรโครงข่ำยทีวีดิจิทลั สำมำรถขยำยไปสูฐ่ ำนกลุม่ ผูร้ บั ชม บริษัทสำมำรถ
ให้บริกำรได้อย่ำงต่อเนื่องครอบคลุมตลอดพืน้ ที่เอเชีย ยุโรป ตะวันออกกลำง และแอฟริกำ ทัง้ ย่ำนควำมถี่ซีแบนด์
และเคยูแบนด์
(1.3) บริกำรส่งช่องรำยกำรโทรทัศน์ผำ่ นดำวเทียมถึงบ้ำนผูร้ บั โดยตรง
บริษัทให้บริกำรส่งช่องรำยกำรโทรทัศน์ผ่ำนดำวเทียมถึงบ้ำนผูร้ บั โดยตรงแบบครบวงจร ทัง้ ในระบบควำม
คมชัดปกติ (Standard Definition) และในระบบควำมคมชัดสูง (High Definition และ Ultra-High Definition) ที่มี
คุณภำพและมีควำมแรงของสัญญำณสูง เพื่อให้ผูป้ ระกอบกำรโทรทัศน์แบบบอกรับสมำชิก และผูป้ ระกอบกำร
สถำนีโทรทัศน์ดำวเทียมสำมำรถเข้ำถึงผูร้ บั ชมที่ติดตัง้ จำนรับสัญญำณดำวเทียมไทยคมที่มีขนำดเล็กได้โดยตรง ทัง้ นี ้
บริษัทมีควำมพร้อมในกำรให้บริกำรเสริมอื่น ๆ เพื่อเพิ่มศักยภำพและควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของผูป้ ระกอบกำร
เช่น กำรรองรับรำยกำรที่ผชู้ มต้องชำระค่ำใช้จ่ำยเมื่อรับชม (pay-per-view) ระบบเรียกชมรำยกำรตำมสั่ง ( videoon-demand) เมนูแนะนำรำยกำรอิเล็กทรอนิกส์ (electronic programme guides) รวมทัง้ กำรรองรับโฆษณำและ
รำยกำรโฮมชอปปิ ้ง (home shopping) เป็ นต้น
(1.4) บริกำรโครงข่ำยกระจำยเสียงหรือโทรทัศน์ สำหรับกิจกำรที่ไม่ใช้คลืน่ ควำมถี่
กำรให้บริกำรโครงข่ำยกระจำยเสียงหรือโทรทัศน์ มีลกั ษณะเป็ นผูร้ วบรวม (Multiplex) ข่ำวสำรสำธำรณะ หรือ
รำยกำร หรือกลุ่มของข่ำวสำรสำธำรณะ หรือกลุ่มของรำยกำร ที่ส่งมำจำกผูใ้ ห้บริกำรกระจำยเสียงหรือโทรทัศน์
รวมถึงกำรให้บริกำรเข้ำรหัส (Encryption) ในกรณีที่ผใู้ ห้บริกำรกระจำยเสียงหรือโทรทัศน์มีควำมประสงค์ในกำร
กำหนดเงื่อนไขในกำรรับสัญญำณ เช่น กำรเข้ำรหัสแบบ Conditional Access (CA) หรือกำรเข้ำรหัสแบบ BISS Key
ก่อนถ่ำยทอดสัญญำณเสียง หรือภำพที่ใช้ในกำรส่งข่ำวสำรสำธำรณะ หรือรำยกำรจำกสถำนีไปยังเครือ่ งรับผ่ำนทำง
โครงข่ำยกำรสื่อสำรผ่ำนดำวเทียมที่ได้รบั อนุญำต รวมทัง้ กำรให้บริกำรโครงข่ำยกระจำยเสียงหรือโทรทัศน์ สำหรับ
กิจกำรที่ไม่ใช้คลืน่ ควำมถี่แบบบอกรับสมำชิก เพื่อให้บริกำรระบบไอพีทีวี (Transcoding & Streaming service) โดย
มีขอบเขตพืน้ ที่กำรให้บริกำรครอบคลุมทั่วทัง้ ประเทศไทย
(1.5) สถำนีบริกำรภำคพืน้ ดิน (Teleport and Digital Direct-to-Home (DTH) Center)
สถำนีบริกำรภำคพืน้ ดิน (Teleport หรือ Telecommunications Port) เป็ นสถำนีศูนย์กลำงที่ให้บริกำรเสริม
ต่ำงๆ ในด้ำนธุรกิจกำรแพร่สญ
ั ญำณโทรทัศน์และโทรคมนำคม สถำนีบริกำรภำคพืน้ ดินไทยคมเป็ นสถำนีเทเลพอร์ตที่
ได้รบั กำรรับรองมำตรฐำน ISO 9002 และ 9001:2000 มีกำรติดตัง้ อุปกรณ์และสิ่งอำนวยควำมสะดวกครบครัน เพื่อ
ให้บริกำรด้ำนกำรแพร่สญ
ั ญำณโทรทัศน์ผำ่ นดำวเทียมแก่ผปู้ ระกอบกำรทัง้ ในและนอกประเทศ บริษัทได้นำเสนอกำร
ให้บริกำรแบบครบวงจร โดยรวมกำรรวมแบนด์วิธกับบริกำรเสริมเข้ำด้วยกัน เช่น กำรกระจำยสัญญำณโดยเทป กำร
บีบอัดสัญญำณโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ทัง้ ในระบบควำมคมชัดปกติ (Standard Definition) และในระบบควำม
คมชัดสูง (High Definition และ Ultra-High Definition) กำรถ่ำยทอดสัญญำณดำวเทียม กำรตรวจสอบสัญญำณ
ตลอดจนกำรให้บริกำรใหม่ คือ กำรให้บริกำรส่งรำยกำรโทรทัศน์หรือวีดีโอผ่ำนโครงข่ำยอินเทอร์เน็ต (Over-The-Top,
OTT)
(2) กำรบริกำรบรอดแบนด์ (Broadband) และกำรให้บริกำรข้อมูล (Data)
(2.1) ตลำดผูใ้ ช้บริกำรรำยย่อย
บริษัทช่วยให้ผใู้ ห้บริกำรอินเทอร์เน็ตสำมำรถนำเสนอบริกำรบรอดแบนด์ควำมเร็วสูงแก่ผใู้ ช้งำนกลุม่ ผูอ้ ยูอ่ ำศัย
และธุ ร กิ จ ขนำดย่อมในพื น้ ที่ช นบทห่ำงไกลในภูมิภำคเอเชี ย -แปซิ ฟิก บริก ำรดัง กล่ำวได้ร ับ ควำมไว้วำงใจจำก
ผูป้ ระกอบกำรมำอย่ำงยำวนำนด้วยระบบควบคุมคุณภำพกำรให้บริกำรแบบ Uniform Quality of Service หรือ QoS
ของไอพีสตำร์ที่มีมำตรฐำนเดียวกันทั่วประเทศและมีควำมคุม้ ค่ำด้ำนต้นทุนเมื่อเปรียบเทียบกับดำวเทียมแบบทั่วไป
ส่งผลให้ผปู้ ระกอบกำรอินเทอร์เน็ตมีควำมได้เปรียบในกำรแข่งขันและสำมำรถขยำยกำรให้บริกำรไปยังลูกค้ำทัง้ กลุม่
ผูอ้ ยูอ่ ำศัยและธุรกิจขนำดย่อมทั่วประเทศ
แบบ 56-1 One Report

ส่วนที่ 1 หน้ำที่ 14

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

ส่วนที่ 1 กำรประกอบธุรกิจและผลกำรดำเนินงำน

(2.2) ตลำดผูใ้ ห้บริกำรโครงข่ำย
บริษัทให้บริกำรดำวเทียมบรอดแบนด์แบบครบวงจรกับผูป้ ระกอบกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อใช้ในกำรเชื่อมต่อ
โครงข่ำยโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่ำนดำวเทียมในบริเวณที่ระบบโครงข่ำยภำคพืน้ ดินไม่สำมำรถเข้ำถึงด้วยต้ นทุนที่มี
ประสิทธิ ภำพ โดยสำมำรถรองรับรู ปแบบกำรใช้งำนสถำนีฐำนที่หลำกหลำย เช่น macro cells, micro cells, small
cells และ IP-node-Bs โครงข่ำยไอพีสตำร์สำมำรถให้บริกำรเชื่อมต่อโทรศัพท์เคลื่อนที่ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อ
รองรับกำรขยำยตัวของสังคมเมืองและกำรใช้งำนเสียงและข้อมูลที่เพิ่มมำกขึน้ อย่ำงรวดเร็ว
(2.3) ตลำดกลุม่ ภำคธุรกิจ
บริษัทสร้ำงควำมเหนือกว่ำในกำรแข่งขันให้แก่ผปู้ ระกอบกำรภำคธุรกิจที่มีควำมต้องกำรใช้เครือข่ำยอินเทอร์เน็ต
บรอดแบนด์และกำรสื่อสำรแบบควำมเร็วสูงที่เชื่อถือได้เพื่อดำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง รวมถึ งเป็ นระบบสำรองเมื่อ
เครือข่ำยภำคพืน้ ดินล้มเหลว ไม่ว่ำจะอยู่ในอุตสำหกรรมนำ้ มันและก๊ำซธรรมชำติที่มีสถำนีบริกำรทั่วประเทศ ร้ำนค้ำ
ปลีกขนำดใหญ่ที่ตอ้ งกำรระบบสำรองเพื่อควำมต่อเนื่องในกำรใช้งำนแอพลิเคชั่นออนไลน์ หรือธนำคำรที่ตอ้ งกำร
เครือข่ำยที่นำ่ เชื่อถือสำหรับกำรทำธุรกรรมทำงกำรเงิน เครือข่ำยอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ผำ่ นดำวเทียมไอพีสตำร์เพื่อ
ภำคธุรกิจสำมำรถให้บริกำรโดยไม่มีขอ้ จำกัดด้ำนจำนวนสถำนีบริกำร ร้ำนค้ำ หรือธนำคำรที่เชื่อมต่อกับเครือข่ำย
(2.4) ตลำดกลุม่ ภำครัฐบำล
หน่วยงำนภำครัฐของประเทศในภูมิภำคเอเชีย -แปซิฟิกสำมำรถพึ่งพำประโยชน์จำกไอพีสตำร์ได้ บริกำรไอพี
สตำร์เพื่อภำครัฐบำลสำมำรถช่วยกระจำยกำรบริหำรงำนของหน่วยงำนภำครัฐให้ครอบคลุมทั่วประเทศ อีกทัง้ ช่วย
เพิ่มโอกำสกำรเข้ำถึงอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงและเชื่อมกำรสื่อสำรของภำครัฐด้วยต้นทุนที่มีประสิทธิภำพ ไอพีสตำร์
เป็ นบริกำรที่พิสจู น์แล้วสำหรับหน่วยงำนภำครัฐในกำรขยำยกำรเข้ำถึงกำรข้อมูลข่ำวสำรและกำรติดต่อสื่อสำรทั่ว
ประเทศ ไม่ว่ำจะเป็ นกำรเชื่ อมต่อกำรสื่อสำรเมื่อเกิ ดภำวะวิกฤตภัยพิบัติในพืน้ ที่ต่ำงๆ กำรให้บริกำรกำรศึกษำ
ทำงไกลผ่ำนดำวเทียม กำรให้บริกำรเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตชุมชน หรื อกำรเชื่อมต่อเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์
สำหรับกำรใช้งำนภำยในของหน่วยงำนภำครัฐและกำรให้บริกำรอิเล็กทรอนิกส์ภำครัฐ
(2.5) บริกำรสือ่ สำรควำมเร็วสูงผ่ำนดำวเทียมแบบเคลือ่ นที่
นำวำ (NAVA) คือแพลตฟอร์มในกำรให้บริกำรสือ่ สำรควำมเร็วสูงผ่ำนดำวเทียมแบบเคลือ่ นที่ทำงทะเลแบบครบ
วงจร เพื่ออำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรสือ่ สำรแก่ผปู้ ระกอบกำรอุตสำหกรรมกำรเดินเรือและอุตสำหกรรมนอกชำยฝั่ ง
(Offshore) เพื่ อ กำรรับ ส่ง ข้อ มูล เชื่ อ มต่อ กำรสื่ อ สำรให้กับ ลูก เรื อ และผู้โ ดยสำร และเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภำพในกำร
ปฏิบตั ิงำนและสร้ำงควำมมั่นใจด้ำนควำมปลอดภัยให้กับผูป้ ระกอบกำร โดยแพลตฟอร์มบริกำร NAVA สำมำรถ
รองรับกำรรับส่งข้อมูลควำมเร็วสูงในลักษณะ fiber-to-the-ship (FTTS) และรองรับดิจิทลั โซลูช่ นั ที่หลำกหลำย เพื่อ
เตรียมควำมพร้อมให้ผปู้ ระกอบกำรก้ำวสูอ่ ตุ สำหกรรมเดินเรือดิจิทลั ในอนำคต
(2.6) สถำนีควบคุมเครือข่ำยภำคพืน้ ดินไอพีสตำร์
สถำนีควบคุมเครือข่ำยภำคพืน้ ดินไอพีสตำร์ถกู ออกแบบให้มีควำมสำมำรถรองรับกำรใช้งำนที่หลำกหลำย เช่น
กำรให้บริกำรติดต่อสื่อสำรที่เข้ำถึงผูใ้ ช้บริกำรไม่ว่ำจะเป็ นกลุม่ ลูกค้ำองค์กร ผูใ้ ห้บริกำรอินเทอร์เน็ต หรือผูใ้ ช้บริกำร
ทั่วไป โดยสำมำรถให้บริกำรอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง บริกำรเครือข่ำยภำยในองค์กร กำรประชุมทำงไกล กำรแพร่ภำพ
และเสียง บริกำรรับส่งข้อมูลและบริกำรโทรศัพท์ สถำนีควบคุมเครือข่ำยภำคพืน้ ดินไอพีสตำร์มีหน้ำที่สนับสนุนกำร
สือ่ สำรแบบ wide band จำกสถำนีควบคุมเครือข่ำยภำคพืน้ ดินไปยังอุปกรณ์รบั ส่งสัญญำณปลำยทำงไอพีสตำร์ และ
กำรสื่อสำรแบบ narrow-band จำกอุปกรณ์รบั ส่งสัญญำณปลำยทำงไอพีสตำร์กลับไปยังสถำนีควบคุมเครือ ข่ำย
ภำคพืน้ ดินไอพีสตำร์ อนึ่ง ปั จจุบนั บริษัทมีสถำนีควบคุมเครือข่ำยภำคพืน้ ดินไอพีสตำร์ 15 สถำนีใน 10 ประเทศใน
ภูมิภำคเอเชีย-แปซิฟิก
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(3) กำรบริกำรด้ำนที่ปรึกษำ และออกแบบระบบสือ่ สำรดำวเทียม
บริษัทยังคงให้บริกำรด้ำนที่ปรึกษำ และออกแบบระบบสื่อสำรดำวเทียมอย่ำงเต็มรู ปแบบ เพื่อตอบสนองควำม
ต้องกำรให้แก่ผปู้ ระกอบกำรดำวเทียม ภำคธุรกิจและภำครัฐ ที่มีควำมต้องกำรที่จะเริ่มต้นดำเนินธุรกิจดำวเทียม โดย
บริษัทมีกำรให้บริกำรแบบครบวงจรในส่วนของกำรเป็ นที่ปรึกษำให้กบั ลูกค้ำในทุกๆ เรื่อง เช่น กำรวำงแผนกำรใช้งำนวง
โคจร กำรประสำนงำนควำมถี่ กำรขอใบอนุญำต กำรให้คำปรึกษำเรื่องกำรออกแบบดำวเทียม รวมถึงกำรทำกำรตลำด
และกำรเงินกำรลงทุนในกำรทำธุรกิจ ด้วยประสบกำรณ์ในกำรดำเนินธุรกิจดำวเทียมทัง้ ภำยในประเทศและต่ำงประเทศ
ของบริษัทที่มีมำอย่ำงยำวนำน บริษัทมีควำมมั่นใจในศักยภำพของกำรให้บริกำรดังกล่ำวแก่กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย เพื่อ
ตอบสนองควำมต้องกำรและยกระดับควำมเข้ำใจในกำรดำเนินธุร กิจดำวเทียมให้กับลูกค้ำอย่ำงมีประสิทธิ ภำพสูงสุด
บริษัทได้มีประสบกำรณ์ในกำรให้บริกำรด้ำนที่ปรึกษำแก่ภำครัฐของประเทศบังกลำเทศ และกำลังศึกษำถึงโอกำสในกำร
ร่วมมือกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภำคเอเชียใต้อีกด้วย เช่น ประเทศเนปำล เป็ นต้น
การตลาด การแข่งขัน และแผนกลยุทธ์ในปี 2565
(1) ภำวะอุตสำหกรรมบริกำรแพร่ภำพสัญญำณโทรทัศน์ (Broadcast) และกำรบริกำรสือ่ (Media)
ถึงแม้ว่ำแนวโน้มกำรรับชมโทรทัศน์ในปั จจุบนั พฤติกรรมผูบ้ ริโภคจะเปลี่ยนไปรับชมผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตมำกขึน้
โดยกำรรับชมผ่ำนมือถือสมำร์ทโฟนและแทบเล็ต แต่ควำมต้องกำรกำรใช้งำนดำวเทียมยังคงมีอยูอ่ ย่ำงต่อเนื่องจำกควำม
ต้องกำรในกำรเปลีย่ นแปลงคุณภำพของช่องโทรทัศน์จำกควำมคมชัดแบบมำตรฐำน (Standard Definition) ไปเป็ นควำม
คมชัดที่สงู ขึน้ (High Definition และ Ultra High Definition) ในทุกภูมิภำค นอกจำกนีบ้ ริษัทยังมุง่ หำพันธมิตรที่จะสำมำรถ
รองรับกำรให้บริกำรแพร่ภำพจำกกลุม่ ประเทศอินโดจีนไปยังทั่วโลกเพื่อให้บริกำรคลอบคลุมและมีประสิทธิภำพมำกขึน้
ภำวะอุตสำหกรรมนัน้ มีอตั รำกำรเติบโตของตลำดดำวเทียมอย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ในประเทศอินเดีย และ
ภูมิภำคอินโดจีนถือว่ำมีอตั รำกำรเติบโตอย่ำงมีนยั สำคัญ
ประเทศอินเดียมีควำมต้องกำรใช้งำนดำวเทียมสำหรับบริกำรแพร่ภำพสัญญำณโทรทัศน์ (Broadcast) โดยบริษัท
มุ่งเน้นพัฒนำควำมร่วมมือกับพันธมิตรที่มีควำมแข็งแกร่งในกำรให้บริกำรส่งสัญญำณโทรทัศน์ผ่ำนดำวเทียม (Teleport
operators) เพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรให้บริกำรในประเทศอินเดีย โดยมีทงั้ ในรู ปแบบกำรขำยเหมำ (Wholesale) และกำร
ขำยปลีก (Retail) เพื่อรองรับควำมต้องกำรที่จะเพิ่มขึน้ ดังกล่ำว
ในส่วนของภูมิภำคอินโดจีนนัน้ ควำมต้องกำรใช้ดำวเทียมที่เพิ่มขึน้ เกิดจำกควำมต้องกำรใช้งำนเพื่อสนับสนุนกำร
สื่ อ สำรของประชำกร โดยเฉพำะในพื น้ ที่ ช นบทที่ ห่ ำ งไกล อี ก ทั้ง มี ก ำรใช้ง ำนเพื่ อ ขยำยบริ ก ำรเชื่ อ มต่ อ โครงข่ ำ ย
โทรศัพท์เคลือ่ นที่ และขับเคลือ่ นให้ระบบ 4G, 5G สำมำรถใช้งำนได้ครอบคลุมพืน้ ที่ทงั้ หมดของภูมิภำค
จำกข้อได้เปรียบข้ำงต้นทำให้ควำมต้องกำรใช้งำนดำวเทียมในภูมิภำคนีย้ งั คงเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง แม้จะประสบ
ปั ญหำกำรหยุดชะงักทำงด้ำนเศรษฐกิจที่มีผลกระทบไปทั่วโลก รวมถึงวิกฤติกำรแพร่ระบำดของโควิด -19 ก็ตำม
กำรแข่งขันของอุตสำหกรรมดำวเทียมแบบทั่วไป
กำรแข่งขันในภูมิภำคเอเชียมีอตั รำกำรเติบโตจำกกำรใช้งำนดำวเทียมเพิ่มขึน้ อย่ำงต่อเนื่อง ทำให้อตั รำกำรแข่งขัน
สูงขึน้ ตำมไปด้วย มีผแู้ ข่งขันจำกผูใ้ ห้บริกำรดำวเทียมระดับภูมิภำค และระดับโลกเพิ่มมำกขึน้ อย่ำงต่อเนื่องเช่นกัน เกิด
กำรแย่งส่วนแบ่งตลำดในหลำยๆ ประเทศ เช่น ในประเทศอินเดีย เป็ นตลำดที่มีควำมต้องกำรบริกำรดำวเทียมที่สงู
เนื่ อ งจำกมี ก ำรใช้ง ำนดำวเที ย มส ำหรับ บริ ก ำรแพร่ ภ ำพสัญ ญำณโทรทัศ น์ (Broadcast) ในประเทศ จึ ง นับ ได้ว่ ำ
ช่องสัญญำณโทรทัศน์ทอ้ งถิ่นดังกล่ำวเป็ นตัวขับเคลือ่ นให้ควำมต้องกำรใช้งำนดำวเทียมสูงขึน้ ส่งผลให้มีผู้ให้บริกำรหลำย
รำยมีควำมต้องกำรเข้ำมำแย่งส่วนแบ่งตลำดนี ้ แต่ทงั้ นีบ้ ริษัท เป็ นผูป้ ระกอบกำรรำยแรกๆ ที่ เล็งเห็นถึงควำมสำคัญใน
ตลำดอินเดีย และยังได้รบั สิทธิ์อนุญำตให้บริกำรได้ในประเทศอินเดีย (Landing Rights) รวมถึงบริษัทยังมีควำมสัมพันธ์ที่
ดี ได้รบั กำรไว้วำงใจจำกลูกค้ำในประเทศอินเดีย ซึ่งถือว่ำบริษัทมีขอ้ ได้เปรียบทำงกำรแข่งขันในประเทศอินเดียเมื่อเทียบ
กับคูแ่ ข่งรำยอื่น
สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์ เป็ นอีกหนึ่งตลำดที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมำกในช่วงปี ที่ผ่ำนมำ มีผแู้ ข่งขันจำก
ผูป้ ระกอบกำรดำวเทียมหลำยประเทศให้ควำมสนใจ ซึ่งบริษัทได้ดำเนินธุรกิจกับตลำดเมียนมำร์มำอย่ำงยำวนำน มีควำม
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ไว้วำงใจ และควำมสัมพันธ์ที่ดีจำกฐำนลูกค้ำในประเทศเป็ นอย่ำงดี เป็ นตลำดที่ธุรกิจดำวเทียมสำมำรถเติบโตได้อย่ำง
ต่อเนื่อง ถึงแม้วำ่ จะมีผใู้ ห้บริกำรดำวเทียมระดับประเทศ ระดับภูมิภำค และระดับโลกเพิ่มขึน้ ส่งผลให้มีแรงกดดันทำงด้ำน
รำคำในภูมิ ภำคดัง กล่ำ ว ทำงบริษั ท เชื่ อ มั่น ว่ำ กำรแข่ง ขัน จำกคู่แ ข่ง จะไม่ส่ง ผลกระทบต่อ บริษั ท มำกนัก เนื่ อ งจำก
ควำมสัมพันธ์อนั ดีของบริษัทที่มีมำอย่ำงยำวนำน รวมถึงควำมต้องกำรของผูบ้ ริโภคยังมีอตั รำกำรเพิ่มขึน้ โดยมีปัจจัยเสริม
มำจำกกำรขยำยตัวของผูใ้ ช้งำนอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงในพืน้ ที่ชนบท หรือพืน้ ที่หำ่ งไกล กำรขยำยพืน้ ที่ให้บริกำรโครงข่ำย
โทรศัพท์มือถือทัง้ ระบบ 4G และ 5G ซึ่งปั จจุบนั กำรมีกำรใช้งำนโซเชียลมีเดีย และ OTT บนมือถือเพิ่มขึน้ อย่ำงต่อเนื่อง
ส่งผลให้มีควำมต้องกำรกำรรับส่งข้อมูลที่มีควำมเร็วสูง และครอบคลุมไปทั่วทุกภูมิภำค อีกทัง้ บริษัทยังมีควำมสัมพันธ์อนั
ดีกบั ลูกค้ำที่มีมำอย่ำงยำวนำน ทำให้ดำวเทียมไทยคมยังคงเป็ นที่ตอ้ งกำรของตลำด
แผนกลยุทธ์ดำวเทียมแบบทั่วไปในปี 2565
บริษัทยังคงใช้กลยุทธ์เพื่อสร้ำงควำมแข็งแกร่งในกำรเป็ นดำวเทียมที่ได้รบั ควำมนิยมสูงที่มีจำนวนฐำนผูช้ มและ
จำนวนช่องรำยกำรโทรทัศน์เป็ นจำนวนมำก ณ ตำแหน่งวงโคจร 78.5 องศำตะวันออก ซึ่งเป็ นตำแหน่งวงโคจรของ
ดำวเทียมไทยคม 6 และดำวเทียมไทยคม 8 โดยในปั จจุบนั มีจำนวนช่องรำยกำรโทรทัศน์จำนวน 646 ช่องรำยกำร (179
ช่องรำยกำรประเภทควำมคมชัดสูง) ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
สำหรับดำวเทียมไทยคม 7 และดำวเทียมไทยคม 8 บริษัทมุ่งเน้นพัฒนำควำมร่วมมือกับ พันธมิตรเพื่อให้บริกำร
โทรทัศน์ผ่ำนดำวเทียมแก่ตลำดอินเดีย รวมถึงกำรสร้ำงโครงกำรระยะยำวเกี่ยวกับกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียมใน
ภูมิภำคเอเชียใต้ นอกจำกนีบ้ ริษัทยังมุ่งเน้นควำมสำคัญในกำรร่วมมือกับพันธมิตรในระดับโลก เพื่อเชื่อมต่อโครงข่ำย
โทรศัพท์เคลือ่ นที่ในภูมิภำคอินโดจีนอีกด้วย
(2) ภำวะอุตสำหกรรมบริกำรบรอดแบนด์ (Broadband) และกำรรับส่งข้อมูล (Data)
อุตสำหกรรมดำวเทียมบรอดแบนด์ทงั้ ในส่วนของ GEO และ Non-GEO High Throughput Satellite (HTS) ยังคงมี
แนวโน้มเติบโตอย่ำงมำก ถึงแม้ว่ำจะมีอปุ สรรคในระยะสัน้ จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควิด -19 เนื่องจำกปั จจัย
หลัก 2 ประกำร คื อ ปริม ำณกำรใช้ งำนต่อ จุดที่ เ พิ่ มขึน้ และพัฒนำกำรของเทคโนโลยี โครงข่ำ ยดำวเที ยม โดยตลำด
ผูใ้ ช้บริกำรรำยย่อย (แบบใช้งำนตำมบ้ำนและผ่ำน Wi-Fi Hotspot) และตลำดผูใ้ ห้บริกำรโครงข่ำยซึ่งมีควำมจำเป็ นต้อง
อัพเกรดระบบโครงข่ำย 2G, 3G, 4G และ 5G เป็ นสองตลำดหลักที่เร่งให้เกิดกำรเติบโตของควำมต้องกำรใช้งำนดังกล่ำว
จำกรำยงำน Satcom for Universal Broadband Access ปี 2564 ของ Euroconsult พบว่ำในปี 2563 ประมำณร้อยละ
46 ของประชำกรโลก 7.8 พันล้ำนคนยังไม่สำมำรถเข้ำถึงกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตได้ และมีประชำกร 43 ล้ำนคนทั่วโลกที่มี
กำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ผำ่ นดำวเทียม โดยคำดว่ำจำนวนผูใ้ ช้งำนอินเทอร์เน็ตผ่ำนดำวเทียมดังกล่ำวจะเติบโต
ขึน้ 2.5 เท่ำภำยในปี 2572
กำรแข่งขันของอุตสำหกรรมดำวเทียมบรอดแบนด์
อุตสำหกรรมดำวเทียมบรอดแบนด์กำลังอยูใ่ นช่วงกำรเปลีย่ นผ่ำนท่ำมกลำงพัฒนำกำรหลำกหลำยที่เกิดขึน้ พร้อมกัน
อำทิ เ ช่ น กำรขยำยพื น้ ที่ ใ ห้บ ริก ำรของผู้ป ระกอบกำรดำวเที ย มรำยใหญ่ กำรเริ่ม ให้บ ริก ำรของกลุ่ม ผู้ป ระกอบกำร
ดำวเทียมบรอดแบนด์รำยใหม่ในวงโคจรค้ำงฟ้ำ (GEO) วงโคจรระยะปำนกลำง (MEO) และวงโคจรระยะต่ ำ (LEO)
นวัตกรรมกำรออกแบบดำวเทียมและอุปกรณ์ระบบภำคพืน้ ดิน ตลอดจนโมเดลธุรกิจและโซลูช่นั ใหม่ ส่งผลให้กำรแข่งขัน
โดยรวมของอุตสำหกรรมเพิ่มสูงขึน้ อย่ำงไรก็ตำม ดำวเทียมไทยคม 4 (ไอพีสตำร์) ยังคงมีควำมได้เปรียบในกำรแข่งขันใน
ภูมิภำคเอเชีย-แปซิฟิกจำกกำรเป็ นผูป้ ระกอบกำรดำวเทียมบรอดแบนด์รำยแรกที่มีประสบกำรณ์ในกำรให้บริกำรมำกกว่ำ
10 ปี และมีใบอนุญำตให้บริกำร (Landing Rights) ในกว่ำ 10 ประเทศทั่วภูมิภำค
แผนกลยุทธ์บริกำรด้ำนบรอดแบนด์ ในปี 2565
ภำยใต้ควำมร่วมมือกับบริษัท โทรคมนำคมแห่งชำติ จำกัด (มหำชน) บริษัทมุ่งเน้นกำรขำยต่อบริกำรแบนด์วิธ
ดำวเทียมไทยคม 4 โดยกำรผสมผสำนกำรให้บริกำรแบนด์วิธขนำดใหญ่แก่ผปู้ ระกอบกำรโครงข่ำย กลุม่ ภำคธุรกิจ และ
กลุ่ม ภำครัฐ บำลในภูมิ ภำค กับ กำรให้บ ริก ำรบรอดแบนด์อิ น เทอร์เ น็ ต แก่ ผู้ใ ช้ง ำนรำยย่อ ยในประเทศที่ มี ศัก ยภำพ
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นอกจำกนี ้ บริษัทได้รว่ มมือทำงธุรกิจกับพันธมิตรในกำรดำเนินโครงกำรดำวเทียมบรอดแบนด์รุน่ ใหม่ๆ (Next Generation
High Throughput Satellite) ที่มีโครงสร้ำงต้นทุน และรำคำต่อหน่วยต่ำเพื่อกำรให้บริกำรด้ำนบรอดแบนด์ในอนำคตอัน
ใกล้ สำหรับธุรกิจกำรให้บริกำรสื่อสำรควำมเร็วสูงผ่ำนดำวเทียมแบบเคลื่อนที่ บริษัทมีแผนขยำยแพลทฟอร์มบริกำร
NAVA ซึ่งเป็ นแพลตฟอร์มในกำรให้บริกำรสื่อสำรควำมเร็วสูงผ่ำนดำวเทียมแบบเคลื่อนที่ทำงทะเลแบบครบวงจร ไปยัง
กลุม่ เรือในตลำดเป้ำหมำยใหม่และในต่ำงประเทศ เพื่อเพิ่มยอดขำยตำมควำมต้องกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ทำง
ทะเลที่เติบโตเพิ่มขึน้ อย่ำงต่อเนื่อง

ธุรกิจอินเทอร์เน็ตและสื่อ
2. บริการอินเทอร์เน็ตและบริการที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการโดยบริษัท ไทย แอดวานซ์ อินโนเวชั่น จากัด
(ไทยเอไอ)
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
(1) บริกำรแพลตฟอร์ม
บริกำรบอกรับสมำชิ ก บริกำรกำรจำหน่ำยและให้เช่ำแพลตฟอร์ม หรือให้บริกำรทำกิ จกรรมทำงกำรตลำดเพื่ อ
สนับสนุนกำรขำย เช่น IPTV/OTT Platform ซึ่งเป็ นช่องโทรทัศน์บนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต หรือ Multimedia Streaming
Platform ซึ่ง ใช้ใ นกำรถ่ ำ ยทอดเนื อ้ หำอื่ น ๆ ที่ เ ป็ น Video หรือ Audio ผ่ำ นเครือ ข่ำ ยอิ น เทอร์เ น็ ต เช่ น โทรทัศ น์ ผ่ำ น
อินเทอร์เน็ต รวมถึงแพลตฟอร์มสนันสนุนกำรจัดกำรแข่งขันเกม eSport ที่ช่วยอำนวยควำมสะดวกในกำรเข้ำร่วมกำร
แข่งขัน eSport ให้กบั ทัง้ ผูส้ มัคร และผูจ้ ดั กำรแข่งขัน ซึ่งแพลตฟอร์มและแอพพลิเคชั่นที่ได้พฒ
ั นำขึน้ นีม้ ีควำมเหมำะสม
อย่ำงมำกกับกำรใช้งำนร่วมกับบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต รวมทัง้ กำรพัฒนำบริกำรตำมควำมต้องกำรเฉพำะของลูกค้ำ
(2) กำรบริกำรหลังกำรขำยของกล่องสัญญำณดำวเทียมดีทวี ี
ไทยเอไอ ให้บริกำรหลังกำรขำยเพื่อให้ลกู ค้ำสำมำรถรับชมรำยกำรน่ำสนใจและโดดเด่น เช่น ข่ำวสำรคดี ภำพยนตร์
กำร์ตนู เพลง และช่องกำรศึกษำ ได้อย่ำงต่อเนื่อง
(3) บริกำรให้คำปรึกษำและติดตัง้ ระบบสำหรับเครือข่ำยบรอดแบนด์แบบครบวงจร และเครือข่ำยทีวีภำยในอำคำร
(System Integration)
เป็ นกำรออกแบบและติดตัง้ ระบบฯ ตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ เน้นบริกำรที่ใช้สื่อดำวเทียมและสื่ออินเทอร์เน็ต
อื่น ๆ เช่น กำรให้บริกำร Platform เช่น IPTV บริกำร VDO Conference, Data Transfer, Multimedia Online เป็ นต้น กำร
ให้บริกำร System Integration ซึ่งให้บริกำร Network และ Software และกำรให้บริกำรระบบ Smart Office เช่น ระบบ
กำรจองห้องประชุม ระบบกำรจองรถบริษัท
3.1 บริกำรสำหรับเครือข่ำยบรอดแบนด์
เพื่อตอบสนองลูกค้ำในกำรเชื่อมต่อเครือข่ำยส่งผ่ำนข้อมูลหลำกหลำยเนือ้ หำในรู ปแบบต่ำง ๆ ตำมที่ลกู ค้ำ
ต้องกำรทัง้ แบบ ONE WAY และ TWO WAY
3.2 บริกำรสำหรับเครือข่ำยทีวีภำยใน
เพื่อตอบสนองลูกค้ำในกำรติดตัง้ ระบบเครือข่ำยทีวีภำยในสำหรับสถำนพักอำศัยในอำคำร ทัง้ แบบรับชมฟรีโดย
ไม่เสียค่ำใช้จ่ำย และแบบรับชมโดยเสียค่ำบริกำรรำยเดือน
การตลาดและการแข่งขัน
(1) ภำวะอุตสำหกรรมและกำรแข่งขัน
 บริกำรแพลตฟอร์ม
บริษัทให้บริกำรบอกรับสมำชิกสำหรับ IPTV/OTT Platform แก่ผใู้ ช้บริกำรทั่วไป และ ให้บริกำรพิเศษที่เกี่ยวข้องบน
แพลตฟอร์มของบริษัท หรือ ของลูกค้ำองค์กร เช่น กำรขำยโฆษณำ บริกำรกำรทำกิจกรรมกทำงกำรตลำด กำรขำยบริกำร
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Video Streaming แก่ลกู ค้ำองค์กรที่สนใจ โดยยังมีลกู ค้ำใช้บริกำรอย่ำงต่อเนื่อง นอกจำกนี ้ บริษัทยังให้บริ กำรสำหรับ
ลูกค้ำองค์กรที่สนใจจัดกำรแข่งขัน หรือ กิจกรรม eSports อีกด้วย
 บริกำรหลังกำรขำยของกล่องสัญญำณดำวเทียมดีทวี ี
ปั จจุบันในตลำดมีอุปกรณ์รบั สัญญำณโทรทัศน์หลำกหลำยรู ปแบบ เช่น จำนรับสัญญำณผ่ำนดำวเทียม เคเบิล
ท้องถิ่น และเสำอำกำศแบบดิจิทลั ทีวี จึงมีกำรแข่งขันที่สงู โดยเฉพำะทำงด้ำนรำคำ และช่องรำยกำร สำหรับคู่แข่งโดย
อ้อมอย่ำงเช่น กล่อง AIS PLAYBOX – AIS Fibre, True ID เป็ นต้น
 บริกำรให้คำปรึกษำและติดตัง้ ระบบสำหรับเครือข่ำยบรอดแบนด์แบบครบวงจร (System Integration)
บริกำรสำหรับเครือข่ำยบรอดแบนด์นนั้ เป็ นบริกำรที่มีผใู้ ห้บริกำรหลำยรำย ซึง่ แต่ละรำยจะมีควำมชำนำญในเทคนิค
เฉพำะด้ำน สำหรับไทยเอไอจะเน้นเทคโนโลยีในกำรส่งไฟล์ขนำดใหญ่ในรูปแบบของ IP File Transfer เป็ นหลัก โดยเฉพำะ
แบบบรอดแบนด์ผำ่ นเครือข่ำยดำวเทียม หรือผ่ำนบริกำรไอพีสตำร์
บริก ำรสำหรับ เครือ ข่ำ ยที วี ภำยในนั้น เป็ น บริก ำรที่ มี คู่แ ข่ง ขัน ในตลำดทั้ง แบบให้บ ริก ำรช่ อ งที วี ผ่ำ นดำวเทียม
เช่นเดียวกับไทยเอไอ และแบบที่ให้บริกำรผ่ำนทำงเครือข่ำยเคเบิล้ ทีวี โดย ไทยเอไอ จะเน้นเจำะกลุม่ อำคำรทัง้ ใหม่และ
ปั จจุบนั ที่มีกำรปรับปรุงเปลีย่ นแปลงระบบ
นอกจำกนีย้ งั เน้นให้คำปรึกษำและติดตัง้ ระบบ Smart office เช่น ระบบกำรจองห้องประชุม ระบบกำรจองรถบริษัท
หรือระบบอื่นๆ ตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ
(2) กำรตลำดและกำรขำย
กำรตลำดและกำรขำย สำมำรถแบ่งตำม ลักษณะกำรให้บริกำรได้แก่ กลุม่ ลูกค้ำทั่วไปสำหรับบริกำรบอกรับสมำชิก
กลุ่ม ลูก ค้ำ องค์ก รส ำหรับ บริ ก ำรให้เ ช่ ำ หรื อ บริ ก ำรพิ เ ศษ ต่ ำ งๆ ของ IPTV/OTT Platform และ eSports Platform
นอกจำกนีย้ งั รวมถึงกลุม่ บริกำร System Integration
โดยสำหรับกลุม่ ลูกค้ำทั่วไป กำรตลำดและกำรขำยจะเน้นประชำสัมพันธ์ผำ่ นสือ่ สังคมออนไลน์ และ กำรออกบูธ หรือ
กิจกรรมกำรตลำดกับพำร์ทเนอร์ตำ่ งๆ เพื่อนำเสนอบริกำร IPTV/OTT หรือ เนือ้ หำรำยกำรที่นำ่ สนใจ ส่วนกลุม่ ลูกค้ำองค์กร
และ กำรบริกำร System Integration นัน้ จะใช้กำรติดต่อเพื่อสอบถำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ และ กำรนำเสนอบริกำร
ต่ำงๆที่เหมำะสมกับควำมต้องกำรนัน้
ลักษณะลูกค้ำและควำมสัมพันธ์ระหว่ำงลูกค้ำกับบริษัท
 บริกำรแพลตฟอร์ม - กลุม่ ลูกค้ำ คือ กลุม่ ลูกค้ำทั่วไปที่ใช้บริกำร IPTV/OTT Platform รวมถึงลูกค้ำองค์กรทีใ่ ช้
บริกำรพิเศษดังที่ได้กล่ำวมำข้ำงต้น ควำมสัมพันธ์จะเป็ นในรูปของกำรให้บริกำร รวมถึงพำร์ทเนอร์ทำงธุรกิจ
 บริกำรหลังกำรขำยของกล่องสัญญำณดำวเทียมดีทีวี - กลุ่มลูกค้ำ คือ กลุ่มผูใ้ ช้บริกำรที่เป็ นลูกค้ำทั่วไปหรือ
อำคำร องค์กรต่ำง ๆ อยูท่ ่วั ประเทศ ควำมสัมพันธ์จะเป็ นในรูปของกำรให้บริกำร
 บริ ก ำร System Integration และ Platform - กลุ่ม ลูก ค้ำ ได้แ ก่ องค์ก รหรื อ หน่ ว ยงำน ทั้ง ของภำครัฐ บำล
รัฐวิสำหกิจ และเอกชนที่มีสำขำกระจำยอยูท่ ่วั ประเทศ หรือสถำบัน ธุรกิจขำยตรง ที่มีกำรจัดกำรประชุมอบรม หรือสัมมนำ
ภำยในองค์กรอยู่เป็ นประจำ ตลอดจนภำคอุตสำหกรรม ไม่ว่ำจะเป็ นกำรท่องเที่ยวหรือโรงแรม เป็ นต้น รวมถึงกลุม่ ลูกค้ำ
นิติบุคคลตำมอำคำร อำทิเช่น คอนโดมิเนียม อพำร์ทเม้นท์ และโรงแรม ที่มีควำมต้องกำรกำรติดตัง้ พร้อมวำงระบบทีวี
ภำยในอำคำร
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ธุรกิจโทรศัพท์ในต่างประเทศ
3. บริการด้านโทรคมนาคมในต่างประเทศ ดาเนินการโดยกลุ่มบริษัท เชนนิงตัน อินเวสเม้นท์ส พีทีอี
ลิมิเต็ด (เชน)
บริษัทให้บริกำรด้ำนโทรคมนำคมในสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว (สปป.ลำว) ผ่ำนกำรลงทุนใน บริษัท เชนนิง
ตัน อินเวสเม้นท์ส พีทีอี ลิมิเต็ด (เชน) ซึ่งเป็ น บริษัทโฮลดิง้ ที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ โดยบริษัทภำยใต้กำรลงทุน
ของ เชน มีดงั ต่อไปนี ้
บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ มหาชน (แอลทีซี)
ลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการ
(1) ลักษณะกำรบริกำร
แอลทีซี ได้รบั ใบอนุญำตให้ประกอบกิจกำรโทรคมนำคมครบวงจร ใน สปป.ลำว สำหรับกำรให้บริกำรดังต่อไปนี ้
 บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ดิจิตอล (Digital Phone Service (GSM 900/1800/ WCDMA 2100, LTE 1800, 2300
และ 2600 MHz))
 บริกำรโทรศัพท์พนื ้ ฐำน (Public Switched Telephone Network (PSTN))
 บริกำรโทรศัพท์พนื ้ ฐำนไร้สำย (Fixed Wireless Local Loop – GSM)
 บริกำรอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ (Broadband Internet) ทัง้ บริกำรบรอดแบนด์แบบคงที่ (Fixed Broadband
Internet:- บริก ำรสำยวงจรเช่ ำ อิ น เทอร์เ น็ ต และดำต้ำ (Leased Line service) ภำยในประเทศและระหว่ ำง
ประเทศ, IP Transit, Internet Fiber To The Home (FTTH) และ บริ ก ำรบรอดแบนด์ เ คลื่ อ นที่ (Mobile
Broadband Internet: อินเทอร์เน็ตในบริกำรโทรศัพท์เคลือ่ นที่ ทัง้ แบบรำยเดือน และแบบเติมเงิน)
 บริกำรโทรข้ำมแดนอัตโนมัติของบริกำรโทรศัพท์เคลือ่ นที่ (International Roaming Service : IR)
 บริกำรเสริม (Value-added service) สำหรับโทรศัพท์เคลือ่ นที่
 บริกำรเทเลคอมโซลูช่นั ส์ระดับองค์กร (Telecom Enterprise Solutions Services)
รำยได้ของ แอลทีซี มำจำก ค่ำบริกำรโทรศัพท์ภำยในประเทศและต่ำงประเทศ ค่ำเช่ำบริกำรเลขหมำยต่อเดือน ค่ำขำย
เครื่ อ งรับ โทรศัพ ท์พื ้น ฐำนไร้ส ำยระบบ (Fixed Wireless Local Loop – GSM) และซิ ม กำร์ด ค่ ำ บริ ก ำรรำยเดื อ น
อินเทอร์เน็ต ค่ำบริกำรสำยวงจรเช่ำ ค่ำบริกำรโทรข้ำมแดนอัตโนมัติ (IR) และค่ำส่วนแบ่งโทรคมนำคมระหว่ำงประเทศ
และภำยในประเทศ (IC) รวมไปถึงค่ำบริกำรสำหรับบริกำรเสริม (Value-added service) ต่ำงๆ และค่ำบริกำรเทเลคอม
โซลูช่นั ส์สำหรับองค์กร (Telecom Enterprise Solutions Services)
การตลาดและภาวะการแข่งขัน
(1) แนวโน้มอุตสำหกรรมและกำรแข่งขัน
ในปั จจุบนั มีผใู้ ห้บริกำรโทรศัพท์พืน้ ฐำน 3 รำยใน สปป.ลำว ได้แก่ แอลทีซี, ETL Company Limited (อีทีแอล) และ Star
Telecom Company Limited (ยูนิเทล) และผูใ้ ห้บริกำรโทรศัพท์มือถือ 6 รำย ได้แก่ แอลทีซี , ทีพลัส (ปั จจุบนั ถือหุน้ โดย
แอลทีซี 100%), อีทีแอล, ยูนิเทล, Lao Asia Pacific Satellite (ยู-ลิงค์) และ เบส เทเลคอม (เดิมเป็ นบริษัท Sky Telecom
Company Limited) ซึง่ เป็ นผูใ้ ห้บริกำรโทรศัพท์มือรำยใหม่ เปิ ดให้บริกำรในเดือนสิงหำคม 2021 ภำยใต้เครือข่ำยของ อีที
แอล ทัง้ นี ้ แอลทีซี ครองส่วนแบ่งกำรตลำดเป็ นอันดับหนึง่ ในขณะที่ ยูนิเทล อีทีแอล ทีพลัส ยู-ลิงค์ และ เบส เทเลคอม อยู่
ในอันดับที่สองถึงหกตำมลำดับ
นอกจำกบริกำรโทรศัพท์แล้ว ยังมีผใู้ ห้บริกำรอินเทอร์เน็ตรำยใหญ่ 6 รำย ใน สปป.ลำว ได้แก่ แอลทีซี อีทีแอล ยูนิเทล
ทีพลัส Planet Computer Company Limited และ เบส เทเลคอม โดย แอลทีซี ถือครองส่วนแบ่งกำรตลำดมำกกว่ำ 65%.
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ระบบโทรคมนำคมใน สปป. ลำว ก้ำวทันกำรพัฒนำในระดับสำกลและแอลทีซีเป็ นแนวหน้ำของกำรพัฒนำเหล่ำนีห้ ลำย
ประกำร โดยแอลทีซีเป็ นผูใ้ ห้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่รำยแรกที่ให้บริกำรโทรศัพท์เคลือ่ นที่ 3G และ 4G ในสปป. ลำว และ
เป็ นบริษัทที่สองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่เปิ ดให้บริกำร 4.5G นอกจำกนีแ้ อลทีซียงั เป็ นผูใ้ ห้บริกำรรำยแรกใน สปป.
ลำว ที่ทดสอบบริกำร 5G ในปี 2562 และเปิ ดตัวบริกำร 5G อย่ำงเป็ นทำงกำรในหลำยพืน้ ที่ท่วั นครหลวงเวียงจันทน์ใน
ปลำยปี 2563 กำรครอบคลุมเครือข่ำยเซลลูลำร์ของแอลทีซียงั คงขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่องแม้วำ่ จะมีสภำพทำงภูมิ ศำสตร์ที่
ยำกลำบำกและมีประชำกรน้อย ควำมหนำแน่นในหลำยพืน้ ที่มำกกว่ำ 80% ของประเทศถูกครอบคลุมโดยเครือข่ำยของ
แอลทีซี
บริกำรบรอดแบนด์มือถือได้รบั กำรปรับปรุ งระบบอย่ำงมีนยั สำคัญ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรที่เพิ่มขึน้ อย่ำงรวดเร็ว
สำหรับควำมจุขอ้ มูล เนื่องจำกลูกค้ำย้ำยไปใช้เครือข่ำย 4G และ 4.5G ในปี 2564 แอลทีซียงั คงขยำยควำมครอบคลุมและ
ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรทั่วประเทศ ในขณะเดียวกันก็เพิ่มประสิทธิภำพระบบที่มีอยู่ เพื่อให้แน่ใจว่ำบริกำรมีคณ
ุ ภำพ
สม่ำเสมอและมีคณ
ุ ภำพสูง
สำหรับบริกำรโทรศัพท์บำ้ นไร้สำยที่วำงตลำดในชื่ อ WinPhone เทคโนโลยีและระบบนีไ้ ด้รบั กำรพัฒนำให้ใช้งำนบน
เครื อ ข่ ำ ยเดี ย วกัน กับ 3G และ 4G ของแอลที ซี อัต รำค่ ำ ใช้บ ริ ก ำรโทรศัพ ท์ WinPhone จะต่ ำ กว่ ำ อัต รำค่ ำ บริ ก ำร
โทรศัพท์มือถือแบบรำยเดือนและแบบเติมเงิน และมีรำคำเครื่องโทรศัพท์มือถือที่ไม่แพง เพื่อเสนอให้กบั ลูกค้ำที่ จำเป็ น
ต้องกำรใช้บริกำรเพียงกำรโทร (Voice call) โดยเฉพำะในพืน้ ที่ตำ่ งจังหวัดและชำนเมือง
กระทรวงเทคโนโลยีและกำรสื่อสำรของ สปป. ลำว ได้ออกกฎระเบียบควบคุมอัตรำค่ำใช้บริกำรโทรคมนำคมในปี 2554
กฎระเบียบดังกล่ำว ไม่อนุญำตให้ผปู้ ระกอบกำรให้บริกำรโทรฟรีแก่ลกู ค้ำ และควบคุมกำรทำแผนกำรตลำดส่งเสริมกำร
ขำยของผูป้ ระกอบกำรทุกรำย อย่ำงไรก็ตำมในช่วงสองปี ที่ผำ่ นมำกฎระเบียบดังกล่ำว ไม่ได้รบั กำรตรวจสอบอย่ำงเข้มงวด
เหมือนก่อนหน้ำนี ้ ส่งผลให้เกิดสงครำมรำคำขึน้ ใหม่ในปลำยปี 2561 และดำเนินต่อไปในปี 2562 สงครำมรำคำลดลงบ้ำง
ในช่วงปลำยปี 2562 เนื่องจำกกำรกำกับดูแลของรัฐบำลแต่รำคำยังคงอยู่ต่ำ และจำกกำรแพร่ระบำดของ COVID-19
ส่งผลให้รำคำยังคงไม่ฟื้นตัว ในขณะเดียวกันได้มีกำรออกแพ็คเกจรำคำต่ำ เพื่อช่วยเหลือผูใ้ ช้บริกำรในช่วงที่มีกำรระบำด
ของ COVID-19 ออกมำให้บริกำร
รัฐบำล สปป. ลำว โดยกระทรวงเทคโนโลยีและกำรสื่อสำร ได้ริเริ่มกำรลงทะเบียนหมำยเลขโทรศัพท์มือถือทัง้ หมดภำยใน
ประเทศ ผูใ้ ห้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ตอ้ งลงทะเบียนลูกค้ำทัง้ หมดของตน ณ เดือนธันวำคม 2564 มีกำรลงทะเบียน
มำกกว่ำ 3 ล้ำนหมำยเลข ภำยใต้ควำมพยำยำมในช่วงสถำนกำรณ์โควิดระบำด
(2) กำรตลำด
ในขณะที่กำรแข่งขันสูงขึน้ ในตลำด แอลทีซีจึงให้ควำมสำคัญกับกำรขยำยเครือข่ำยมำกขึน้ เพื่อให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
ด้วยกำรขยำย 4G และ 4.5G และกำรเพิ่มประสิทธิ ภำพเครือข่ำย แอลทีซียงั คงทำงำนอย่ำงใกล้ชิดกับพันธมิตรเพื่อให้
แน่ใจว่ำกำรจัดกำรช่องทำงกำรจัดจำหน่ำยมีประสิท ธิภำพ รวมทัง้ จัดกิจกรรมที่ม่งุ เน้นลูกค้ำรวมถึงกำรขยำยกำรบริกำร
ลูกค้ำและศูนย์บริกำรลูกค้ำทั่วประเทศ
แอลทีซีปรับปรุงกำรเพิ่มประสิทธิภำพทำงกำรตลำดด้วยกิจกรรมกำรตลำดที่มีเป้ำหมำยเฉพำะเจำะจงมำกขึน้ โดยมุง่ เป้ำ
ไปที่ลกู ค้ำเฉพำะกลุม่ ด้วยแบรนด์แอลทีซี กิจกรรมทำงกำรตลำดที่ปรับให้เข้ำกับท้องถิ่น นำเสนอแพ็คเกจบริกำรที่ปรับให้
เหมำะกับไลฟ์ สไตล์ของลูกค้ำ รวมทัง้ กิจกรรมอื่นๆ ที่ม่งุ เป้ำไปที่กลุม่ เป้ำหมำยใหม่ เช่น วัยรุ น่ ผูป้ ระกอบกำร และองค์กร
ต่ำ งๆ แอลที ซี ยัง ให้ค วำมสำคัญ กับ กำรเพิ่ ม ปริม ำณกำรใช้ข ้อ มูล ด้ว ยกำรน ำเสนอกำรเข้ำ ถึ ง เนื อ้ หำบริก ำรเสริมที่
หลำกหลำย นอกจำกนี ้ แอลทีซียงั คงพัฒนำบริกำรและแอพพลิเคชั่นส์ อำนวยควำมสะดวกแก่ลกู ค้ำอย่ำงต่อเนื่อง เช่น
แอปพลิเคชั่นส์ M-Services บนมือถือ ที่ช่วยให้ลกู ค้ำสำมำรถเข้ำถึงบริกำรและชำระเงิน หรือ เติมเงิน ตำมแผนกำรใช้งำน
ของลูกค้ำ ตัง้ แต่ปี 2561 เป็ นต้นมำ บริษัท ได้เสนอบริกำร M-Top-Up ผ่ำนธนำคำรพันธมิตรเพื่อสร้ำงควำมสะดวกสบำย
ให้กบั ลูกค้ำมำกขึน้ เป็ นกำรลดกำรพึง่ พำบัตรเติมเงิน และก้ำวไปสูก่ ำรบูรณำกำรอีคอมเมิรซ์ มำกขึน้
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บริษัท ทีพลัส ดิจิทัล จากัด (ทีพลัส)
แอลทีซีเข้ำซือ้ หุน้ 100% ใน บริษัท วิมเปิ ลคอม จำกัด ในปี 2562 และเปลี่ยนชื่อบริษัทและชื่อแบรนด์จำก Beeline เป็ น
แบรนด์ “ทีพลัส” โดยกำหนดเป้ำหมำยไปที่กลุ่มผูบ้ ริโภคที่มีอำยุนอ้ ยกว่ำลูกค้ำแอลทีซีในปั จจุบนั โดยเน้นที่วยั รุ ่นและ
เยำวชน นอกจำกกิจกรรมที่มงุ่ เป้ำไปที่กลุม่ วัยรุน่ โดยตรงแล้ว ทีพลัสยังได้ปรับปรุงกำรดำเนินงำนและลดค่ำใช้จ่ำยโดยกำร
สร้ำงเสริมธุรกิจร่วมกันกับแอลทีซีซงึ่ เป็ นบริษัทแม่ เช่น ใช้บริกำรจัดซือ้ และใช้สถำนที่รวมกัน รวมทัง้ ให้บริกำรที่สอดคล้อง
กัน ได้แสดงให้เห็นผลลัพธ์เชิงบวกในด้ำนกำรลดต้นทุนและปรับปรุงประสิทธิภำพของทัง้ สองบริษัท
ทีพลัส ย้ำยเครือข่ำยกำรให้บริกำรลูกค้ำทัง้ หมดไปยังเครือข่ำยของแอลทีซีท่วั ประเทศ กำรย้ำยลูกค้ำนีท้ ำให้ทีพลัสสำมำรถ
เสนอบริกำร 4G และ 4.5G ให้แก่ผใู้ ช้บริกำรได้ และเติบโตขึน้ อย่ำงต่อเนื่อง แม้ว่ำจะมีกำรชะลอตัวในช่วงต้นปี เนื่องจำก
กำรระบำดของ COVID-19
บริษัท ลาว โมบายมันนี่ โซล จากัด
ในปี 2563 บริษัท บริษัท ลำว โมบำยมันนี่ โซล จำกัด ได้ก่อตัง้ ขึน้ เพื่อดำเนินกำรและให้บริกำรชำระเงินและโอนเงินดิจิทลั
ภำยใน สปป. ลำว โดยทำกำรตลำดในชื่อแบรนด์ “M-Money”
M-Money กำลังขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่อง โดยมุง่ เน้นที่กำรสร้ำงควำมเชื่อมโยงระหว่ำงธนำคำรพำณิชย์ทกุ แห่งใน สปป. ลำว
โดยให้บริกำรกำรชำระเงินแบบดิจิทลั และกำรโอนเงินให้กับสมำชิกของเครือข่ำยผูใ้ ห้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ทงั้ หมด
เสนอบริกำร e-Payment ของรัฐบำล และทำข้อตกลงร่วมกับบริษัทและหน่วยงำนภำครัฐที่อนุญำตให้จ่ำยเงินเดือนเข้ำ
บัญชีพนักงำนโดยตรงผ่ำน M-money โดยกระเป๋ ำเงินดิจิทลั M-money มีจดุ มุง่ หมำยเพื่อให้กำรโอนเงินง่ำยขึน้ สำหรับทุก
คนในประเทศ และในที่สดุ ก็จะให้บริกำรทำงกำรเงินขัน้ พืน้ ฐำนนอกเหนือจำกกำรรับเงินเข้ำจ่ำยเงินออก ให้แก่ประชำชนที่
อำศัยในพืน้ ที่ไม่มีธนำคำรให้บริกำร

ธุรกิจร่วมทุนอื่น
ธุรกิจร่วมทุนอื่น ดำเนินกำรโดยบริษัทย่อย 2 บริษัท คือ บริษัท เนชั่น สเปซ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด และ บริษัท เอทีไอ
เทคโนโลยีส ์ จำกัด
 บริษัท เนชั่น สเปซ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด เป็ นบริษัทร่วมทุนภำยใต้ควำมร่วมมือของ บริษัท โทรคมนำคม
แห่งชำติ จำกัด (มหำชน) ได้เปิ ดตัวบริกำร NAVA by NSAT หรือบริกำรดิจิทลั ผ่ำนดำวเทียมเพื่อกำรสื่อสำรทำง
ทะเล ซึ่งเป็ นกำรผนวกเทคโนโลยีกำรสื่อสำรผ่ำนดำวเทียมของบริษัทไทยคมเข้ำกับดิจิทลั โซลูช่ นั ที่หลำกหลำย
ของ บมจ โทรคมนำคมแห่งชำติ
 บริษัท เอทีไอ เทคโนโลยี ส ์ จำกัด เป็ นบริษัทร่วมทุนภำยใต้ควำมร่วมมือของ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์
เวนเจอร์ส จำกัด (บริษัทย่อยของ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิ โตรเลียม จำกัด (มหำชน)) ดำเนินธุรกิจผลิตและ
จำหน่ำยอำกำศยำนไร้คนขับหรือโดรน รวมถึงกำรให้บริกำรแบบครบวงจร โดยจะมุ่งช่วยเกษตรกรไทยเพื่อ
ยกระดับผลผลิตด้ำนกำรเกษตร
1.2.3 ทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
ปั จจุบนั ทรัพย์สนิ หลักที่ใช้ในกำรในกำรประกอบธุรกิจ มีดงั นี ้
ประเภททรัพย์สนิ
ทรัพย์สนิ ภำยใต้สญ
ั ญำใบอนุญำต
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สินทรัพย์
TTC&M (Telemetry, Traking, Command and Monitoring System)
ข้อตกลงเพื่อซือ้ สัญญำณแบนด์วธิ บำงส่วนบนดำวเทียมไทยคม 4 ดำวเทียม
ไทยคม 6 ดำวเทียมต่ำงประเทศ รวมถึง ที่ดิน อำคำร และยำนพำหนะ

(โปรดอ่ำนรำยละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจ และนโยบำยกำรลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ได้จำกเอกสำรแนบ 4)

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
บริษัทประกอบธุรกิจในธุรกิจหลัก คือ (1) ธุรกิจดำวเทียมและบริกำรที่เกี่ยวเนื่อง (2) ธุรกิจอินเทอร์เน็ตและสื่อ (3) ธุรกิจ
โทรศัพท์ในต่ำงประเทศ และธุรกิจร่วมทุนอื่น ซึง่ บริษัทจะเน้นกำรลงทุนระยะยำว โดยพิจำรณำจำกปั จจัยพืน้ ฐำนของธุรกิจ
ที่จะเข้ำไปลงทุนรวมถึงแนวโน้มของธุรกิจนัน้ ๆ เป็ นสำคัญ นอกจำกนี ้ บริษัทมีนโยบำยกำรลงทุนในสัดส่วนที่มำกพอ
เพื่อให้สำมำรถมีอำนำจในกำรบริหำรจัดกำรและกำหนดแนวทำงกำรดำเนินธุรกิจในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนัน้ ๆ
1. ธุรกิจดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเนื่อง
บริษัทได้จดั ตัง้ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจกำรร่วมค้ำขึน้ เพื่อให้บริกำรสือ่ สำรดำวเทียมและบริกำรที่เกี่ยวเนื่องต่ำง ๆ ดังนี ้
บริษัท
บริษัท ไอพีสตำร์ จำกัด
บริษัท ไอพีสตำร์ นิวซีแลนด์ จำกัด

ประเภทธุรกิจ
จัดจำหน่ำยช่องสัญญำณดำวเทียมไทยคม 4
จัดจำหน่ำยช่องสัญญำณดำวเทียมไทยคม 4 และอุปกรณ์รบั
สัญญำณดำวเทียมไทยคม 4 ในประเทศนิวซีแลนด์
บริษัท ไอพีสตำร์ ออสเตรเลีย พีทีวำย จำกัด
จัดจำหน่ำยช่องสัญญำณดำวเทียมไทยคม 4 และอุปกรณ์รบั
สัญญำณดำวเทียมไทยคม 4 ในประเทศออสเตรเลีย
บริษัท โอไรอ้อน แซทเทลไลท์ ซิสเทม พีทีวำย จำกัด ให้บริกำรด้ำนกำรสือ่ สำรข้อมูลผ่ำนดำวเทียมและโซลูช่นั เพื่อธุรกิจ
บริษัท ไอพีสตำร์ อินเตอร์เนชั่นแนล พีทีอี จำกัด
จัดจำหน่ำยช่องสัญญำณดำวเทียมไทยคม 4 และอุปกรณ์รบั
สัญญำณดำวเทียมไทยคม 4
บริษัท ไอพีสตำร์ โกลเบิล เซอร์วิส จำกัด
จัดจำหน่ำยช่องสัญญำณดำวเทียมไทยคม 4
บริษัท ไอพีสตำร์ เจแปน จำกัด
จัดจำหน่ำยช่องสัญญำณดำวเทียมไทยคม 4 และอุปกรณ์รบั
สัญญำณดำวเทียมไทยคม 4 ในประเทศญี่ปนุ่
บริษัท ไอพีสตำร์ (อินเดีย) ไพรเวท จำกัด
จัดจำหน่ำยอุปกรณ์รบั สัญญำณดำวเทียม และบริกำรให้คำปรึกษำ
ด้ำนเทคนิคที่เกี่ยวกับดำวเทียม
บริษัท สตำร์ นิวเคลียส จำกัด
ให้บริกำรด้ำนวิศวกรรมพัฒนำเทคโนโลยีกำรสือ่ สำรและอิเล็กทรอนิคส์
บริษัท ทีซี บรอดคำสติง้ จำกัด
ให้บริกำรด้ำนธุรกิจกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แซทเทลไลท์ จำกัด
จัดจำหน่ำยช่องสัญญำณดำวเทียมไทยคม 7 และไทยคม 8
บริษัท ทีซี โกลเบิล เซอร์วิส จำกัด
ให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยี
บริษัท ทีซี สเปซ คอนเน็ค จำกัด
ประกอบธุรกิจสือ่ สำรโทรคมนำคม ธุรกิจดำวเทียมและธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่อง
2. ธุรกิจอินเทอร์เน็ตและสื่อ
บริษัท
บริษัท ไทย แอดวำนซ์ อินโนเวชั่น จำกัด

แบบ 56-1 One Report

ประเภทธุรกิจ
จัดจำหน่ำยอุปกรณ์รบั สัญญำณดำวเทียม บริกำรให้คำปรึกษำและ
ติดตัง้ ระบบสำหรับเครือข่ำยบรอดแบนด์แบบครบวงจร (System
Integration)
ส่วนที่ 1 หน้ำที่ 23

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

ส่วนที่ 1 กำรประกอบธุรกิจและผลกำรดำเนินงำน

3. ธุรกิจโทรศัพท์ในต่างประเทศ
บริษัทเป็ นผูใ้ ห้บริกำรธุรกิจโทรศัพท์ผำ่ น บริษัท เชนนิงตัน อินเวสเม้นท์ส พีทีอี จำกัด (เชน) ซึง่ เป็ นกิจกำรร่วมค้ำของบริษัท
ประกอบธุรกิจหลักโดยกำรถือหุน้ ในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึง่ ลงทุนในธุรกิจโทรคมนำคมในต่ำงประเทศ ปั จจุบนั
ลงทุนใน บริษัท ลำว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ มหำชน ซึ่งเป็ นกิจกำรร่วมค้ำกับรัฐบำลของประเทศสำธำรณรัฐประชำธิปไตย
ประชำชนลำว โดยได้รบั สิทธิ ในกำรดำเนินธุรกิจโทรคมนำคมในประเทศลำวเป็ นเวลำ 25 ปี สิน้ สุดปี 2564 นอกจำกนี ้
รัฐบำลลำวและเชน ยังได้ลงนำมสัญญำร่วมทุนฉบับใหม่เพื่อต่อสัมปทำนอีก 25 ปี โดยเริม่ จำกปี 2565 ถึงปี 2589
บริษัท
บริษัท เชนนิงตัน อินเวสเม้นท์ส พีทีอี
ลิมิเต็ด
บริษัท ลำว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์
มหำชน
บริษัท ทีพลัส ดิจิทลั จำกัด
บริษัท ลำว โมบำยมันนี่ โซล จำกัด

ประเภทธุรกิจ
ประกอบธุรกิจหลักในกำรลงทุนด้ำนกำรสือ่ สำรโทรคมนำคมในระดับ
นำนำชำติ
ให้บริกำรโทรศัพท์พนื ้ ฐำน โทรศัพท์เคลือ่ นที่ โทรศัพท์สำธำรณะ โทรศัพท์
ระหว่ำงประเทศ และอินเทอร์เน็ตใน สปป.ลำว
ให้บริกำรโทรศัพท์พนื ้ ฐำน และโทรศัพท์เคลือ่ นที่ใน สปป.ลำว
ให้บริกำรชำระเงินและโอนเงินดิจิทลั ใน สปป.ลำว โดยทำกำรตลำดในชื่อ
แบรนด์ M-Money

4. ธุรกิจร่วมทุนอื่น
บริษัทร่วมทุนกันพันธมิตรทำงธุรกิจที่มีศกั ยภำพ โดยจัดตัง้ 2 บริษัทย่อยดังนี ้
บริษัท
บริษัท เนชั่น สเปซ แอนด์ เทคโนโลยี
จำกัด
บริษัท เอทีไอ เทคโนโลยีส ์ จำกัด

ประเภทธุรกิจ
ประกอบกิจกำรให้บริกำรดำวเทียมสือ่ สำร และบริกำรอื่นใดที่เกี่ยวกับธุรกิจ
ดำวเทียม
ประกอบธุรกิจจำหน่ำย ให้บริกำรและพัฒนำสินค้ำเกี่ยวกับอำกำศยำนไร้คนขับ
(โดรน) เพื่อกำรเกษตร และให้บริกำรแพลตฟอร์มวิเครำะห์ขอ้ มูลด้ำนกำรเกษตร

1.3.1 ผู้ถอื หุ้น
(1) รายชื่อผู้ถอื หุ้นใหญ่
(ก) รายชื่อผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของ บริษัท ไทยคม จากัด (มหาชน) ณ วันปิ ดสมุดทะเบียน
(Closing Date) ล่าสุดเมือ่ วันที่ 2 กันยายน 2564 มีดังนี้
รายชื่อผู้ถอื หุ้น
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

บริษัท อินทัช โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน)
นำยชวลิต วิสรำญกุล
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จำกัด
นำยณฤทธิ์ เจียอำภำ
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED
นำยวชิระ ทยำนำรำพร
กองทุนเปิ ดบรรษัทภิบำล หุน้ ระยะยำว
กองทุนเปิ ดแวลูพลัส ปั นผล หุน้ ระยะยำว
N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1
นำยกิตติ งำนมหรัตน์

แบบ 56-1 One Report

จานวนหุ้นที่ถอื
450,870,934
35,537,700
22,655,297
17,850,000
17,075,215
14,000,000
10,189,000
9,514,900
7,452,700
6,873,500

สัดส่วนการถือหุน้
(ร้อยละ)
41.13
3.24
2.07
1.63
1.56
1.28
0.93
0.87
0.68
0.63
ส่วนที่ 1 หน้ำที่ 24

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

รายชื่อผู้ถอื หุ้น
รวม

ส่วนที่ 1 กำรประกอบธุรกิจและผลกำรดำเนินงำน

จานวนหุ้นที่ถอื
592,019,246

สัดส่วนการถือหุน้
(ร้อยละ)
54.01

ที่มำ: บริษัท ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

(ข) กลุ่ ม ผู้ ถือ หุ้ น รายใหญ่ ที่ โ ดยพฤติ ก ารณ์มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การก าหนดนโยบายการจั ด การหรื อ การ
ดาเนินงานของบริษัท
 บริษัท อินทัช โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) (อินทัช) ประกอบธุรกิจด้ำนกำรลงทุนในธุรกิจโทรคมนำคม
สื่อ และเทคโนโลยี โดยกำรถือหุน้ และเข้ำไปบริหำรงำน (Holding Company) ปั จจุบนั กำรลงทุน
ของอินทัชสำมำรถจำแนกออกเป็ น 3 สำยธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจสื่อสำรโทรคมนำคมไร้สำย ธุรกิจ
ดำวเทียมและธุรกิจต่ำงประเทศ และธุรกิจอื่นๆ โดยอินทัชถือหุน้ สำมัญในบริษัท ไทยคม จำกัด
(มหำชน) จำนวน 450,870,934 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 41.13 ของทุนชำระแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 2
กันยำยน 2564) ทัง้ นี ้ รำยชื่อผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของอินทัช ณ วันที่ 10 กันยำยน 2564 ได้แก่

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

รายชื่อผู้ถอื หุ้น

จานวนหุ้นที่ถอื

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหำชน) 1)
SINGTEL GLOBAL INVESTMENT PTE LTD 2)
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จำกัด 3)
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING
CORPORATION LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินำคินภัทร จำกัด (มหำชน)
สำนักงำนประกันสังคม
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED
ธนำคำร เกียรตินำคินภัทร จำกัด (มหำชน)
นำยเพิม่ ศักดิ์ เก่งมำนะ
GIC PRIVATE LIMITED

1,354,752,952
680,165,364
175,283,335
166,753,460

สัดส่วนการถือหุน้
(ร้อยละ)
42.25
21.21
5.47
5.20

83,096,500
42,945,100
40,004,099
38,428,800
30,823,100
25,287,600

2.59
1.34
1.25
1.20
0.96
0.79

_____________________

หมำยเหตุ
1) บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (กัลฟ์) เป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบธุรกิจโดยกำรถื อหุน้
ในบริ ษั ท อื่ น (Holding Company) ทั้ง นี ้ ข้อ มู ล ผู้ถื อ หุ้น รำยใหญ่ ข องกั ล ฟ์ ปรำกฏในแบบ 56-1 One Report ปี 2564 ในเว็ บ ไซต์
www.set.or.th
2) Singtel Global Investment Pte. Ltd. เป็ นบริ ษั ท ย่ อ ยทำงอ้อ มของ Singapore Telecommunications Ltd. ถื อ หุ้น โดย Temasek
Holdings Pte. Ltd. ร้อยละ 50.29 (ที่มำ : Singapore Telecommunications Ltd. / Annual Report 2021)
3) สำมำรถทรำบข้อมูลนักลงทุนในบริษั ท ไทยเอ็นวี ดีอำร์ จำกัด ได้ในเว็บไซต์ www.set.or.th ทัง้ นี ้ ผูถ้ ื อหุน้ ในบริษั ท ไทยเอ็นวี ดีอำร์ จำกัด
ณ 10 กันยำยน 2564 มีดงั นี ้
รายชื่อผู้ถือหุ้น

จานวนหน่วย 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

แบบ 56-1 One Report

ส่วนที่ 1 หน้ำที่ 25

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

ส่วนที่ 1 กำรประกอบธุรกิจและผลกำรดำเนินงำน

รายชื่อผู้ถือหุ้น

จานวนหน่วย 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.

ผูถ้ ือหุน้ รำยอื่น

60,377,847

1.88

175,283,335

5.47

รวม

ข้อจำกัดกำรถือหุน้ ของบุคคลต่ำงด้ำว
บริษัทมีขอ้ จำกัดกำรถือหุน้ ของบุคคลต่ำงด้ำวซึง่ ตำมข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 11 ได้ระบุไว้ ดังนี ้
“หุน้ ของบริษัทสำมำรถโอนได้โดยไม่มีขอ้ จำกัด เว้นแต่หนุ้ ของบริษัทที่ถือโดยบุคคลที่มิได้มีสญ
ั ชำติไทย
ขณะใดขณะหนึง่ ต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกินร้อยละ 40 ของจำนวนหุน้ ที่จำหน่ำยได้แล้วทัง้ หมด
คนต่ำงด้ำวอำจได้มำซึง่ หุน้ ใหม่เกินกว่ำอัตรำที่กำหนดในวรรคแรกของข้อบังคับนี โ้ ดยกำรจองซือ้ หุน้ ใหม่ ซึง่
บริษัทออกและเสนอขำยทัง้ จำนวนแก่นกั ลงทุนโดยเฉพำะเจำะจง และ/หรือ นักลงทุนประเภทสถำบันภำยใต้
กฎเกณฑ์เกี่ยวกำรเสนอขำยหุน้ แก่บคุ คลในวงจำกัด (Private Placement) ของคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ (ตำมที่จะได้แก้ไขเป็ นครัง้ ครำว) (รวมตลอดถึงหุน้ ปั นผล หรือหุน้ ใหม่ที่ได้ออกให้แก่ผถู้ ือหุน้
ดังกล่ำวตำมวรรคสองนี)้ แต่ทงั้ นีเ้ มื่อรวมจำนวนหุน้ ที่ถือโดยคนต่ำงด้ำวในกรณี เช่นว่ำนีก้ ับหุน้ ที่ถืออยู่โดย
คนต่ำงด้ำว ตำมวรรคแรก และวรรคสองของข้อบังคับนีแ้ ล้ว จำนวนหุน้ ดังกล่ำวต้องน้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวน
หุน้ ที่ออกจำหน่ำยได้แล้วทัง้ หมดของบริษัท ข้อจำกัดนีใ้ ห้ใช้กบั กำรโอนทุกทอดที่จะเกิดขึน้ ต่อๆ ไปด้วย”
(2) ข้อตกลงระหว่างผู้ถอื หุ้นใหญ่
- ไม่มี –

แบบ 56-1 One Report

ส่วนที่ 1 หน้ำที่ 26

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

1.3.2

ส่วนที่ 1 กำรประกอบธุรกิจและผลกำรดำเนินงำน

ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถอื หุน้

แบบ 56-1 One Report

ส่วนที่ 1 หน้ำที่ 27

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

ส่วนที่ 1 กำรประกอบธุรกิจและผลกำรดำเนินงำน

1.4 จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว
(1) หุ้นสามัญ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 บริษัทมีทนุ จดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ดังนี ้
ทุนจดทะเบียน :

5,499,884,200 บำท
แบ่งเป็ นหุน้ สำมัญจำนวน 1,099,976,840 หุน้
มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 5 บำท

ทุนที่ออกและชำระแล้ว :

5,480,509,770 บำท
แบ่งเป็ นหุน้ สำมัญจำนวน 1,096,101,954 หุน้
มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 5 บำท

(2) หุ้นประเภทอืน่ ทีไ่ ม่ใช่หนุ้ สามัญ
-ไม่มี-

1.5 การออกหลักทรัพย์อื่น
-ไม่มี-

1.6 นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
ก. นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษัท
คณะกรรมกำรบริษัทอำจพิจำรณำกำรจ่ำยเงินปั นผลประจำปี ของบริษัทโดยจะต้องได้รบั ควำมเห็นชอบจำกที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ เว้นแต่เป็ นกำรจ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำลซึง่ คณะกรรมกำรบริษัทมีอำนำจอนุมตั ิให้จ่ำยเงินปั นผลได้เป็ นครัง้ ครำว
เมื่อเห็นว่ำบริษัทมีผลกำไรสมควรที่จะทำเช่นนัน้ แล้วให้รำยงำนให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทรำบในกำรประชุมครัง้ ต่อไป
ปั จจุบนั บริษัทมีนโยบำยที่จะจ่ำยเงินปั นผลโดยพิจำรณำจำกงบกำรเงินเฉพำะบริษัทไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 40 ของกำไร
สุทธิ หลังหักเงินสำรองตำมกฎหมำย (ถ้ำมี) และจะต้องไม่เกิน กำไรสะสมที่ปรำกฏอยู่ในงบกำรเงินเฉพำะบริษัท ทัง้ นี ้
กำรจ่ำยเงินปั นผลดังกล่ำวไม่มีผลกระทบต่อแผนกำรลงทุน และกำรดำเนินงำนปกติของบริษัทอย่ำงมีนยั สำคัญและขึน้ อยู่
กับกระแสเงินสด รวมถึงควำมจำเป็ นและควำมเหมำะสมอื่นๆ ในอนำคตของบริษัทและบริษัทย่อย และเป็ นไปตำมเงื่อนไข
ที่บริษัทมีตอ่ สถำบันกำรเงิน
ข. นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษัทย่อย/บริษัทร่วม
บริษัทย่อย/บริษัทร่วม ของบริษัทส่วนใหญ่มีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผลสอดคล้องกับบริษัท โดยคณะกรรมกำรของ
บริษัทย่อย/บริษัทร่วมจะพิจำรณำและเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เห็นชอบโดยขึน้ อยู่กั บแผนกำรลงทุน ควำมจำเป็ น และ
ควำมเหมำะสมอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรของบริษัทย่อย/บริษัทร่วมเห็นสมควร
สรุปกำรจ่ำยเงินปั นผลของบริษัท 3 ปี ย้อนหลัง
รายละเอียดการจ่ายเงินปั นผล
อัตรำกำไร (ขำดทุน) สุทธิตอ่ หุน้ (ESP) (บำท)
เงินปั นผลจ่ำยต่อหุน้ (บำทต่อหุน้ )
สัดส่วนกำรจ่ำยเงินปั นผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)

แบบ 56-1 One Report
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0.13
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2563
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0.20
43
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-
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2. การบริหารจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมกำรบริษัทตระหนักดีว่ำกำรดำเนินธุรกิจใดๆ ย่อมต้องเผชิญกับควำมเสี่ยงต่ำงๆ ทัง้ จำกกำรเปลี่ยนแปลง
ของสภำพเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง กำรเงิน กำรเปลีย่ นแปลงทำงนวัตกรรม ทำงเทคโนโลยี ตลอดไปถึงกำรเปลีย่ นแปลง
สภำพอำกำศของโลก สิ่งเหล่ำนีล้ ว้ นแล้วแต่สำมำรถส่งผลกระทบต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริษัท ปั จจุบนั บริษัทประกอบ
ธุรกิจหลัก 3 ประเภท คือ (1) ธุรกิจดำวเทียมและบริกำรที่เกี่ยวเนื่อง (2) ธุรกิจอินเทอร์เน็ตและสื่อ และ (3) ธุรกิจโทรศัพท์
ในต่ำงประเทศ โดยแต่ละสำยธุรกิจย่อมมีปัจจัยควำมเสีย่ งที่แตกต่ำงกัน ทัง้ จำกปั จจัยภำยใน และปั จจัยภำยนอก
ด้วยเหตุนีค้ ณะกรรมกำรบริษัทจึงได้แต่งตัง้ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงขึน้ เพื่อบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงในด้ำน
ต่ำง ๆ โดยคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงจะประเมินปั จจัยควำมเสี่ยงทัง้ ที่เป็ นควำมเสี่ยงทั่วไป และควำมเสี่ยงเฉพำะ
กิจกำร โดยจะทำกำรประเมินควำมเสีย่ งเป็ นประจำทุกไตรมำส และนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำทบทวน
และกำหนดมำตรกำรในกำรป้องกันควำมเสีย่ ง
สำหรับข้อมูลที่ได้แสดงต่อไปนี ้ จะอธิบำยถึงปั จจัยควำมเสีย่ งที่มนี ยั สำคัญซึง่ อำจส่งผลกระทบต่อกำรประกอบกิจกำร
ฐำนะทำงกำรเงิน ผลกำรดำเนินธุรกิจ รวมถึงมำตรกำรป้องกัน และบรรเทำควำมเสีย่ งของบริษัท
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risks)
1. ความเสี่ยงในการดาเนินธุรกิจ
สัญญำดำเนินกิจกำรดำวเทียมสือ่ สำรภำยในประเทศ (สัญญำสัมปทำน) ได้สนิ ้ สุดลงแล้วเมื่อวันที่ 10 กันยำยน 2564
โดยรัฐบำลได้มอบหมำยให้ บมจ. โทรคมนำคมแห่งชำติ เป็ นผูบ้ ริหำรจัดกำรดำวเทียมภำยใต้สญ
ั ญำสัมปทำนต่อไป ซึ่ง
บริษัทซือ้ แบนด์วิธบำงส่วนจำก บมจ.โทรคมนำคมแห่งชำติ มำให้บริกำรกับลูกค้ำของบริษัท ในปั จจุบนั บริษั ทจึงมีทงั้
ช่องสัญญำณของดำวเทียมของบริษัทเอง (ดำวเทียมไทยคม 7 และ ไทยคม 8) และช่องสัญญำณที่ซือ้ มำจำก บมจ.
โทรคมนำคมแห่งชำติ (ช่องสัญญำณบำงส่วนของดำวเทียมไทยคม 4 และไทยคม 6) ให้บริกำรต่อไป
สำหรับกำรดำเนินโครงกำรดำวเทียมดวงใหม่ เนื่องจำกกำรประมูลสิทธิ ในกำรเข้ำใช้งำนวงโคจรดำวเทียมของ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช.) ซึ่งได้ถกู ยกเลิก
ไปในปี 2564 นัน้ ยังไม่มีควำมชัดเจน ดังนัน้ เพื่อควำมต่อเนื่องของกำรดำเนินธุรกิจ ในกรณีที่กำรประมูลของ กสทช
ล่ำช้ำออกไป บริษัทได้เตรียมแผนควำมร่วมมือกับพันธมิตรทำงธุรกิจเพื่อสร้ำงดำวเทียมร่วมกันในรู ปแบบของกำรทำ
Condosat ภำยใต้ใบอนุญำตของต่ำงประเทศ และกำรหำพันธมิตรทำงธุรกิจกับผูใ้ ห้บริกำรดำวเทียมวงโคจรขัน้ ต่ำ (LEO
Satellite) ไว้อีกด้ำนหนึง่ ด้วย
นอกจำกนี ้ เพื่อขยำยธุรกิจและสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน บริษัทได้ขยำยธุรกิจดำวเทียมไปยังปลำยนำ้ เพื่อ
เข้ำถึงผูบ้ ริโภคมำกขึน้ รวมทัง้ กำรเข้ำไปมีส่วนร่วมกับโครงกำรภำครัฐ และมองหำโอกำสในกำรลงทุนทำงธุรกิจทัง้ ใน
ประเทศและต่ำงประเทศที่เกี่ ยวข้องกับเทคโนโลยีทำงด้ำนดำวเทียมและอวกำศพร้อมกับกำรพัฒนำธุรกิ จใหม่อย่ำง
ต่อเนื่องเพื่อสร้ำงรำยได้เพิ่มเติมให้กบั บริษัททัง้ ในระยะสัน้ และในระยะยำว
ความเสี่ยงในการดาเนินงาน (Operational Risks)
1. ความเสี่ยงจากอายุการใช้งานของดาวเทียมสั้นลง
ปั จ จุบัน ดำวเที ยมส่วนใหญ่ จะมีอำยุกำรใช้ง ำนประมำณ 15 ปี อำจมี ปัจ จัยอื่น ๆ ที่ มี ผลต่อ อำยุกำรใช้งำนของ
ดำวเทียมในวงโคจร เช่น คุณภำพของโครงสร้ำง ควำมแข็งแกร่ง และควำมทนทำนของอุปกรณ์ตำ่ ง ๆ ประสิทธิภำพในกำร
จัดส่งดำวเทียมขึน้ สู่วงโคจร ตลอดจนปริมำณกำรใช้เชือ้ เพลิงของดำวเทียม และทักษะควำมสำมำรถในกำรควบคุม
ดำวเทียมในสภำวกำรณ์ตำ่ ง ๆ ดังนัน้ บริษัทอำจสูญเสียลูกค้ำและรำยได้หำกดำวเทียมของบริษัทมีอำยุกำรใช้งำนสัน้ กว่ำ
ที่ได้คำดกำรณ์ไว้ และบริษัทไม่สำมำรถจัดหำ หรือส่งดำวเทียมดวงใหม่แทนได้ทนั เวลำ ดังนัน้ บริษัทจะทำกำรประเมิน
อำยุดำวเทียมที่เหลืออยูต่ ลอดเวลำ และถ้ำดำวเทียมใกล้หมดอำยุลง ก็จะแจ้งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจำรณำมำตรกำร
ป้องกันแก้ไข เช่น กำรโอนย้ำยลูกค้ำไปยังดำวเทียมดวงอื่นๆ กำรเช่ำดำวเทียมจำกผูป้ ระกอบกำรรำยอื่น หรือพิจำรณำ
ลงทุนสร้ำงดำวเทียมดวงใหม่เพื่อทดแทนดำวเทียมที่กำลังจะหมดอำยุลง
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2. ความเสี่ยงจากการที่ดาวเทียมอาจเกิดความเสียหายหรือเกิดความบกพร่องในขณะที่อยูใ่ นวงโคจร
เมื่อมีกำรส่งดำวเทียมเข้ำสูว่ งโคจรแล้ว ดำวเทียมอำจได้รบั ควำมเสียหำยจำกกำรขัดข้องของระบบกำรทำงำนของ
ดำวเทียม จำกพำยุสรุ ยิ ะ หรือกำรชนกันระหว่ำงดำวเทียมกับวัตถุตำ่ ง ๆ ในอวกำศ เป็ นต้น ซึง่ อำจส่งผลให้ดำวเทียมได้รบั
ควำมเสียหำย ทำให้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรถ่ำยทอดสัญญำณลดลงชั่วครำวหรือถำวร หรือเกิดควำมเสียหำย
ทัง้ หมด ซึง่ อำจก่อให้เกิดผลกระทบต่อกำรให้บริกำร และอำจทำให้สญ
ู เสียลูกค้ำที่มอี ยูใ่ นปั จจุบนั และ/หรือ สูญเสียโอกำส
ในกำรหำลูกค้ำใหม่ในระหว่ำงกำรจัดหำดำวเทียมดวงใหม่มำให้บริกำรแทน
อย่ำงไรก็ ตำม ดำวเทียมได้ถูกออกแบบให้มีคุณลักษณะที่สำมำรถทนทำนต่อสภำพแวดล้อมในอวกำศซึ่งทำให้
ดำวเทียมมีกำรใช้งำนที่ต่อเนื่องและมีเสถียรภำพสูงมำกเพรำะมีระบบสำรองต่ำงๆในตัวเอง และบริษัทได้จัดเตรียม
แผนกำรรองรับเหตุฉกุ เฉินที่อำจจะเกิดขึน้ กับลูกค้ำ หำกเกิดควำมเสียหำยขัน้ รุ นแรงขึน้ กับดำวเทียมดวงใดดวงหนึ่งจน
หมดสภำพกำรใช้งำน โดยมีแผนที่จะดำเนินกำรให้ผใู้ ช้บริกำรส่วนหนึ่งย้ำยมำใช้ช่องสัญญำณที่ยงั คงว่ำงอยูใ่ นดำวเทียม
ไทยคมที่เหลือ และเช่ำช่องสัญญำณจำกดำวเทียมอื่นชั่วครำว เพื่อให้ผใู้ ช้บริกำรสำมำรถใช้งำนได้อย่ำงต่อเนื่อง
นอกจำกนีบ้ ริษัทได้จดั ทำประกันภัยดำวเทียมเพื่อคุม้ ครองควำมเสีย่ งภัยทุกชนิด (All Risks)
3. ความเสี่ยงจากภัยคุกคามด้านสารสนเทศ
บริษัทอำจมีควำมเสี่ยงหำกระบบควบคุมดวมเทียมถูกภัยคุกคำมทำงด้ำนสำรสนเทศ อันเนื่องมำจำกกำรเชื่อมต่อ
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต ซึ่งอำจจะก่อควำมเสียหำยต่อธุรกิจของบริษัทได้ ด้วยเหตุนี ้ บริษัทจึงได้จดั ตัง้
คณะกรรมกำรกำกับดูแลด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (IT Governance Committee) เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ นโยบำย และ
กระบวนกำรในกำรประเมินและบริหำรควำมเสี่ยงจำกกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยรวมถึงกำรประเมินสภำพแวดล้อม
และสถำนะของระบบสำรสนเทศรวมทัง้ ระบบบริหำรควำมเสีย่ งทำงด้ำนสำรสนเทศอย่ำงต่อเนื่อง และออกแบบระบบกำร
ควบคุมดำวเทียมให้มีกำรเชื่อมต่อจำกภำยนอกน้อยที่สดุ และเท่ำที่จำเป็ น อีกทัง้ บริษัทยั งมีกำรจัดทำแผนบริหำรงำนใน
ภำวะฉุกเฉิน เพื่อให้เกิดควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ และได้รบั ISO 22301:2012 นอกจำกนี ้ บริษัทได้มีกำรทำประกัน เพื่อลด
ควำมเสียหำยจำกกำรถูกภัยคุกคำมทำง Cyber และจำกกำรถูกฟ้องร้องเนื่องจำกกำรละเมิดข้อมูล โดยบริษัทได้ผ่ำน
เกณฑ์กำรตรวจสอบประเมินควำมเสีย่ งจำกบริษัททำประกันดังกล่ำวก่อนกำรต่อกรมธรรม์ในปี 2564
4. ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
จำกกำรแพร่ระบำดของเชือ้ ไวรัสโคโรน่ำ ถือเป็ นเหตุกำรณ์วิกฤต จึงมีกำรแต่งตัง้ คณะกรรมกำรฉุกเฉิน เฉพำะกิจ เพื่อ
อำนวยกำรและ กำหนดมำตรกำรต่ำงๆ ที่สำคัญ และจำเป็ นตำมสถำนกำรณ์ที่เกิดขึน้ โดยอ้ำงอิงตำมแผนกำรบริหำร
จัดกำรควำมเสีย่ งในภำวะวิกฤต และกำรบริหำรจัดกำรเพื่อควำมต่อเนื่องในกำรดำเนินธุรกิจ ของบริษัท ซึง่ คณะกรรมกำร
มีหน้ำที่ในกำรพิจำรณำควำมเสี่ยงและผลกระทบที่จ ะเกิดขึน้ ต่อบริษัท พนักงำน ผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสีย และ Supply Chain
ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยำว รวมถึงกำหนดมำตรกำรปฏิบตั ิเพื่อแก้ไขสถำนกำรณ์ที่สอดคล้องกับคำแนะนำของทำงกำร
สำหรับกำรดำเนินงำนและบริหำรจัดกำรสถำนีดำวเทียม บริษัทได้ให้ควำมสำคัญเป็ นพิเศษและได้มีมำตรกำร
เพิ่มเติมคือมำตรกำรสถำนีควบคุมดำวเทียมสำรองฉุกเฉิน มำตรกำรกำรสนับสนุนส่งเสริมให้พนักงำนได้รบั วัคซีนตำมที่
ภำครัฐกำหนด รวมถึงกำรจัดสรรวัคซีนเข็ม 3 ให้กบั พนักงำนเพื่อเป็ นกำรป้องกันพิ่มเติม มำตรกำรจำกัดจำนวนคนในกำร
เข้ำมำทำงำนในสถำนีและกำรใช้ชดุ ตรวจคัดกรองหำเชือ้ ไวรัสเบือ้ งต้น (ATK) มำตรกำรกำรดูแลพนักงำนกรณีที่ได้รบั เชือ้
ไวรัสและรักษำตัวอยู่ที่พกั อำศัย (Home Isolation) และกำรให้ควำมช่วยเหลือในเรื่องเครื่องช่วยผลิตออกซิเจน มำตรกำร
เว้นระยะห่ำงในกำรทำงำนและสวมใส่หน้ำกำกอนำมัย มำตรกำรด้ำนควำมสะอำดของอุปกรณ์กำรทำงำน มำตรกำรกำร
เก็บบันทึกรำยละเอียดกำรเดินทำงหรือไปร่วมกิจกรรมในสถำนที่ตำ่ งๆของพนักงำน โดยเฉพำะผูท้ ี่เข้ำไปในส่วนปฏิบตั ิกำร
ควบคุมดำวเทียมและกำรออกอำกำศโทรทัศน์ที่เป็ นหัวใจของธุรกิจ กำรใช้แอพพลิเคชั่น และ ระบบ on-line ต่ำงๆ เพื่อ
สนับสนุนกำรทำงำน ณ ที่พกั อำศัยของพนักงำน ตลอดจนกำรให้ควำมรูอ้ ย่ำงต่อเนื่องเกี่ยวกับเรือ่ งของ COVID-19
ผลจำกกำรปรับเปลีย่ นวิธีกำรปฏิบตั ิงำนต่ำงๆ ดังที่กล่ำวมำนี ้ ทำให้บริษัทยังคงสำมำรถดำเนินธุรกิจได้อย่ำงต่อเนือ่ ง
ตำมปกติ และพนักงำนมีควำมปลอดภัยและยังคงมีสขุ ภำพอนำมัยที่ดี โดยไม่ได้รบั ผลกระทบแต่อย่ำงใด
แบบ 56-1 One Report

ส่วนที่ 1 หน้ำที่ 29

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

ส่วนที่ 1 กำรประกอบธุรกิจและผลกำรดำเนินงำน

ความเสี่ยงอันเกี่ยวข้องกับการเงิน (Financial Risks)
1. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
บริษัทมีกำรให้บริกำรทัง้ ในประเทศและต่ำงประเทศ โดยมีรำยได้บำงส่วนเป็ นสกุลเงินต่ำงประเทศ ในขณะเดียวกัน
บริษัทก็มีรำยจ่ำย รวมถึงกำรกูย้ ืมบำงส่วนเป็ นสกุลเงินต่ำงประเทศเช่นกัน จึงมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน ซึ่งกำร
เปลีย่ นแปลงอัตรำแลกเปลีย่ นส่งผลกระทบต่องบกำรเงินและกระแสเงินสดของบริษัท อย่ำงไรก็ตำมบริษัทสำมำรถบริหำร
ลดควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนได้บำงส่วน โดยกำรหักกลบรำยได้และรำยจ่ำยที่เป็ นสกุลเงินต่ำงประเทศ (Natural
Hedging) ทัง้ นีบ้ ริษัทอำจใช้วิธีกำรป้องกันควำมเสี่ยงอัตรำแลกเปลี่ยนโดยพิจำรณำจำกฐำนะสุทธิของเงินต่ำงประเทศ
ด้วยวิธีกำรต่ำงๆ เช่น กำรทำสัญญำซื อ้ ขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ (Foreign Exchange Forward หรือ Forward
Contract) กำรทำสัญญำสิทธิในกำรซือ้ หรือขำยเงินตรำต่ำงประเทศในอนำคต (Options) กำรทำสัญญำแลกเปลี่ยนสกุล
เงินและอัตรำดอกเบีย้ ล่วงหน้ำ (Cross Currency and Interest Rate Swap) เป็ นต้น
2. ความเสี่ยงจากลูกหนี้ผิดนัดชาระหนี้
บริษัทมีกำรกำหนดนโยบำยกำรติดตำมหนี ้ และกำรบริหำรลูกหนี ้ โดยกำรบริหำรจัดกำรจะเป็ นไปตำมนโยบำยที่
กำหนดไว้ ซึง่ รวมถึงกำรประเมินควำมน่ำเชื่อถือและควำมสำมำรถในกำรจ่ำยชำระของลูกค้ำใหม่ และลูกค้ำปั จจุบนั อย่ำง
สม่ำเสมอ เพื่อเป็ นกำรลดควำมเสี่ยงของบริษัทจำกกำรผิดนัดชำระหนีข้ องลูกหนี ้
ความเสี่ยงในการดาเนินการให้เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risks)
1. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญาดาเนินกิจการดาวเทียมสื่อสาร
ธุรกิจส่วนหนึ่งของบริษัทคือกำรดำเนินกิจกำรตำมสัญญำดำเนินกิจกำรดำวเทียมสื่อสำรภำยในประเทศ (สัญญำ
สัมปทำน) ลงวันที่ 11 กันยำยน 2534 ระหว่ำงกระทรวงคมนำคม (ปั จจุบนั อยู่ภำยใต้กำรกำกับดูแลของกระทรวงดิจิทลั
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม) กับ บริษัท ชินวัตรคอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหำชน) ซึง่ ได้เปลีย่ นชื่อเป็ น บริษัท
ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และปั จจุบนั เป็ น บริษัท อินทัช โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) (บมจ. อินทัช โฮลดิง้ ส์) ซึง่ เป็ นผู้
ถือหุน้ ใหญ่ของบริษัท ทัง้ นี ้ สัญญำฯ ดังกล่ำวมีประเด็นควำมเสีย่ ง 4 ประเด็น ตำมสรุปข้อเท็จจริงดังนี ้
(ก) ประเด็นเรื่องสัดส่วนการถือหุ้น
ตำมสัญญำสัมปทำน ลงวันที่ 11 กันยำยน 2534 ข้อที่ 4 กำหนดให้ บมจ. อินทัช โฮลดิง้ ส์ จะต้องจัดตัง้ บริษัทขึน้ ใหม่
(ปั จจุบนั คือ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)) เพื่อดำเนินงำนตำมสัญญำฯ โดยมีทนุ จดทะเบียนไม่ต่ำกว่ำ 1,000 ล้ำนบำท
และ บมจ. อินทัช โฮลดิง้ ส์ จะต้องเป็ นผูถ้ ือหุน้ ในบริษัทที่จดั ตัง้ ขึน้ ใหม่นนั้ ไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 51 ซึ่ง บมจ. อินทัช โฮลดิง้ ส์
ได้ดำเนินกำรตำมสัญญำฯ ดังกล่ำวแล้ว โดยมีสดั ส่วนกำรถือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 51 แต่เนื่องจำกในปี 2548 บริษัท
จำเป็ นต้องทำกำรเพิ่มทุนโดยออกหุ้นใหม่เพื่อจำหน่ำยแก่บคุ คลทั่วไปเมื่อปี 2548 และ บมจ. อินทัช โฮลดิง้ ส์ มิได้เข้ำซือ้
หุน้ เพิ่มทุนในครัง้ นัน้ จึงเป็ นผลให้สดั ส่วนกำรถือหุน้ ของ บมจ. อินทัช โฮลดิง้ ส์ ลดลงน้อยกว่ำร้อยละ 51 โดยก่อนหน้ำกำร
ออกหุน้ เพิ่มทุน บริษัทได้ประสำนงำนกับกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ปั จจุบนั คือ กระทรวงดิจิทลั เพื่อ
เศรษฐกิ จและสังคม) (กระทรวงฯ) เพื่อขอแก้ไขสัญญำดำเนินกิจกำรดำวเทียมสื่อสำรภำยในประเทศในปี 2547 เพื่อ
เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเกี่ยวกับสัดส่วนกำรถือหุน้ ของ บมจ. อินทัช โฮลดิง้ ส์ ในบริษัทจำกเดิมไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 51 เป็ น
ไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 40 ซึ่งถื อได้ว่ำบริษัทได้ดำเนินกำรตำมขัน้ ตอนของวิธีปฏิบตั ิในทำงสัญญำและกฎหมำยแล้ว โดย
กระทรวงฯ ได้ส่งเรื่องกำรขอแก้ไขสัญญำฯ ดังกล่ำวไปให้สำนักเลขำธิ กำรคณะรัฐมนตรี เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจำรณำ ตำมข้อเสนอแนะของสำนักงำนอัยกำรสูงสุด แต่ สำนักเลขำธิ กำรคณะรัฐมนตรีวินิจฉัยว่ำเป็ นเรื่องที่ไม่อยู่ใน
หลักเกณฑ์ที่จะต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจำรณำและส่งเรือ่ งคืน ประกอบกับคณะรัฐมนตรีมีนโยบำยลดเรือ่ งที่เข้ำพิจำรณำ
ตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยเรื่องกำรเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีตำมมำตรำ 22 โดยเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี
ไม่ได้มีคำอธิ บำย หรือข้อแนะนำประกำรใด และระเบียบดังกล่ำวมิได้ระบุไว้ประกำรใดว่ำ หำกหน่วยงำนรำชกำรได้รบั
หนังสือปฏิเสธจำกสำนักเลขำธิ กำรคณะรัฐมนตรีแล้ว หรือถูกส่งเรื่องคืนแล้ว จะต้องดำเนินกำรส่งเรื่องเข้ำไปหรือไม่
อย่ำงไร ทัง้ นี ้ ท้ำยสุดเรื่องจึงไม่ได้รบั พิจำรณำจำกคณะรัฐมนตรี หลังจำกนัน้ กระทรวงฯ ยังได้หำรือไปยังสำนักอัยกำร
สูงสุดอีกครัง้ หนึง่ และสำนักงำนอัยกำรสูงสุดก็ได้แจ้งมำยังกระทรวงฯ ว่ำ เมื่อเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีแจ้งว่ำ เรือ่ งไม่อยูใ่ น
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เกณฑ์ที่จะต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำ กระทรวงฯ ก็ สำมำรถใช้ดุ ลยพินิจดำเนินกำรต่อไปได้ ซึ่งก่อนหน้ำนี ้
สำนักงำนอัยกำรสูงสุดก็ได้เคยให้ควำมเห็นไว้แล้วว่ำ เป็ นกรณีที่สำมำรถแก้ไขสัญญำฯ ตำมที่บริษัทร้องขอได้ เนื่องจำกผล
กำรแก้ไขสัญญำฯ ในเรื่องสัดส่วนไม่ทำให้สิทธิและหน้ำที่ของคู่สญ
ั ญำเปลี่ยนแปลงแต่ประกำรใด กล่ำวคือ บมจ. อิ นทัช
โฮลดิง้ ส์ ยังเป็ นคูส่ ญ
ั ญำที่จะต้องร่วมรับผิดกันและแทนกัน กับบริษัทผูร้ บั สัมปทำน นอกจำกนี ้ กำรแก้ไขสัญญำฯ ดังกล่ำว
ก็ ไม่ทำให้บริษัทจ่ำยผลประโยชน์ตอบแทนแก่รฐั ตำมสัญญำลดลง อีกทัง้ กำรลดสัดส่วนกำรถื อหุน้ ของ บมจ. อินทัช
โฮลดิง้ ส์ ในบริษัทนัน้ จำกเดิมไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 51 เป็ นไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 40 ของจำนวนหุน้ ทัง้ หมดนัน้ ยังถือว่ำเป็ นกำร
คุมอำนำจเบ็ดเสร็จแล้วตำมมำตรำ 247 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อีกด้วย
ต่อมำ ศำลฎีกำแผนกคดีอำญำของผูด้ ำรงตำแหน่งทำงกำรเมืองได้วินิจฉัยข้อเท็จจริงบำงประกำรที่เกี่ยวข้องกับกำร
แก้ไขสัญญำฯ เพื่อเปลีย่ นแปลงข้อกำหนดเกี่ยวกับสัดส่วนกำรถือหุน้ ของ บมจ. อินทัช โฮลดิง้ ส์ ในบริษัท ซึง่ อย่ำงไรก็ตำม
บริษัทมิได้เป็ นคูค่ วำมในคดีดงั กล่ำว คำพิพำกษำจึงไม่มีผลผูกผันและบังคับใช้กบั บริษัท อีกทัง้ ในกำรดำเนินกำรเพื่อแก้ไข
สัญญำฯ ดังกล่ำวบริษัทได้ปฏิบตั ิตำมขัน้ ตอนของวิธีปฏิบตั ิในทำงสัญญำและกฎหมำย และได้รบั อนุมตั ิจำกกระทรวงฯ
แล้ว
ในภำยหลัง กระทรวงฯ ได้แจ้งเพิกถอนสัญญำแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่ำว และให้บมจ. อินทัช โฮลดิง้ ส์ เพิ่มสัดส่วนกำรถือ
หุน้ ในบริษัทในอัตรำไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 51 ของจำนวนหุน้ ทัง้ หมด ทัง้ นี ้ บมจ. อินทัช โฮลดิง้ ส์ และบริษัทได้ชีแ้ จง และ
ปฏิเสธกำรดำเนินกำรตำมที่กระทรวงฯ แจ้งมำ โดยเห็นว่ำ สัญญำแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่ำวยังคงมีผลผูกพันคู่สญ
ั ญำอย่ำง
สมบูรณ์ทกุ ประกำร กระทรวงฯ ไม่สำมำรถเพิกถอนสัญญำฯ ได้โดยลำพังฝ่ ำยเดียว ซึ่งต่อมำเมื่อวันที่ 7 กันยำยน 2564
คณะรัฐมนตรีมีมติให้กระทรวงฯ ดำเนินกำรยกเลิกสัญญำแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่ำวตำมขัน้ ตอนของพระรำชบัญญัติกำรร่วม
ลงทุนระหว่ำงรัฐและเอกชน พ.ศ.2562 โดยกระทรวงฯ จะประสำนบริษัทเพื่ อดำเนินกำรให้เป็ นไปตำมมติคณะรัฐมนตรี
ดังกล่ำวต่อไป
ทัง้ นี ้ บริษัทเห็นว่ำ บริษัทได้ปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมสัญญำฯ อย่ำงครบถ้วนทุกประกำร และสัญญำฯ ก็ได้สนิ ้ สุดลงแล้วเมื่อ
วันที่ 10 กันยำยน 2564 อย่ำงไรก็ตำม บริษัทจะร่วมหำรือกับกระทรวงฯ เพื่อหำแนวทำงกำรดำเนินกำรที่ เหมำะสมเพื่อ
ประโยชน์ตอ่ ทุกฝ่ ำยต่อไป
(ข) ประเด็นเรื่องข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับดาวเทียมสารอง
ภำยใต้สญ
ั ญำสัมปำน ดำวเทียมทุกดวงที่จดั สร้ำงและจัดส่งตำมสัญญำฯ จะต้องได้รบั ควำมเห็นชอบจำกกระทรวงฯ
ก่ อ น และจะต้อ งมี คุณ สมบัติ เ ฉพำะของดำวเที ย ม (Satellite Technical Specification) ที่ ไม่ด ้อ ยกว่ำ คุณ สมบัติ ของ
ดำวเทียมหลักและสำรองดวงที่หนึ่ง แต่จำนวนช่องสัญญำณดำวเทียมและย่ำนควำมถี่ให้เป็ นไปตำมที่กระทรวงฯ และ
บริษัทจะตกลงกัน ซึง่ ในกำรดำเนินกำรที่เกี่ยวข้องกับดำวเทียมไทยคม 4 บริษัทก็ได้ดำเนินกำรตำมข้อกำหนดของสัญญำฯ
ทุกประกำร
อย่ำงไรก็ตำมเนื่องจำกดำวเทียมไทยคม 4 ซึ่งบริษัทได้รบั อนุมตั ิจำกกระทรวงฯ ให้ส่งเข้ำสู่วงโคจรเป็ นดำวเทียม
สำรอง ไม่ได้มีรำยละเอียดลักษณะเฉพำะ (Specification) เหมือนกับดำวเทียมไทยคม 3 ทุกประกำร ทำให้มีขอ้ สงสัยว่ำ
ดำวเทียมไทยคม 4 สำมำรถเป็ นดำวเทียมสำรองของดำวเทียมไทยคม 3 ได้หรือไม่ ประกอบกับศำลฎีกำแผนกคดีอำญำ
ของผูด้ ำรงตำแหน่งทำงกำรเมืองได้วินิจฉัยข้อเท็จจริงบำงประกำรที่เกี่ยวข้องกับดำวเทียมไทยคม 4 เอำไว้ ซึ่งอย่ำงไร
ก็ ตำม บริษัทมิได้เป็ นคู่ควำมในคดีดงั กล่ำว คำพิพำกษำจึงไม่มีผลผูกผั นและบังคับใช้กับบริษัท อีกทัง้ ในกำรดำเนิน
โครงกำรดำวเทียมไทยคม 4 บริษัทได้ปฏิบตั ิตำมขัน้ ตอนของวิธีปฏิบตั ิในทำงสัญญำและกฎหมำย และได้รบั อนุมตั ิจำก
กระทรวงฯ แล้ว
ในภำยหลัง คณะกรรมกำรตำมมำตรำ 72 แห่งพระรำชบัญญัติกำรให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจกำรของรัฐ พ.ศ. 2556 มี
ควำมเห็นให้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติมสัญญำ โดยกำหนดให้ดำวเทียมไทยคม 4 ผนวกเข้ำมำเป็ นดำวเทียมภำยใต้สญ
ั ญำ ซึ่ง
กระทรวงฯ ได้นำเข้ำวำระกำรพิจำรณำของคณะรัฐมนตรี โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 7 กันยำยน 2564 ให้กระทรวงฯ
ดำเนินกำรให้ดำวเทียมไทยคม 4 เป็ นโครงกำรที่อยู่ภำยใต้บงั คับแห่งพระรำชบัญญัติกำรกำรร่วมลงทุนระหว่ำงรัฐและ
เอกชน พ.ศ.2562 โดยกระทรวงฯ จะประสำนบริษัทเพื่อดำเนินกำรให้เป็ นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีดงั กล่ำวต่อไป
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ทัง้ นี ้ บริษัทเห็นว่ำ บริษัทได้ดำเนินกำรจัดสร้ำงและจัดส่งรวมทัง้ ชำระค่ำส่วนแบ่งรำยได้อนั เกิดจำกกำรให้บริกำร
ดำวเทียมไทยคม 4 ให้แก่กระทรวงฯมำโดยตลอด อีกทัง้ ปฏิบตั ิหน้ำที่ต่ำงๆตำมสัญญำฯ อย่ำงครบถ้วนทุกประกำรแล้ว
และสัญญำฯ ก็ได้สนิ ้ สุดลงแล้วเมื่อวันที่ 10 กันยำยน 2564 อย่ำงไรก็ตำม บริษัทจะร่วมหำรือกับกระทรวงฯ เพื่อหำแนว
ทำงกำรดำเนินกำรที่เหมำะสมเพื่อประโยชน์ตอ่ ทุกฝ่ ำยต่อไป
(ค) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสถานภาพของดาวเทียมไทยคม 7 และดาวเทียมไทยคม 8
บริษัทได้รบั ใบอนุญำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคม ในกำรดำเนินโครงกำรดำวเทียมไทยคม 7 และดำวเทียมไทยคม
8 จำก กสทช. ซึ่งเป็ นไปตำมกฎหมำยปั จจุบนั ได้แก่ พระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2544 และ
พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นควำมถี่และกำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิ จกำร
โทรคมนำคม พ.ศ. 2553 และกระทรวงฯ ได้แจ้งอนุมตั ิกำรใช้ตำแหน่ง วงโคจร สำหรับดำวเทียมทัง้ สองดวงมำยัง กสทช.
และ กสทช. ได้ระบุกำรอนุมตั ิดงั กล่ำวไว้ในใบอนุญำตประกอบกิจกำรฯ แล้ว ต่อมำวันที่ 7 สิงหำคม 2560 กระทรวงฯได้
แจ้งมำยังบริษัทว่ำดำวเทียมไทยคม 7 และดำวเทียมไทยคม 8 เป็ นดำวเทียมภำยใต้สญ
ั ญำฯ และวันที่ 5 ตุลำคม 2560
บริษัทได้รบั หนังสือจำกกระทรวงฯ เรือ่ งขอเร่งรัดกำรดำเนินกำรตำมสัญญำดำเนินกิจกำรดำวเทียมสือ่ สำรภำยในประเทศ
กรณีดำวเทียมไทยคม 7 และไทยคม 8
คณะกรรมกำรบริษัทจึงให้จัดประชุมวำระพิเศษ ครัง้ ที่ 11/2560 วันที่ 24 ตุลำคม 2560 ได้พิจำรณำเรื่องดังกล่ำว
พร้อมทัง้ ผลกำรหำรือกับที่ปรึกษำกฎหมำยของบริษัท ด้วยควำมรอบคอบและด้วยควำมระมัดระวังแล้ว มีควำมเห็นว่ำ
ดำวเทียมไทยคม 7 และไทยคม 8 ไม่ใช่ดำวเทียมภำยใต้สญ
ั ญำฯ เพรำะกำรดำเนินดำวเทียมทัง้ สองดวงนัน้ อยู่ภำยใต้
กรอบกำรรับใบอนุญำตฯ จำก กสทช. บริษัทได้ปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญำฯ อย่ำงครบถ้วนแล้ว มิได้
ดำเนินกำรใด ๆ ที่ขดั ต่อสัญญำฯ ดังนัน้ บริษัทจึงมีควำมเห็นเรือ่ งดำวเทียมไทยคม 7 และไทยคม 8 แตกต่ำงจำกควำมเห็น
ของกระทรวงฯ ที่ประชุมจึงมีมติให้บริษัทยื่นเสนอข้อพิพำทดังกล่ำวต่ออนุญำโตตุลำกำร เพื่อพิจำรณำชีข้ ำดข้อพิพำทที่
เกิดขึน้ ทัง้ นีเ้ ป็ นไปตำมข้อ 45.1 ของสัญญำฯ โดยบริษัทได้ยื่นข้อโต้แย้งต่อสถำบันอนุญำโตตุลำกำรในวันที่ 25 ตุลำคม
2560 เป็ นข้อพิพำทหมำยเลขดำที่ 97/2560
อนึ่ง ตำมข้อ 45.6 ของสัญญำฯ ที่กำหนดว่ำ ในกรณี ที่ขอ้ พิพำทอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของอนุญำโตตุลำกำร
คู่สญ
ั ญำยังคงต้องปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดในสัญญำต่อไป จนกว่ำจะมีกำรชีข้ ำดของอนุญำโตตุลำกำร ดังนัน้ ในขณะที่ขอ้
พิพำทอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของอนุญ ำโตตุลำกำร บริษัทยังไม่มีหน้ำที่ใด ๆ ในกำรปฏิบตั ิตำมที่กระทรวงฯ ได้อำ้ งถึง
ข้ำงต้นจนกว่ำจะมีกำรชีข้ ำดของอนุญำโตตุลำกำร
(ง) ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องของกระทรวงดิจิทัลฯ เกี่ยวกับดาวเทียมไทยคม 5
สืบเนื่องจำกกรณีกำรขัดข้องของดำวเทียมไทยคม 5 ซึ่งเป็ นเหตุให้ตอ้ งปลดระวำงไปเมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2563
โดยมีกำรใช้งำนเกินกว่ำอำยุกำรใช้งำนตำมที่ออกแบบไว้ในขณะจัดสร้ำง ต่อมำ เมื่อเดือนพฤศจิกำยน 2563 บริษัทได้รบั
หนังสือแจ้งเข้ำกระบวนกำรระงับข้อพิพำทโดยอนุญำโตตุลำกำรและคำเสนอข้อพิพำทของดำวเทียมไทยคม 5 จำก
กระทรวงฯ ซึง่ เรียกร้องให้บริษัทดำเนินกำรดังนี ้
ให้ดำเนินกำร (1) สร้ำงและส่งมอบดำวเทียมทดแทนดำวเทียมไทยคม 5 หำกไม่สง่ มอบดำวเทียมทดแทนดำวเทียม
ไทยคม 5 ให้ใช้รำคำดำวเทียมเป็ นเงิน 7,790,097,900 บำท พร้อมทัง้ ดอกเบีย้ ในอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี ตงั้ แต่วนั ที่ 30
ตุลำคม 2563 เป็ นต้นไปจนกว่ำจะชำระเสร็จ (2) ชำระค่ำปรับเป็ นเงิน 4,980,000 บำท (คำนวนจำกวันที่ 25 กุมภำพันธ์
2563 ถึงวันที่ 30 ตุลำคม 2563) พร้อมทัง้ ดอกเบีย้ ในอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี และ (3) ค่ำปรับตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤศจิกำยน
2563 เป็ นต้นไปจนกว่ำจะส่งมอบดำวเทียมทดแทนดำวเทียมไทยคม 5 หรือชำระเงินค่ำเสียหำยครบถ้วน
เนื่องจำกสัญญำฯ มีกำรกำหนดเงื่อนไขเป็ นกรอบกำรดำเนินกำร และมีกำรอ้ำงอิงกับแผนดำเนินกำรที่บริษัทเสนอ
และกระทรวงฯให้ควำมเห็นชอบ โดยเน้นควำมต่อเนื่องของบริกำรดำวเทียมตลอดอำยุสญ
ั ญำ ในแผนดำเนินกำรที่ถือเป็ น
ส่วนหนึ่งของสัญญำฯ กำหนดให้บริษัทจัดสร้ำงดำวเทียม 2 ชุดรวม 4 ดวง โดยแต่ละชุดประกอบด้วยดำวเทียมหลักและ
ดำวเทียมสำรอง ซึ่งเมื่อยิงดำวเทียมขึน้ สูว่ งโคจรแล้วบริษัทก็จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ในดำวเทียมดังกล่ำวให้กบั กระทรวงฯ
และเมื่อสัญญำฯสิน้ สุดลง ดำวเทียมที่ยังมีอำยุวิศวกรรมเหลือใช้งำนได้อยู่ บริษัทก็ จะมอบกำรครอบครองดำวเทียม
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กลับไปยังกระทรวงฯให้สำมำรถนำไปบริหำรจัดกำรต่อไป ซึ่งในกำรดำเนินกำรตำมสัญญำฯ บริษัทได้มีกำรจัดสร้ำงและ
โอนกรรมสิทธิ์ดำวเทียมให้รฐั ไปแล้ว 2 ชุดกรณีกำรขัดข้องของดำวเทียมไทยคม 5 ซึ่งเป็ นเหตุให้ตอ้ งปลดระวำงไปนัน้
กระทรวงฯทรำบถึงอำยุกำรใช้งำนของดำวเทียมไทยคม 5 ตำมที่ออกแบบไว้ในขณะที่ขออนุมตั ิจดั ส่งว่ำ ดำวเทียมไทยคม
5 จะครบอำยุกำรใช้งำนตำมที่ออกแบบไว้ และเมื่อเกิดกรณีกำรขัดข้องของดำวเทียมไทยคม 5 และต้องปลดระวำง โดยมี
กำรใช้งำนเกิ นกว่ำอำยุกำรใช้งำนตำมที่ออกแบบไว้ บริษัทมีกำรหำรือกับกระทรวงฯ และ กสทช. ล่วงหน้ำ และแจ้ง
แผนกำรปลดระวำงให้ทุกฝ่ ำยทรำบและขออนุมตั ิก่อน นอกจำกนัน้ บริษัทยังได้นำส่วนแบ่งรำยได้จำกลูกค้ำที่ได้รบั
ผลกระทบ นำส่งกระทรวงฯเป็ นค่ำชดเชย รวมถึงเจรจำกับบริษัทประกันภัยเพื่อนำเงินสินไหมทดแทนส่งมอบกระทรวงฯ
ต่อไป และบริษัทยังคงมีดำวเทียมไทยคม 4 และดำวเทียมไทยคม 6 สำมำรถให้บริกำรได้อย่ำงต่อเนื่องตลอดอำยุสญ
ั ญำ
สัมปทำน และเมื่อสัญญำสิน้ สุดลง กระทรวงฯ ก็สำมำรถนำดำวเทียมทัง้ สองดวงไปบริหำรจัดกำรต่อไป ซึ่งบริษัทเห็นว่ำ
เป็ นกำรดำเนินกำรที่ถกู ต้องครบถ้วนตำมสัญญำฯแล้ว
เนือ่ งจำกบริษัทเห็นว่ำ บริษัทได้ดำเนินกำรตำมสัญญำดำเนินกิจกำรดำวเทียมสือ่ สำรภำยในประเทศครบถ้วนถูกต้อง
มำโดยตลอดแล้ว บริษัทจะดำเนินกำรคัดค้ำนตำมกระบวนกำรต่อไป ทัง้ นี ้ ข้อพิพำทนีเ้ พิ่งเข้ำสูก่ ระบวนกำรระงับข้อพิพำท
และยังอยูใ่ นกำรดำเนินกำรตำมขัน้ ตอน ในระหว่ำงนี ้ บริษัทยังไม่มีหน้ำที่ใดๆในกำรปฏิบตั ิตำมที่กระทรวงฯได้เรียกร้องมำ
ข้ำงต้นจนกว่ำจะจบสิน้ กระบวนกำรพิจำรณำและมีกำรชีข้ ำดของคณะอนุญำโตตุลำกำร
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3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพือ่ ความยั่งยืน
ความรับผิดชอบเพือ่ เสริมสร้างสังคมที่ย่งั ยืน
3.1 นโยบายและเป้ าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน
ไทยคมตระหนักดีว่ำกำรบรรลุและรักษำเป้ำหมำยตำมวิสยั ทัศน์และพันธกิจได้สำเร็จอย่ำงยั่งยืนนัน้ บริษัทต้อง
มุง่ มั่นใส่ใจกำรดำเนินธุรกิจที่ตอบสนองต่อผูม้ ีสว่ นได้เสีย และลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม บริษัทจึง
ได้กำหนดวิถีส่คู วำมยั่งยืนที่ยงั คงสร้ำงมูลค่ำและควำมเติบโตทำงเศรษฐกิจ โดยไม่ลืมที่จะสร้ำงคุณค่ำต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้ครอบคลุมและตอบสนองต่อกลุม่ ผูม้ ีสว่ นได้เสียของบริษัท โดยมีนโยบำยกำรพัฒนำควำมยั่งยืนเพื่อ
ส่งเสริมควำมยั่งยืนขององค์กร เป็ นกรอบในกำรแสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคม สิง่ แวดล้อม และเพื่อสร้ำงกำรเจริญเติบโต
อย่ำงต่อเนื่องและมั่นคง รวมทัง้ กำรได้รบั กำรยอมรับและไว้วำงใจจำกผูม้ ีสว่ นได้เสีย ซึ่งปี ที่ผ่ำนมำบริษัทมีกำรปรับปรุ ง
นโยบำยฉบับนี ้ เพื่อให้สำมำรถสือ่ สำรทำควำมเข้ำใจกับผูม้ ีสว่ นได้เสียได้ดียิ่งขึน้ โดยจำแนกประเด็นที่เกี่ยวข้องในแต่ละ
มิติให้เห็นอย่ำงชัดเจน กล่ำวคือ มิติเศรษฐกิจ มิติสงั คม และ มิติสงิ่ แวดล้อม โดยยังคงยึดหลักของกำรกำกับดูแลกิจกำร
ที่ดีและจรรยำบรรณในกำรดำเนินธุรกิจ และอ้ำงอิงแนวทำงกำรพัฒนำควำมยั่งยืนตำมตัวชีว้ ดั ของ GRI รวมทัง้ กำรมุง่ สู่
เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ย่ งั ยืนของสหประชำชำติ Sustainability Development Goals ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนิน
ธุรกิจของบริษัท คือ เป้าหมายที่ 4 Quality Education การศึกษามีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและครอบคลุมและส่งเสริม
โอกาสในการเรียนรู ต้ ลอดชีวติ ทุกคน เป้าหมายที่ 9 Industry, Innovation and Infrastructure สร้างโครงสร้างพืน้ ฐานที่
มีความต้านทานและยืดหยุ่นต่อการเปลีย่ นแปลงและส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรม และเป้าหมายที่ 13
Climate Action ดาเนินการอย่างเร่งด่วน เพือ่ ต่อสูก้ บั การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ
สำหรับเป้ำหมำยกำรสร้ำงควำมยั่งยืนขององค์กร บริษัทดำเนินงำนภำยใต้กรอบกำรพัฒนำควำมยั่งยืน ซึง่ ได้แก่
1) มิติเศรษฐกิจ
2) มิติสงั คม
3) มิตสิ งิ่ แวดล้อม

: กำรดำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบ (Doing Business with Responsibility)
: กำรดูแลใส่ใจผูค้ นและสังคม (Caring People & Society)
: ไทยคมรักพิทกั ษ์โลก (Thaicom Loves Earth)

ส า ม า รถดู “น โ ยบ า ยก า รพั ฒนา ค วา มยั่ ง ยื น ” ฉ บั บป รั บ ปรุ ง ใหม่ ปี 2563 ใน เ ว็ บ ไ ซต์ ข องบริ ษั ท
https://www.thaicom.net/wp-content/uploads/2020/11/SD-Policy-2020_TH.pdf
3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ
3.2.1 ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
ด้วยวิสยั ทัศน์กำรดำเนินธุรกิจของไทยคม คือ “การเป็ นผู้ ใ ห้บ ริ การด้า นสมาร์ทโซลูชั น และแพลตฟอร์ม
เทคโนโลยีที่ครอบคลุ มทั้งทางอวกาศ อากาศ ทางบก และทางน้า” (Space–Air–Ground–Maritime Integrated
Network and Solutions) บริษัทจึงมุง่ เน้นให้ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำบริกำรใหม่ๆ หรือกำรต่อยอดผลิตภัณฑ์และบริกำร
ที่มีอยู่เดิม โดยอำศัยกลยุทธ์แสวงหำควำมร่วมมื อกับคู่คำ้ คู่ธุรกิจ ทัง้ ภำครัฐและเอกชน รวมทัง้ มหำวิทยำลัยต่ำงๆ ที่มี
ศักยภำพควำมเชี่ยวชำญในด้ำนเทคโนโลยีและดิจิทัลโซลูชันผนวกเข้ำกับเทคโนโลยีกำรสื่อสำร เพื่อตอบสนองควำม
ต้องกำรของกลุม่ ลูกค้ำเดิมและขยำยไปยังกลุม่ ลูกค้ำรำยใหม่ โดยจะร่วมกันคิดค้นพัฒนำผลิตภัณ ฑ์และบริกำรที่จะช่วย
อำนวยควำมสะดวกแก่ภำครัฐ ประชำชน และผูม้ ีสว่ นได้เสียตลอดห่วงโซ่ธุรกิจให้ได้รบั ประโยชน์สงู สุด และเพื่อส่งเสริม
นโยบำยของภำครัฐในกำรใช้เทคโนโลยีเพื่อขับเคลือ่ นให้ประเทศไทยก้ำวสูย่ คุ ดิจิทลั อย่ำงเต็มรูปแบบ
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เนื่องจำกธุรกิจหลักของบริษัทคือกำรบริกำรด้ำนบรอดคำสต์ (บริกำรออกอำกำศโทรทัศน์ผำ่ นดำวเทียม) บริษัทจึงให้
ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำบริกำรแพร่กระจำยช่องรำยกำรโทรทัศน์ผำ่ นดำวเทียมเพื่อยกระดับอุตสำหกรรมบรอดคำสต์ใน
ประเทศไทย โดยกำรนำเสนอบริกำรที่มีคุณภำพและบริกำรเสริมต่ำงๆ ที่จะช่วยเพิ่มศักยภำพให้กั บผูป้ ระกอบกำร และ
นำส่งคุณภำพกำรรับชมรำยกำรสูป่ ระชำชนในประเทศไทยและประเทศในภูมิภำคลุม่ แม่นำ้ โขงและเอเชียใต้ บริษัทยังมุง่
สร้ำงควำมแข็งแกร่งในห่วงโซ่ธุรกิจ โดยนำควำมรู ป้ ระสบกำรณ์และควำมเชี่ยวชำญมำประยุกต์ ใช้ รวมถึงควำมร่วมมือ
กับคู่คำ้ คู่ธุรกิ จทัง้ ในประเทศและต่ำงประเทศ อำทิ ผูข้ ำยส่ง ผูผ้ ลิตและติดตัง้ อุปกรณ์ (จำนและกล่องรับสัญญำณ
ดำวเทียม) ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรแพร่สญ
ั ญำณภำพและเสียงผ่ำนดำวเทียม กำรรับส่งข้อมูลคอนเทนต์ที่มีคณ
ุ ภำพ
กำรเป็ นผูใ้ ห้บริกำร TV Solutions แบบครบวงจร (แพลตฟอร์ม LOOX TV และ TV Head-end) และให้สำมำรถรับชมผ่ำน
อุปกรณ์ตำ่ งๆ ที่จะตอบสนองควำมต้องกำรของกลุม่ ผูร้ บั ชมตำมบ้ำนยุคดิจิทลั บริษัทยังคงให้กำรสนับสนุนช่องกำรศึกษำ
ทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) เพื่อสะท้อนเจตนำรมณ์ในกำรสร้ำงคุณค่ำร่วมที่ภำคธุรกิจมีต่อสังคมและผูม้ ีส่วนได้เสีย
สำหรับบริกำรด้ำนบรอดแบนด์ (บริกำรอินเทอร์เน็ตผ่ำนดำวเทียม) เป็ นกำรผสมผสำนกำรให้บริกำรแบนด์วิ ธขนำดใหญ่
ของดำวเทียมแก่ผปู้ ระกอบกำรโครง ข่ำยกลุม่ ภำคธุรกิจและกลุม่ ภำครัฐบำลในภูมิภำค รวมทัง้ กำรให้บริกำรบรอดแบนด์
อินเทอร์เน็ตแก่ผใู้ ช้งำนรำยย่อยในประเทศที่มีศกั ยภำพ เช่น บริกำรนำวำ (Nava®) หรือบริกำรสื่อสำรควำมเร็วสูงผ่ำน
ดำวเทียมแบบเคลื่อนที่ทำงทะเล ที่เป็ นกำรขยำยบริกำรที่ใช้ดำวเทียมในลักษณะดำวน์สตรีมลงไปในห่วงโซ่ธุรกิจของ
บริษัท และผสมผสำนกับระบบบริกำรอื่นๆ และธุรกิจใหม่ของบริษัทที่จะครอบคลุมทัง้ อวกำศ อำกำศ และภำคพืน้ ดิน
สำหรับ กระบวนกำรดำเนิน งำนเพื่อ กำรพัฒนำนวัตกรรมทำงธุ รกิ จของบริษัท มี ขั้น ตอนโดยสังเขปดังต่อไปนี ้
ดังต่อไปนี ้
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การปฏิบัติอย่างเป็ นธรรมตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ
คู่คำ้ คู่ธุรกิจเป็ นหนึ่งในกลุม่ ผูม้ ีสว่ นได้เสียที่สำคัญในห่วงโซ่คณ
ุ ค่ำขององค์กรในกำรสร้ำงคุณค่ำร่วมกับสังคม เพื่อ
กำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนในทุกมิติ บริษัทจึงมีแนวทำงในกำรสือ่ สำรและส่งเสริมคูค่ ำ้ ในกำรประกอบธุรกิจร่วมกันให้สอดคล้อง
กับแนวทำงกำรดำเนินงำนของบริษัท โดยมี “แนวปฏิบตั ิของคู่คำ้ ” (Supplier Charter) เป็ นบรรทัดฐำนในกำรทำธุรกิจ
ร่วมกันกับไทยคม เพื่อแสดงควำมรับผิ ดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผูม้ ีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่ำธุรกิจ ตำม
แนวทำงดังต่อไปนี ้
 หลักจรรยำบรรณในกำรดำเนินธุรกิจ
 หลักสิทธิมนุษยชน
 หลักคุณภำพสิง่ แวดล้อม และ ควำมปลอดภัย
 ข้อกำหนดและมำตรฐำนเพื่อธุรกิจที่ย่งั ยืน
 กำรบริหำรควำมเสีย่ ง
 กำรสือ่ สำรและกำรปฏิบตั ิตำมข้อกฎหมำยต่ำงๆ
การพัฒนาและบริหารความสัมพันธ์กับคูค่ ้าคู่ธุรกิจ
ไทยคมมีระบบฐำนข้อมูลคู่คำ้ ที่มีกำรตรวจสอบและปรับปรุ งอยู่เสมอ เพื่อให้ฐำนข้อมูลที่ทันสมัยประกอบกำร
พิจำรณำคู่คำ้ และสำมำรถนำมำวิเครำะห์ระดับควำมสำคัญของคู่คำ้ รำยต่ำงๆ ซึ่งจะมีควำมสำคัญต่อกำรเตรียมควำม
พร้อมในกรณีที่เกิดภำวะวิกฤตขึน้ ตำมแผนกำรดำเนินงำนเพื่อควำมต่อเนื่องของธุรกิจ โดยมีกำรประเมินควำมพึงพอใจ
ในสินค้ำและบริกำรหรือแสดงควำมคิดเห็นของผูใ้ ช้บริกำรคือหน่วยงำนภำยในบริษัท ผลที่ได้จะนำมำวิเครำะห์ผ่ำน
กระบวนกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงขององค์กร เพื่อคัดกรองและจัดลำดับควำมสำคัญของคูค่ ำ้ แต่ละรำย นอกจำกนีย้ งั เป็ นแนวทำง
ที่จะแนะนำให้คคู่ ำ้ มีกำรพัฒนำปรับปรุงสินค้ำและบริกำรให้ตรงตำมควำมต้องกำรของผูใ้ ช้งำนอีกด้วย ซึง่ ย่อมส่งผลดีใน
กำรทำธุรกิจร่วมกันในระยะยำว
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ในทำงกลับกัน บริษัทเปิ ดโอกำสให้คู่คำ้ สำมำรถยื่นเรื่องร้องเรียนหำกไม่ได้รบั ควำมเป็ นธรรมจำกกำรทำธุรกิจ
ร่วมกัน หรือพบว่ำมีกำรทุจริตในกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงกับคูค่ ำ้ รำยอื่น บริษัทมีช่องทำงในกำรรับเรือ่ งร้องเรียนผ่ำนทำงเว็บไซด์
“Ethics Hotline” และมี “นโยบายการรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นและเบาะแสการกระทาผิ ด และทุ จริ ต ” เพื่อรองรับกำร
ดำเนินงำนที่จะสร้ำงควำมเป็ นธรรมให้กบั คูค่ ำ้ ได้อีกทำงหนึ่ง นอกจำกนี ้ คู่คำ้ ยังสำมำรถติดต่อโดยตรงทัง้ ส่วนงำนจัดซือ้
จัดจ้ำงหรือหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ซึง่ พร้อมจะรับฟั งควำมคิดเห็นและประสำนงำนกับผูเ้ กี่ยวข้องในกำรตอบกลับคูค่ ำ้
ในประเด็นต่ำงๆ
นอกจำกนี ้ บริษั ท ยัง มี ก ำรส่ง เสริม กำรพัฒนำผลิต ภัณ ฑ์แ ละบริก ำรกับ คู่ค ้ำ คู่ธุ ร กิ จ โดยอำศัย ศัก ยภำพควำม
เชี่ยวชำญของแต่ละบริษัท โดยที่ผ่ำนมำมีกำรจับมือกับพันธมิตรธุรกิจหลำยรำย นับว่ำเป็ นกำรแสวงหำโอกำสทำงธุรกิจ
ใหม่ๆ อันจะเป็ นช่องทำงในกำรเติบโตร่วมกันอย่ำงยั่งยืนต่อไป
ปี 2564 บริษัทฯ มีกำรตรวจสอบคู่คำ้ ในเรื่องควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ มนุษยชนเป็ นปี ที่สอง โดยใช้รำยกำร
ตรวจสอบ (Check List) ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ธุ ร กิ จ ของ HRDD และคัด เลือ กคู่ค ้ำ จ ำนวน 5 รำยที่ มี ค วำมเสี่ย งสูง ผลจำก
ตรวจสอบพบว่ำ คูค่ ำ้ ทุกรำยมีกำรปฏิบตั ิเชิงบวกในกำรดำเนินกำรที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ดังกล่ำว
สามารถศึกษาหาข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “แนวปฏิบัติของคู่ค้าของไทยคม. ได้ ที่ https://www.thaicom.net/wpcontent/uploads/2019/07/20160822-thcom-supplier-charter-th.pdf
การดาเนินการด้านภาษี
ไทยคมมีกำรประกำศใช้นโยบำยภำษี เพื่อเป็ นกรอบในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนภำษี ให้ถกู ต้องตำมกฎหมำยและช้อ
บังคับที่เกี่ยวข้อง นอกจำกนี ้ บริษัทยังเปิ ดเผยข้อมูลด้ำนภำษี ตำมกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ ข้อกำหนดและมำตรฐำน
ของรำยงำนที่เกี่ยวข้องให้ผมู้ ีสว่ นได้เสียรับทรำบ สำหรับนโยบำยภำษี จะมีผลบังคับใช้กบั บริษัทในกลุม่ รวมทัง้ สำนักงำน
สำขำในต่ำงประเทศ เพื่ อ ให้ยึดถื อปฏิ บัติตำมหลักกำรในนโยบำยภำษี อ ย่ำงเคร่งครัด โดยหน่วยงำนบัญชี จะเป็ น
หน่วยงำนที่รบั ผิดชอบในกำรสอบทำนและปรับปรุงนโยบำยนีใ้ ห้เป็ นปั จจุบนั อย่ำงสม่ำเสมอ
อัตราภาษีที่จา่ ยจริง
ในปี 2563 และ ปี 2564 บริษัทมีผลกำไร (ขำดทุน) ก่อนหักภำษี เท่ำกับ 628 ล้ำนบำท และ 232 ล้ำนบำท และมี
ค่ำใช้จำ่ ยภำษี เงินได้ เท่ำกับ 114 ล้ำนบำท และ 88 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
อัตรำภำษี ที่แท้จริง (Effective Tax Rate) ของบริษัท* ในปี กำรเงิน 2563 และ 2564 คือ ร้อยละ 18 และ 38 ตำมลำดับ
เทียบกับอัตรำภำษี เงินได้ของประเทศซึง่ คำนวณในอัตรำร้อยละ 20
โดยอัตรำภำษี ที่แตกต่ำง เป็ นผลมำจำก


ในปี 2563 เป็ นผลมำจำกกำรปรับปรุงรำยกำรต่ำงๆ ได้แก่ รำยจ่ำยที่เป็ นผลต่ำงทำงบัญชีและภำษีอำกรจำกกำร
ด้อยค่ำของสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนภำยใต้สญ
ั ญำอนุญำตให้ดำเนินกำรดำวเทียม ผลกระทบจำกควำมแตกต่ำงของ
ภำษี สำหรับกิจกำรในต่ำงประเทศ ส่วนแบ่งกำไร(ขำดทุน)จำกเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ ผลกระทบจำกรำยได้ที่รบั รู ้
ต่ำงงวดกันระหว่ำงบัญชีและภำษี ผลกระทบจำกค่ำใช้จ่ำยที่ไม่สำมำรถหักภำษี ได้ และผลขำดทุนในปี ปัจจุบนั ที่
ไม่รบั รูเ้ ป็ นสินทรัพย์ภำษี เงินได้รอกำรตัดบัญชี



ในปี 2564 เป็ นผลมำจำกกำรปรับปรุ งรำยกำรต่ำงๆ ได้แก่ ผลกระทบจำกควำมแตกต่ำงของภำษี สำหรับกิจกำร
ในต่ำงประเทศ ส่วนแบ่งกำไร(ขำดทุน)จำกเงิ นลงทุนในกำรร่วมค้ำ ผลกระทบจำกรำยได้ที่รบั รู ต้ ่ำงงวดกัน
ระหว่ำงบัญชีและภำษี ผลกระทบจำกค่ำใช้จ่ำยที่ไม่สำมำรถหักภำษี ได้ และผลขำดทุนในปี ปัจจุบนั ที่ไม่รบั รูเ้ ป็ น
สินทรัพย์ภำษี เงินได้รอกำรตัดบัญชี
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*หมายเหตุ: สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกีย่ วกับอัตราภาษีทแี่ ท้ จริงของบริษัทได้ ที่ “หมายเหตุประกอบงบ
การเงิน” ของบริษัท และ สามารถดูนโยบายภาษีได้ ทีเ่ ว็บไซด์ https://www.thaicom.net/wpcontent/uploads/2019/07/thcom-tax-policy-2019-th.pdf
3.2.2 ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
บริษัทถือว่ำผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกกลุม่ มีควำมสำคัญไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม กำรจำแนกประเภทของผูม้ ีสว่ นได้
เสียอยู่บนพืน้ ฐำนของผลกระทบจำกกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทต่อผูม้ ีสว่ นได้เสียแต่ละกลุม่ เพื่อให้ม่นั ใจว่ำ กำรกระทำ
และกำรตอบสนองของบริษัทต่อควำมคำดหวังของผูม้ ีส่ วนได้ส่วนเสียทัง้ หมดเป็ นไปอย่ำงยุติธรรมและเหมำะสม จึงได้
กำหนดระเบียบวิธีปฏิบตั ิเกี่ยวกับกำรมีสว่ นร่วมของผูม้ ีสว่ นได้เสีย โดยมีกำรระบุไว้ในจรรยำบรรณ ธุรกิจรวมถึงคู่มือกำร
กำกับดูแลกิจกำรที่ดี และคูม่ ือของบริษัทเกี่ยวกับจริยธรรม
โดยบริษัทได้จำแนกกลุม่ ผูม้ ีสว่ นได้เสียในห่วงโซ่ธุรกิจออกเป็ น 7 กลุม่ ได้แก่
 ผูม้ ีสว่ นได้เสียในองค์กร ได้แก่ 1) พนักงำน 2) ผูถ้ ือหุน้
 ผูม้ ีส่วนได้เสียนอกองค์กร ได้แก่ 3) หน่วยงำนกำกับดูแล 4) ลูกค้ำ 5) คู่คำ้ คู่ธุรกิจ 6) ผูใ้ ห้กู/้ เจ้ำหนี ้
และ 7) ชุมชน
ปี 2564 สำมำรถสรุ ปผลกำรดำเนินงำนเพื่อตอบสนองควำมคำดหวังหรือควำมต้องกำรของกลุม่ ผูม้ ีสว่ นได้เสีย
ดังต่อไปนี ้
ความคาดหวัง/ความ
ต้องการ
พนักงาน
1.มีคำ่ ตอบแทนและ
สวัสดิกำรที่เหมำะสม

แนวปฏิบตั ิในการดาเนินการ

ปฏิบตั ิตอ่ พนักงำนอย่ำงเป็ นธรรมและ
เคำรพกฎหมำยแรงงำนอย่ำงเคร่งครัด
ให้คำ่ ตอบแทนและสวัสดิกำรที่เป็ น
ธรรม สำมำรถเทียบเคียงกับบริษัทชัน้
นำต่ำงๆ
2.กำรประเมินผลงำนที่มี
ให้ควำมรูแ้ ละทักษะที่จำเป็ นในกำร
มำตรฐำนเท่ำเทียมและ
ประเมินผลงำนกับหัวหน้ำงำนและ
เป็ นธรรม
สนับสนุนให้มีกำรประเมินผลงำนเพื่อ
สร้ำง และสนับสนุนบรรยำกำศกำรมี
ส่วนร่วม และเปิ ดรับฟังควำมคิดเห็นซึง่
กันและกัน รวมถึงส่งเสริมให้
มี Feedback ระหว่ำงหัวหน้ำงำนกับ
พนักงำน
3.มีควำมมั่นคงและ
พัฒนำศักยภำพของพนักงำน โดยจัด
ควำมก้ำวหน้ำใน
ให้มีกำรฝึ กอบรมทัง้ ภำยในและภำย
งำน และได้รบั กำรพัฒนำ นอกองค์กร โดยเป็ นกำรผสมผสำน
ควำมรูค้ วำมสำมำรถใน ระหว่ำงกำรอบรมในรูปแบบห้องเรียน
งำนและเสริมทักษะ
และหลักสูตรออนไลน์ เพื่อเพิ่มพูน
ควำมรูต้ ำมกลยุทธ์ของ
ควำมรูค้ วำมสำมำรถ และทักษะใน
บริษัท
กำรทำงำน และสร้ำงควำมก้ำวหน้ำใน
สำยอำชีพให้กบั พนักงำน รวมถึงกำร
เรียนรูจ้ ำกประสบกำรณ์ตรงจำกผูอ้ ื่น

แบบ 56-1 One Report

ผลการดาเนินการ ปี 2564
1.กำรประชุมพนักงำน 2 ครัง้
2.มีช่องทำงรับร้องเรียนหรือแจ้งเบำะแสกำร
กระทำควำมผิดหรือทุจริตEthics Hotline
1.วิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนมีตวั ชีว้ ดั ที่
ชัดเจน
2.มีกำรประเมินผลงำนอย่ำงน้อย 2 ครัง้ ต่อปี
3.ส่งเสริมกำรประเมินผลงำนแบบ 360 องศำ
เพื่อได้รบั ควำมคิดเห็นจำกคนที่ใกล้ชิดรอบ
ด้ำน
1.มีแผนกำรฝึ กอบรมประจำปี (Training
Roadmap)
2.จำนวนชั่วโมงกำรอบรมประจำปี 2564 คิด
เป็ น 10.01/คน/ปี โดยมีกำรจัดฝึ กอบรมทัง้
ภำยใน และภำยนอกรวมทัง้ สิน้ 38
หลักสูตร
3.ส่งเสริมกำรเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง ทัง้ ในด้ำน
ทักษะกำรทำงำน ทักษะด้ำนสังคม และ
ทักษะทำงอำรมณ์ ผ่ำน Online Learning
Platform ระดับประเทศและระดับสำกล
ส่วนที่ 1 หน้ำที่ 38

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

ความคาดหวัง/ความ
ต้องการ

4.มีควำมสุขในกำรทำงำน
และมีบรรยำกำศในกำร
ทำงำนทีด่ ี

แนวปฏิบตั ิในการดาเนินการ

จัดสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนให้มี
ควำมปลอดภัยถูกสุขลักษณะและเอือ้
ต่อกำรทำงำนที่มีประสิทธิภำพ และ
สำมำรถสร้ำงสรรค์แนวคิดใหม่ ๆ
(Innovation) ให้เกิดขึน้ ในองค์กร
รวมทัง้ สร้ำงบรรยำกำศของควำม
ร่วมมือร่วมใจกัน (Collaboration)

5.มีประกันสุขภำพที่ดี และมี ปฏิบตั ิตำมหลักกำรเคำรพในสิทธิ
ควำมปลอดภัยในกำร
มนุษยชนอย่ำงเคร่งครัด พร้อมทัง้
ทำงำน
บริหำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย
อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมใน
กำรทำงำนนัน้ ให้มีประสิทธิภำพสูง
แบบ 56-1 One Report

ส่วนที่ 1 กำรประกอบธุรกิจและผลกำรดำเนินงำน

ผลการดาเนินการ ปี 2564
โดยพนักงำนสำมำรถเข้ำไปเรียนรูไ้ ด้จำก 5
Platform ดังต่อไปนี ้
(1) LearnDi (2) Skillane (3) Udemy (4)
Coursera (5) YourNextU
โดยในปี ที่ผำ่ นมำ พนักงำนลงทะเบียนเรียน
หลักสูตรออนไลน์ทงั้ หมด 1,586 หลักสูตร
ใช้เวลำ 7,396 ชั่วโมง เฉลีย่ 22.01 ชั่วโมง/
คน
ดังนัน้ ในภำพรวมจำนวนชั่วโมงกำรอบรม
ประจำปี 2564 คิดเป็ น 32.02 /คน/ปี
(อบรมภายใน ภายนอกและออนไลน์)
1.มีกำรสือ่ สำรประชำสัมพันธ์กบั พนักงำน
ภำยผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เช่น เสียงตำมสำย
อีเมล์ โซเชียลมีเดีย (Facebook, YouTube,
Instagram), เว็บไซด์, อินทรำเน็ต, และ
บอร์ดประชำสัมพันธ์ภำยใน
2.เปิ ดรับฟั งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะผ่ำน
ช่องทำงต่ำงๆ เช่น Walk-in, Web board
3.ส่งเสริมกำรกำรใช้ TC We Link Mobile
Application ในกำรแจ้งข่ำวสำรและใช้เป็ น
เครือ่ งมือเพื่อสร้ำงแรงจูงใจและกระตุน้ ให้
เกิดกำรรับรูร้ บั ทรำบข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนกำร
เก็บคะแนนสะสม TC Me Point โดยมี
ข่ำวสำรประชำสัมพันธ์ผำ่ นช่องทำงนีท้ งั้ สิน้
357 ข่ำว และมีพนักงำนเข้ำรับข้อมูล 280
คน คิดเป็ น 83% ของพนักงำนทีเ่ ป็ น
กลุม่ เป้ำหมำย
4.จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนกำรมีสว่ นร่วมของ
พนักงำนและสร้ำงบรรยำกำศกำรทำงำนทีด่ ี
มีควำมสุขร่วมกัน เช่น Town Hall Staff
Meeting 2 ครัง้ ต่อปี / กิจกรรม 5ส /
กิจกรรมกำรตบแต่งสถำนที่ทำงำนตำม
เทศกำลต่ำงๆ เป็ นต้น
5.สนับสนุนให้พนักงำนสำมำรถทำงำนได้จำก
ที่บำ้ น “Work-From-Home” เพื่อสร้ำง
สุขอนำมัยที่ดีและปลอดภัยในเช่วง
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด Covid-19 และ
สร้ำงระยะห่ำงทำงสังคมภำยในสถำนที่
ทำงำน (Social-Distancing Policy)
1. กำรจัดให้มคี ณะกรรมกำรควำมปลอดภัย
มีกำรประชุมประจำเดือนเพื่อพิจำรณำ
มำตรกำรด้ำนควำมปลอดภัยต่ำงๆ
2. จัดให้มีกำรประเมินควำมเสีย่ งเพือ่ ควบคุม
และด้ำนควำมปลอดภัย กำรตรวจสอบ
ส่วนที่ 1 หน้ำที่ 39

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

ความคาดหวัง/ความ
ต้องการ

ผู้ถอื หุ้น
1.มีผลกำรดำเนินงำนที่ดี
อย่ำงต่อเนื่อง มี
ผลตอบแทนที่สงู ขึน้ มีกำร
จ่ำยเงินปั นผลในระดับที่
เหมำะสม

2.กำรเคำรพในสิทธิผถู้ ือหุน้

แบบ 56-1 One Report

แนวปฏิบตั ิในการดาเนินการ

ส่วนที่ 1 กำรประกอบธุรกิจและผลกำรดำเนินงำน

ผลการดาเนินการ ปี 2564

สุด เพื่อสร้ำงควำมปลอดภัยต่อชีวิต
อุปกรณ์ที่ตอ้ งใช้ และกำรซักซ้อมแผนรับมือ
และทรัพย์สนิ ของพนักงำนทุกคนเป็ น
ในกรณีเกิดเหตุฉกุ เฉินอย่ำงสม่ำเสมอ
สำคัญ ยึดถือปฏิบตั ิตำมนโยบำยด้ำน 3. มีกำรซ้อมแผนควบคุมเพลิงไหม้และกำร
ควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัย อย่ำง
อพยพหนีไฟประจำปี ในทุกสำนักงำน
เคร่งครัด
4. มีกำรประกำศใช้มำตรกำรต่ำงๆ เพื่อ
ป้องกันกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ที่
อำจส่งผลกระทบต่อสุขภำพและชีวิตของ
พนักงำนตลอดจนกำรจัดหำวัคซีนจำก
หน่วยงำนต่ำงๆ ให้กบั พนักงำนได้ฉีด โดยมี
พนักงำนที่ได้รบั วัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว
จำนวน 91 % จำกพนักงำนทัง้ หมด (ข้อมูล
ณ เดือนกันยำยน 2564)
5. ประกันโควิดครอบคลุม กรณีพบเชือ้ โควิด
และค่ำรักษำพยำบำล
6. Home Isolation Box ส่งให้พนักงำนที่ตดิ
เชือ้ โควิดและทำกำรรักษำที่บำ้ นตนเอง
7. จัดส่งถัง Oxygen ให้พนักงำนและ
ครอบครัวพนักงำนยืมใช้ในช่วงรักษำตัวที่
บ้ำน จัดส่งยำฟ้ำทะลำยโจรแก่พนักงำนทุก
คน พร้อมคำแนะนำในกำรใช้ยำ
กำหนดเป้ำหมำยในกำรดำเนินธุรกิจ 1. จัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ 1ครัง้ /ปี โดย
โดยมุง่ เน้นกำรเติบโตของรำยได้และ
ปี 2564 โดยเป็ นการจัดประชุมผ่านระบบ
ผลกำไร ควบคูไ่ ปกับกำรปฏิบตั ิตำม
ออนไลน์ เพื่อป้องกันการระบาด
นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ตำม
ของ COVID- 19
กรอบกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน รวมทัง้ มี
มำตรฐำนรับรองคุณภำพควำม
ต่อเนื่องทำงธุรกิจ (BCMS) ISO
22301
มีกำรเปิ ดเผยข้อมูลข่ำวสำรของบริษัท 1. มีกิจกรรมกับผูถ้ ือหุน้ เช่น Opportunity
ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ อย่ำงต่อเนื่อง
Day จานวน 4 ครัง้ ในปี 2564 ผ่านระบบ
เปิ ดเผยข้อมูลของบริษัทด้วยควำม
ออนไลน์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
โปร่งใส ตรวจสอบได้
ไทย เพื่อป้องกันการระบาดของ COVIDเปิ ดรับฟั งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
19
หรือร้องเรียนผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ
2. จัดประชุมนักวิเคราะห์ นักลงทุน ผูจ้ ดั การ
กองทุน จานวน 2 ครัง้ ในปี 2564 ผ่าน
ระบบ Zoom เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
ของ COVID-19
3. จัดให้มีช่องทางรับข้อมูลข่าวสารเพื่อทราบ
ความเคลือ่ นไหว เช่น รายงานประจาปี
แบบ 56-1 One Report เว็บไซด์ หรือ
โซเชียลมีเดียของบริษัท (Facebook,
YouTube, Instagram) และ Ethics
Hotline
ส่วนที่ 1 หน้ำที่ 40

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)
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แนวปฏิบตั ิในการดาเนินการ

หน่วยงานกากับดูแล
1.ดำเนินธุรกิจตำมกฎหมำย ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและระเบียบ
และกฎระเบียบที่ถกู ต้อง ข้อบังคับต่ำงๆ อย่ำงถูกต้อง ดำเนิน
ธุรกิจตำมนโยบำยกำรกำกับดูแล
กิจกำรที่ดี และยึดมั่นตำมหลักธรรมำภิ
บำลและจรรยำบรรณในกำรดำเนิน
ธุรกิจ รวมทัง้ กำรต่อต้ำนกำรทุจริต
คอร์รปั ชั่น โดยมีนโยบำยต่อต้ำนกำร
ทุจริตของบริษัท (ฉบับปรับปรุง ปี
2560)
2.ให้ควำมร่วมมือในกำรให้ สนับสนุนในกิจกำรงำนที่ได้รบั
ข้อมูล มีกำรเปิ ดเผยข้อมูล มอบหมำยหรือโครงกำรของภำครัฐ อัน
อย่ำงโปร่งใสตรวจสอบได้ จะก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ สำธำรณะ
และกำรสนับสนุน
และประเทศ รวมทัง้ กำรแบ่งปั น
โครงกำรหรือกิจกรรม
ควำมรูแ้ ละประสบกำรณ์ให้
ต่ำงๆ ของภำครัฐ
หน่วยงำนภำครัฐ ทำงด้ำนเทคโนโลยี
ดำวเทียมหรือด้ำนอื่นๆทีเ่ กี่ยวข้อง
พร้อมให้ควำมร่วมมือในกำรสนับสนุน
ด้ำนข้อมูลหรือควำมรูค้ วำมชำนำญ
ตำมที่รอ้ งขอหรือให้ควำมช่วยเหลือแก่
ภำครัฐ เช่น ภัยพิบตั ิ
ลูกค้า
1. มีผลิตภัณฑ์และบริกำร นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริกำรที่
ตอบโจทย์ควำมต้องกำร ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ
สร้ำงมูลค่ำและคุม้ ค่ำใน อย่ำงมีคณ
ุ ภำพเชื่อถือได้ ในระดับ
กำรลงทุน
รำคำทีเ่ หมำะสม

ส่วนที่ 1 กำรประกอบธุรกิจและผลกำรดำเนินงำน

ผลการดาเนินการ ปี 2564
4. จัดให้มีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ทาหน้าที่
สือ่ สารกับผูถ้ ือหุน้ นักลงทุน นักวิเคราะห์
และอื่นๆ เพื่อให้สามารถสอบถามข้อมูล
ของบริษัทได้อย่างต่อเนื่องและโปร่งใส
1.มีกำรประชุมพบปะหน่วยงำนภำครัฐ เพื่อ
ชีแ้ จงในประเด็นที่เกี่ยวข้อง จำนวน 60 ครัง้

1.มีช่องทำงรับข้อมูลข่ำวสำรเพื่อทรำบควำม
เคลือ่ นไหวของบริษัท เช่น รำยงำนประจำปี
แบบ 56-1 One Report เว็บไซด์ โซเชียล
มีเดีย (Facebook, YouTube,
Instagram) และสือ่ ประชำสัมพันธ์ของ
บริษัทที่เปิ ดเผยสูส่ ำธำรณะ
2.จัดกิจกรรมต่ำงๆ ที่เกี่ยวเนื่อง เช่น กำร
อบรมบุคคลำกรภำครัฐ จำนวน 19 ครัง้
กำรเยี่ยมชมกิจกำร จำนวน 2 ครัง้
3.ร่วมจัดนิทรรศกำรในงำนเสวนำ เรือ่ ง “เทค
โยโลยีอวกำศสูก่ ำรพัฒนำชำติอย่ำงยั่งยืน”

1.กิจกรรมสร้ำงควำมสัมพันธ์และกำรให้
ควำมรูข้ อ้ มูลข่ำวสำรทันสมัยกับลูกค้ำอย่ำง
สม่ำเสมอ
2.พัฒนำบริกำรและผลิตภัณฑ์ ถ้ำมี
เทคโนโลยีใหม่เข้ำมำ โดยจะแนะนำให้กบั
ลูกค้ำรำยเดิม เพื่อเพิม่ ขีดควำมสำมำรถใน
กำรให้บริกำรและให้ได้รบั ควำมคุม้ ค่ำใน
กำรใช้บริกำรมำกที่สดุ
2.มีขีดควำมสำมำรถและ
พัฒนำกระบวนกำรทำงำนภำยใน
1.ให้แนวทำงในกำรปฏิบตั ิเบือ้ งต้นกับลูกค้ำ
ควำมรวดเร็ว ในกำรแก้ไข องค์กร เพื่อให้พนักงำนมีกำรพัฒนำ
เมื่อเกิดปั ญหำสัญญำณรบกวนขึน้ ในระบบ
ปั ญหำ เพื่อให้บริกำรมี
ศักยภำพ สำมำรถให้บริกำรลูกค้ำได้
เพื่อให้ลกู ค้ำสำมำรถใช้บริกำรได้อย่ำง
ควำมต่อเนื่อง
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ต่อเนื่อง
และมีบริกำรหลังกำรขำย มีนโยบำยควบคุมคุณภำพและระบบ 2.พัฒนำศักยภำพพนักงำน ในกำรรองรับ
ที่ดี
กำรจัดกำรคุณภำพ ISO9001:2008 ที่
เทคโนโลยีใหม่ๆทีเ่ กิดขึน้ เพื่อให้สำมำรถ
มุง่ สร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุดให้กบั
ให้บริกำรลูกค้ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ลูกค้ำ มีกำรจัดทำมำตรฐำนรับรอง
คุณภำพควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ
(BCMS) ISO 22301 โดยมีนโยบำย
แบบ 56-1 One Report
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

ความคาดหวัง/ความ
ต้องการ

3.ให้บริกำรลูกค้ำด้วย
คุณภำพระดับสูง ที่สร้ำง
ควำมพึงพอใจสูงสุดให้
ลูกค้ำ
4.มีจรรยำบรรณในกำร
ดำเนินธุรกิจและมี
มำตรกำรกำรรักษำ
ควำมลับของข้อมูลลูกค้ำ

ผู้ให้กู้ /เจ้าหนี้
1.กำรปฏิบตั ิตำมเงื่อนไข
และข้อตกลง

2.มีกำรบริหำรจัดกำรควำม
เสีย่ ง หรือ ภำวะวิกฤต
และรักษำควำมต่อเนื่อง
ทำงธุรกิจ

แบบ 56-1 One Report

แนวปฏิบตั ิในการดาเนินการ
บริหำรควำมเสีย่ งระดับองค์กร และ
นโยบำยควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจเป็ น
หลักประกันในกำรดำเนินงำน
กำรสำรวจควำมพึงพอใจของลูกค้ำ
เป็ นประจำทุกปี และนำผลที่ได้รบั มำ
ปรับปรุงกำรให้บริกำร หรือตอบสนอง
ควำมต้องกำรของลูกค้ำ
มีนโยบำยที่สง่ เสริมจรรยำบรรณในกำร
ดำเนินธุรกิจที่แสดงควำมรับผิดชอบต่อ
ลูกค้ำในผลิตภัณฑ์และกำรให้บริกำร
เช่น เรือ่ งกำรรักษำควำมลับของลูกค้ำ
นโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตที่
พนักงำนต้องยึดถือปฏิบตั ิอย่ำง
เคร่งครัด และมีนโยบำยด้ำนควำม
ปลอดภัยระบบสำรสนเทศ และมีกำร
นำ ISO 27001 มำเป็ นแนวทำงในกำร
ดูแลควำมปลอดภัยทำงไซเบอร์ของ
บริษัท

ส่วนที่ 1 กำรประกอบธุรกิจและผลกำรดำเนินงำน

ผลการดาเนินการ ปี 2564

1.มีกำรสำรวจควำมคิดเห็นและควำมพึง
พอใจของลูกค้ำทุกปี โดยในปี 2564 ผลกำร
สำรวจควำมพึงพอใจ คือ 86.17%
1.ช่องทำงรับข้อมูลข่ำวสำรเพื่อทรำบควำม
เคลือ่ นไหว เช่น รำยงำนประจำปี แบบ 56-1
One Report เว็บไซด์ โซเชียลมีเดีย
(Facebook, YouTube, Instagram) อีเมล์
2.มีช่องทำงกำรร้องเรียนหรือแจ้งเบำะแสกำร
ทุจริต Ethics Hotline
3.มีกำรอบรมด้ำนควำมปลอดภัยไซเบอร์ให้
พนักงำนพร้อมกำรทำแบบทดสอบ และมี
กำรรณรงค์ภำยในผ่ำนอินทรำเน็ตอย่ำง
สม่ำเสมอ

ปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขของสัญญำเงินกู้
อย่ำงเคร่งครัด

1. เปิ ดโอกำสให้เข้ำรับฟั งและซักถำมข้อมูล
ทั่วไปในแต่ละไตรมำส โดยผูใ้ ห้ก/ู้ เจ้ำหนี ้
สำมำรถเข้ำรับฟังกำรประชุมร่วมกับ
นักวิเครำะห์ได้ จานวน 2 ครัง้ ใน
ปี 2564 หรือสอบถามข้อมูลกับฝ่ ายนัก
ลงทุนสัมพันธ์
2. เจ้าหน้าที่ของบริษัทมีหน้าที่ให้ขอ้ มูลต่อ
ผูใ้ ห้ก/ู้ เจ้าหนี ้ ในทันทีหากธุรกิจเกิดการ
เปลีย่ นแปลงที่อาจมีผลต่อเงื่อนไขการกูย้ ืม
เงิน
1.มีช่องทำงรับข้อมูลข่ำวสำรเพื่อทรำบควำม
มีมำตรฐำนรับรองคุณภำพควำมต่อ
เคลือ่ นไหวของบริษัท เช่น รำยงำนประจำปี
เนื่องทำงธุรกิจ (BCMS) ISO 22301
และพร้อมเปิ ดเผยข้อมูลภำยใต้สญ
ั ญำ แบบ 56-1 One Report เว็บไซด์ โซเชียล
มีเดีย (Facebook, YouTube, Instagram)
เงินกูห้ รือตำมที่รอ้ งขอ เพื่อควำม
และสือ่ ประชำสัมพันธ์ตำ่ งๆ รวมทัง้ กำร
โปร่งใสและตรวจสอบได้ และ
สอบถำมข้อมูลกับฝ่ ำยนักลงทุนสัมพันธ์
ปฏิบตั ิกำรตำมกรอบนโยบำยบริหำร
2.กำหนดมำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำด
ควำมเสีย่ งระดับองค์กร และนโยบำย
ของ COVID-19 โดยมีผลบังคับใช้กบั
พนักงำนและบุคคล ภำยนอกทีเ่ ข้ำมำติดต่อ
ควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ
ในสำนักงำน เพื่อควำมปลอดภัยต่อ
สุขภำพและชีวิต
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ความคาดหวัง/ความ
ต้องการ
คู่ค้าคู่ธุรกิจ
1.มีจริยธรรมและควำม
โปร่งใส ในกำรดำเนิน
ธุรกิจร่วมกัน ให้ควำม
เสมอภำคเป็ นธรรมและ
เท่ำเทียม มีควำมโปร่งใส
ในกำรดำเนินธุรกิจ มี
ระบบกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงที่
โปร่งใสตรวจสอบได้

2.กำรปฏิบตั ิตำมเงื่อนไข
ของสัญญำหรือข้อตกลง
อย่ำงเคร่งครัด ตรงเวลำ
ในกำรชำระค่ำสินค้ำ/
บริกำร
3.เปิ ดโอกำสให้เข้ำร่วมใน
กำรทำธุรกิจใหม่ๆ หรือ
กำรพัฒนำบริกำรและ
ผลิตภัณฑ์

แนวปฏิบตั ิในการดาเนินการ

ผลการดาเนินการ ปี 2564

สือ่ สำรแนวทำงกำรดำเนินธุรกิจตำม
หลักธรรมำภิบำลให้กบั คูค่ ำ้ /คูธ่ ุรกิจ
รับทรำบอย่ำงทั่วถึงและสม่ำเสมอ
ปฏิบตั ิตำมนโยบำยกำรพัฒนำอย่ำง
ยั่งยืน ด้ำนกำรปฏิบตั ิตอ่ คูค่ ำ้ /คูธ่ ุรกิจ
ซึง่ มีกำรกำหนดแนวทำงปฏิบตั ิไว้อย่ำง
เป็ นธรรม ทัง้ ในส่วนของกำรคัดเลือกคู่
ค้ำ/คูธ่ ุรกิจให้เป็ นไปตำมแนวทำง
ปฏิบตั ิของคูค่ ำ้ /คูธ่ ุรกิจ และคงไว้ซงึ่
ควำมสัมพันธ์อนั ยั่งยืน โดยคำนึงถึง
กำรสร้ำงประโยชน์และกำรเติบโต
ร่วมกันของธุรกิจ ยึดถือ นโยบำยกำร
เคำรพกฎหมำยและยึดมั่นในหลักสิทธิ
มนุษยชน
ยึดมั่นในสัญญำและถือปฏิบตั ติ ำม
เงื่อนไขที่มีตอ่ เจ้ำหนีเ้ ป็ นสำคัญ เพื่อ
รักษำควำมน่ำเชื่อถือของบริษัทและ
เป็ นไปตำมคูม่ ือจรรยำบรรณธุรกิจ
นโยบำยทรัพย์สนิ ทำงปั ญญำ และ
นโยบำยที่เป็ นธรรมต่อคูค่ ำ้ และ/หรือ
เจ้ำหนี ้
ให้กำรสนับสนุนกำรแลกเปลีย่ นควำมรู ้
ตลอดจนสือ่ สำร เพื่อให้เห็นแนวโน้ม
และทิศทำงในกำรดำเนินธุรกิจของ
บริษัท ให้ควำมร่วมมือในกำรพัฒนำ
หรือปรับปรุงคุณภำพสินค้ำและบริกำร
ให้ควำมร่วมมือในกำรทำธุรกิจใหม่ๆ
โดยใช้จดุ แข็งและควำมเชี่ยวชำญของ
แต่ละบริษัท

1.ใช้คมู่ ือ Supplier Charter กับ คูค่ ำ้ รำยเก่ำ
และรำยใหม่ เพื่อให้เป็ นไปตำมแนวทำง
เดียวกัน เพื่อกำรปฏิบตั ิอย่ำงเท่ำเทียม
2.มีกำรรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำก
คูค่ ำ้ /คูธ่ ุรกิจโดยตรง
3.มีช่องทำงกำรร้องเรียนหรือแจ้งเบำะแสกำร
กระทำผิด หรือ ทุจริต ทำง Ethics Hotline
4.ในช่วงปลำยปี 2564 บริษัทมีกำรตรวจสอบ
คูค่ ำ้ ภำยในประเทศทำงด้ำน Human
Rights โดยใช้ HRDD Checklist และเลือก
คูค่ ำ้ ที่บริษัทเห็นว่ำ Critical จำนวน 5 รำย
ผลกำรสำรวจพบว่ำคูค่ ำ้ มีกำรปฏิบตั ิเชิง
บวกทำงด้ำน Human Rights ต่อลูกจ้ำง/
พนักงำนของตนเอง
1.ชำระเงินตรงเวลำตำมที่กำหนด
2.จัดหำช่องทำงกำรสือ่ สำรเพื่อทรำบควำม
เคลือ่ นไหว ผ่ำนรำยงำนประจำปี
แบบ 56-1 One Report เว็บไซต์ หรือ
โซเชียลมีเดีย (Facebook, YouTube,
Instagram) และสือ่ ประชำสัมพันธ์ตำ่ งๆ

ชุมชน
1.ให้ควำมช่วยเหลือชุมชน เน้นเรือ่ งกำรต่อยอด สร้ำงควำมยั่งยืน
เพื่อส่งเสริมคุณภำพชีวิตที่ ให้ชมุ ชนโดยใช้จดุ แข็งในธุรกิจของ
ดีขนึ ้ อย่ำงต่อเนื่อง
บริษัท กำรดำเนินกิจกรรมส่งเสริมกำร
ให้โอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง
ผ่ำนโครงกำรไทยคิด ไทยคม
- กำรสนับสนุนให้ทนุ ในโครงกำรสร้ำง
อำชีพแก่เยำวชนในชุมชนที่อยูห่ ำ่ งไกล
ผ่ำนพันธมิตร คือ กศน.ส่งเสริมและ
สร้ำงจิตสำนึก กำรมีสว่ นร่วมในกำร
แบบ 56-1 One Report

ส่วนที่ 1 กำรประกอบธุรกิจและผลกำรดำเนินงำน

1.บริษัทเข้ำร่วมในงำนหรือกิจกรรมต่ำงๆ ที่
เปิ ดโอกำสได้พบปะกับคูธ่ ุรกิจ เพื่อโอกำส
ทำงธุรกิจหรือควำมร่วมมือในอนำคต โดยปี
2564 อำศัยช่องทำงกำรสือ่ สำรแบบ
ออนไลน์ (Zoom Meeting/ Microsoft
Team) อำทิ กำรเจรจำธุรกิจกับต่ำงประเทศ
กำรเข้ำร่วมประชุมสัมมนำผูแ้ ทนผูป้ ระกอบ
กำรอุตสำหกรรมดำวเทียมในระดับ
นำนำชำติ
2.การทางานร่วมกันในธุรกิจใหม่ของบริษัท
เช่น โครงการ Drone, โครงการดาวเทียมใน
อนาคต
1. โครงกำรไทยคิด ไทยคม มอบจำน
ดำวเทียม
1.1) โรงเรียนและสถำนศึกษำทุกสังกัด ใน
พืน้ ที่ตำ่ งๆทั่วประเทศ 12 แห่ง
1.2) ศูนย์กำรเรียนชุมชนชำวไทยภูเขำ “แม่ฟำ้
หลวง” ในพืน้ ที่ อ.อมก๋อยจ.เชียงใหม่ 5
แห่ง พร้อมเครือ่ งรับโทรทัศน์
2. ดำเนิน “โครงกำรดิจิทลั ออนไลน์เพื่อกำร
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พัฒนำสังคมและชุมชนของพนักงำน
ผ่ำนโครงกำรต่ำงๆ ของบริษัท

เรียนรูส้ ำหรับคนหูหนวก” อย่ำงต่อเนื่องผล
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนปั จจุบนั ที่โรงเรียน
ต้องปิ ดให้นกั เรียนเรียนที่บำ้ น พบว่ำ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษำสำมำรถเรียนรู ้
จำกระบบออนไลน์ 100% และ นักเรียน
ระดับประถมศึกษำ 97%
3. โครงกำร “ศูนย์ดิจิทลั ชุมชน เพื่อกำรสือ่ สำร
เรียนรูแ้ ละส่งเสริมอำชีพ” ในปี 2564
ดำเนินโครงกำรนำร่อง 2 ชุมชน ในพืน้ ที่ อ.
อมก๋อย จ.เชียงใหม่ โดยกลไกกำรจัด
กำรศึกษำตลอดชีวิตของ กศน.
2.เป็ นธุรกิจทีใ่ ส่ใจต่อ
มีมำตรกำรอนุรกั ษ์พลังงำนไฟฟ้ำและ 1.มีโครงกำร iSAVE เพื่อกำรประหยัดพลังงำน
สิง่ แวดล้อม
กำรประหยัดกำรใช้นำ้ กำรบริหำร
ในสำนักงำน สำมำรถช่วยลดกำรใช้ไฟฟ้ำ
จัดกำรก๊ำซเรือนกระจก และกำรปลูก
และนำ้ ได้ เมื่อเทียบกับปี 2563 (โปรดดูผล
จิตสำนึกให้พนักงำนและชุมชน เพื่อ
การดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท)
รักษำสิง่ แวดล้อมที่ดี โดยยึดตำม
2.Thaicom Loves Earth เพื่อรณรงค์ลดโลก
กรอบของนโยบำยด้ำนกำรอนุรกั ษ์
ร้อน โดยกำรจัดทำรำยงำนกำรปล่อยและ
พลังงำน และนโยบำยสิง่ แวดล้อมของ ดูดกลับก๊ำซเรือนกระจกขององค์กรทุกปี
บริษัท
(โปรดดูผลการดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
ของบริษัท)
3.มีกำรแบ่งปั นข้อมูลควำมรู ้ เพื่อเป็ นกำรดำเนินกำรเชิงรุกในฐำนะ 1.ส่งวิทยำกรของบริษัทเข้ำร่วมบรรยำยใน
ด้ำนเทคโนโลยีดำวเทียม เป็ นผูน้ ำในด้ำนนี ้ ในกำรสร้ำงองค์
งำนสัมมนำแบบออนไลน์ ในปี 2564 อำทิ
และให้กำรสนับสนุน
ควำมรูด้ ำ้ นเทคโนโลยีดำวเทียมด้วย
- ร่วมบรรยำยเพือ่ สนับสนุนกำรเรียนรูด้ ำ้ น
ส่งเสริมกิจกรรมด้ำน
กำรแบ่งปั นควำมรูแ้ ละประสบกำรณ์
อวกำศในโครงกำร “Space Economy:
เทคโนโลยีอวกำศและ
จำกพนักงำนที่เชี่ยวชำญของบริษัท
Lifting Off” ซึง่ จัดโดยสำนักงำนนวัตกรรม
ดำวเทียม หรือเทคโนโลยี เพื่อสร้ำงแรงบันดำลใจให้เยำวชน
แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) (สนช.) ในหัวข้อ
ใหม่ๆ
ผูส้ นใจ พร้อมทัง้ เดินหน้ำสร้ำงธุรกิจ
“Space Industry and Case Study”
และสนับสนุนกิจกรรมภำยใต้อวกำศ - เข้ำร่วมเป็ นกรรมกำรตัดสินคัดเลือกบริษัท
ดำวเทียม และเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อ
Space-Tech Start-up ในโครงกำร “Space
กำรพัฒนำประเทศในอนำคต
Economy Lifting Off 2021”
- Start Up x Innovation Thailand Expo
2021 (SITE 2021): หัวข้อ “New Space
Economy”
- Thailand Space Economic Forum 2021
หัวข้อ “Business Opportunities in the
Space Economy”
2. ให้กำรสนับสนุนโครงกำรด้ำนอวกำศของ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระ
นครเหนือ (มจพ.) จำนวน 2 โครงกำร คือ
2.1) “The 2nd Kibo Robot Programming
Challenge” เป็ นกำรแข่งขันกำรเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อควบคุมหุน่ ยนต์
ผูช้ ่วยนักบินอวกำศ Astrobee บนสถำนี
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อวกำศนำนำชำติ และร่วมเป็ นวิทยำกร
บรรยำยพิเศษ เรือ่ ง "ภำรกิจเสริมสร้ำง
กำลังคน เพื่อรองรับอุตสำหกรรมอวกำศ
ไทย" และ 2.2) “โครงกำร 7th Mission Idea
Contest” เป็ นกำรจัดกำรแข่งขันออกแบบ
พันธกิจสำหรับกำรสำรวจอวกำศห้วงลึก
เพื่อพัฒนำให้เยำวชนไทยมีควำมรูค้ วำม
สำมำรถด้ำนเทคโนโลยีอวกำศ และ
คัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันใน
ระดับนำนำชำติ

3.3 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม
3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัทให้ควำมสำคัญในกำรบริหำรจัดกำรกระบวนกำรภำยในที่อำจส่งผลกระทบโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อสิ่ง
แวดล้อม เพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อผูม้ ีส่วนได้เสียทัง้ ในและนอกองค์กร โดยตัง้ เป้ำหมำยเพื่อลดและบรรเทำ
ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมที่เกิดขึน้ จำกกำรดำเนินธุรกิจ ตลอดจนส่งเสริมกำรอนุรกั ษ์พลังงำน ซึง่ ขยำยผลกำรดำเนินงำน
ไปสู่กำรลดปริมำณกำรปล่อยก็ำซเรือนกระจกขององค์กร นอกจำกนี ้ นโยบำยด้ำนสิ่งแวดล้อมยังครอบคลุมไปถึงกำร
บริ ห ำรจั ด กำรน ้ำ อย่ ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ ทั้ง กำรประหยั ด น ้ำ ใช้แ ละกำรบ ำบั ด น ้ำ ทิ ้ง ในส ำนั ก งำน เพื่ อ กำรใช้
ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงยั่งยืน นอกจำกนี ้ เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมของบริษัท ครอบคลุมเรื่องกำรลด
ของเสียในกระบวนกำรธุรกิจ แม้ว่ำบริษัทจะไม่มีสำยกำรผลิตสินค้ำโดยตรง แต่ก็มีกำรทิง้ ขยะที่เป็ นของเสียทั่วไปอยู่
จำนวนไม่นอ้ ยในแต่ละปี หลังจำกกำรที่เริ่มมีกำรแยกขยะประเภทต่ำงๆ และปี 2562 มีกำรเก็บข้อมูลของขยะประเภท
พลำสติกและกระดำษภำยในสำนักงำน ในปี 2563 บริษัทจึงเริ่มตัง้ เป้ำหมำยในกำรลดจำนวนกำรทิง้ ของเสียทั่วไปหรือ
ขยะรีไซเคิลที่สำมำรถนำกลับมำใช้ประโยชน์ใหม่ได้ ซึ่งได้แก่ กระดำษและพลำสติก โดยมีแผนจะรณรงค์กำรลดปริมำณ
กำรทิง้ ขยะประเภทนีภ้ ำยในสำนักงำนลงไปด้วย แต่เนื่องจำกเกิดสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ที่สง่ กระทบ
ไปทั่วโลก ทำให้พนักงำนของบริษัทต้อง Work From Home (WFH) เป็ นเวลำนำนหลำยเดือน พอถึงช่วง New Normal
เมื่อพนักงำนกลับเข้ำมำทำงำนในสำนักงำนช่วงแรก ก็ยงั คงต้องระมัดระวังเรือ่ ง Social Distancing กำรใช้ภำชนะร่วมกัน
จึงทำให้กำรรณรงค์เรื่องกำรลดจำนวนขยะพลำสติก อำจจะไม่ได้ผลเท่ำที่ควรเมื่อเปรียบเทียบจำกเป้ำหมำยที่ตงั้ ไว้
อย่ำงไรก็ดี ปริมำณกำรใช้กระดำษในสำนักงำนได้ลดน้อยลงไปเพรำะกำร WFH
สามารถศึ ก ษารายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ “นโยบายสิ่ ง แวดล้ อม” ได้ ที่ https://www.thaicom.net/wpcontent/uploads/2019/07/20190116-thcom-cg-environmental-policy-2018-th.pdf
3.3.2 ผลการดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
1.การจัดการด้านพลังงาน
จำกกำรที่ผลิตภัณฑ์และบริกำรตลอดจนกระบวนกำรดำเนิน ธุรกิจของบริษัท จำเป็ นต้องใช้พลังงำนไฟฟ้ำเป็ น
จำนวนมำก บริษัทจึงมีกำรตัง้ เป้ำหมำยในกำรลดปริมำณกำรใช้พลังงำนอย่ำงต่อเนื่อง รวมทัง้ เพิ่มประสิทธิ ภำพกำร
อนุรกั ษ์พลังงำนในแต่ละปี โดยมีนโยบำยอนุรกั ษ์พลังงำนตัง้ แต่ปี 2552 นอกจำกนี ้ ภำยในองค์กรยังมีโครงกำร “iSAVE”
เพื่อผลักดันมำตรกำรและกิจกรรมต่ำงๆ ด้ำนพลังงำนอย่ำงต่อเนื่องมำโดยตลอด บริษัทมีกำรจัดหำพลังงำนทดแทนเพื่อ
เป็ นพลังงำนทำงเลือก โดยมีโครงกำรติดตัง้ แผงโซล่ำเซลล์เพื่อใช้ในส่วนของสำนักงำนที่สถำนีบริกำรภำค พืน้ ดินไทยคม
ปทุมธำนี โดยมีเป้ำหมำยภำยใน 5 ปี จะสำมำรถติดตัง้ แผงโซล่ำเซลล์เพื่อผลิตพลังงำนครบจำนวน 100 กิโลวัตต์สงู สุด
แบบ 56-1 One Report
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ซึ่งจะทำให้บริษัทสำมำรถผลิตพลังงำนทดแทนได้เป็ นจำนวนถึง 180,000 kWh/ปี อย่ำงไรก็ดี ในปี 2563-2564 บริษัทยัง
ไม่ได้มีกำรลงทุนติดตัง้ แผงโซล่ำเซลล์เพิ่มเติมตำมโครงกำรฯ สืบเนื่องจำกสถำนกำรณ์ของ COVID-19
สามารถศึ ก ษารายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ “นโยบายอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน” ที่ https://www.thaicom.net/wpcontent/uploads/2019/07/20170410-thcom-cg-policyenergy-2017-th.pdf
ตารางเปรียบเทียบปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้ า
สานักงาน
1.สถำนีดำวเทียมไทยคม
(นนทบุร)ี
2.สถำนีบริกำรภำคพืน้ ดิน
ไทยคม (ปทุมธำนี)

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

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

2563
2564
1,552,000 kWh 1,257,000 kWh*
(5,587,200MJ) (4,525,200 MJ)
4,371,660 kWh 4,344,096 kWh
(15,738,000 MJ) (15,638,746 MJ)

สรุ ปผลการดาเนินงาน
 สถำนีดำวเทียมไทยคม (นนทบุรี) มีปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำลดลง จำนวน 180,000 kWh หรือร้อยละ 12.53 เมื่อเทียบ
กับช่วงเวลำเดียวกันของปี 2563
หมายเหตุ *ปริมาณการใช้ไฟฟ้าภายใต้การดาเนินงานของบริษัท เฉพาะที่ สถานีดาวเทียมไทยคม นนทบุรี จะ
รายงานถึ ง วัน ที่ 10 กัน ยายน 2564 เท่ า นัน้ เนื่อ งจากเป็ นวัน ที่สิ้น สุด สัญ ญาด าเนิน กิ จ การดาวเที ย มสื่อ สาร
ภายในประเทศ
 สถำนีบริกำรภำคพืน้ ดินไทยคม (ปทุมธำนี) มีปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำลดลง จำนวน 27,564 kWh หรือร้อยละ 0.63
เมื่อเทียบกับปี 2563
 ส่วนสำเหตุที่ปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำลดลง ยังคงเป็ นผลสืบเนื่องมำจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 ในปี 2564 ซึ่ง
พนักงำนต้องทำงำนอยู่ที่บำ้ นหรือต้องสลับกันมำทำงำน ถึงแม้ว่ำส่วนปฏิบตั ิกำรดำวเทียมและส่วนให้บริกำร
สัญญำณดำวเทียมยังคงใช้ปริมำณไฟฟ้ำตำมปกติ เพรำะต้องให้บริกำรดำวเทียมอย่ำงต่อเนื่องตลอด 24
ชั่วโมง/7 วัน
ตารางแสดงปริมาณกาลังการผลิตไฟฟ้ าจากแผงโซลาเซล
สานักงาน
1.สถำนีบริกำรภำคพืน้ ดินไทยคม
(ปทุมธำนี)

2561

2562

2563

2564

73,500 kWh

92,152 kWh

104,545 kWh

99,234 kWh

ตำรำงแสดงผลกำรดำเนินงำนโครงกำร iSAVE ตามมาตรการและเป้ าหมายกำรอนุรกั ษ์และกำรประหยัดพลังงำน
ปี 2564
เป้ าหมาย
ผลการดาเนินงาน
ร้อยละ
(ปริมาณที่ลดได้)
(ปริมาณที่ลดได้)
โครง
เงินลงทุน
ของผล
มาตรการ
การ
(บาท)
ประหยัด
กิโลวัตต์ –
กิโลวัตต์ –
บาท/ปี
บาท/ปี
่ชัวโมง/ปี
่ชัวโมง/ปี
(%)
1) สถานีดาวเทียมไทยคม นนทบุรี
1. บารุงรักษา
เครือ่ งปรับอากาศ
ชนิดพิเศษ
30,000
16,280
62,029
8,629
32,875
0.56
Precision Air
จานวน 10 เครือ่ ง
แบบ 56-1 One Report

ส่วนที่ 1 หน้ำที่ 46

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

โครง
การ

มาตรการ

เงินลงทุน
(บาท)

ส่วนที่ 1 กำรประกอบธุรกิจและผลกำรดำเนินงำน

เป้ าหมาย
(ปริมาณที่ลดได้)
กิโลวัตต์ –
บาท/ปี
ชั่วโมง/ปี

บารุงรักษา
เครือ่ งปรับอากาศ
5,598
ขนาด 100,000
BTU
รวม
35,598
2) สถานีบริการภาคพืน้ ดินไทยคม ปทุมธานี
1. งำนล้ำงทำควำม
สะอำด CDU and
Filter
42,000
เครือ่ งปรับอำกำศ
(Preventive
Maintenance)
รวม
42,000

ผลการดาเนินงาน
(ปริมาณที่ลดได้)
กิโลวัตต์ –
บาท/ปี
ชั่วโมง/ปี

ร้อยละ
ของผล
ประหยัด
(%)

2.

9,216

35,114

2,350

8,594

0.15

25,496

97,143

10,979

41,469

0.71

81,639

284,102

-27,608

-95,800

-1.69

81,639

284,102

-27,608

-95,600

-1.69

หมายเหตุ *มาตรการการประหยัดพลังงานภายใต้การดาเนินงานของบริษัทฯ เฉพาะที่ สถานีดาวเทียมไทยคม นนทบุรี จะรายงานถึง
วันที่ 10 กันยายน 2564 เท่านัน้ เนือ่ งจากเป็ นวันทีส่ นิ้ สุดสัญญาดาเนินกิจการดาวเทียมสือ่ สารภายในประเทศ

2.การบริหารจัดการน้า
แม้วำ่ บริษัทจะไม่ได้ใช้ทรัพยำกรนำ้ ในกำรดำเนินธุรกิจหลักโดยตรง แต่ก็ตระหนักดีวำ่ ทรัพยำกรนำ้ เป็ นสิง่ สำคัญ
และมีควำมจำเป็ นต่อทุกชีวิต กำรใช้นำ้ เพื่ออุปโภคบริ โภคในสำนักงำน จึงต้องดำเนินกำรด้วยควำมรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมด้วย ที่ผ่ำนมำบริษัทจึงให้ควำมสำคัญต่อ "กำรบริหำรจัดกำรบำบัดนำ้ ทิง้ " อย่ำงมีประสิทธิ ภำพจำก
อำคำรสำนักงำนก่อนปล่อยลงสูร่ ะบบกำรระบำยนำ้ สำธำรณะ และเนื่องมำจำกกำรที่ตงั้ ของสำนักงำนทัง้ สองแห่ งในเขต
พืน้ ที่ที่ระบบระบำยนำ้ สำธำรณะยังไม่สมบูรณ์เท่ำที่ควรด้วย จึงต้องระมัดระวังในเรื่องระบบบำบัดนำ้ ทิง้ เพื่อไม่ส่งผล
กระทบต่อสภำพแวดล้อมของชุมชุมโดยรอบ ต่อมำในปี 2560 เมื่อบริษัทเริ่มโครงกำร Thaicom Loves Earth เพื่อ
ต้องกำรแสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคมด้ำนสิง่ แวดล้อมอย่ำงจริงจัง และกำรส่งเสริมสภำพแวดล้อมที่ดี บริษัทจึงเริม่ ตรวจ
วิเครำะห์คณ
ุ ภำพนำ้ ทิง้ เพื่อให้กำรรณรงค์กำรใช้นำ้ และปรับปรุ งระบบบำบัดนำ้ ทิง้ ภำยในสำนักงำนมีประสิทธิภำพมำก
ยิ่งขึน้
ปี 2564 ที่ผ่ำนมำ บริษัทยังคงใช้บริกำรจำก “หน่ วยงานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ” ในกำร
ตรวจสอบคุณภำพนำ้ ทิง้ จำกตัวอย่ำงที่เก็บมำสถำนีบริกำรของบริษัท
จำกผลกำรตรวจสอบคุณภำพนำ้ ทิง้ พบว่ำ สถานีบริการภาคพืน้ ดินไทยคม ปทุมธานี มีคำ่ BOD อยูท่ ี่ <1
มก/ล.น้อยกว่ำปี 2563 ซึ่งต่ำกว่ำเกณฑ์มำตรฐำน และค่ำ Total Dissolved Solids อยู่ที่ 566 มก/ล. ซึ่งเป็ นปริมำณที่สงู
กว่ำเกณฑ์เล็กน้อย แต่มี ค่ำ ลดลงจำกปี 2563 ส่วนผลกำรตรวจสอบในค่ำพำรำมิเตอร์อื่นๆ พบว่ำมีค่ำต่ำกว่ำเกณฑ์
ทัง้ หมด
ตารางแสดงข้อมูลเปรียบเทียบระหว่าง ปี 2563 กับ 2564 จากผลการทดสอบคุณภาพตัวอย่างน้าทิง้ จาก ณ
สถานีบริการภาคพืน้ ดินไทยคม ปทุมธานี
ดัชนีคุณภาพน้า
พารามิเตอร์ทที่ ดสอบ เกณฑ์ทกี่ าหนดสูงสุดตามประเภท
มาตรฐานควบคุมการระบายนา้
ควำมเป็ นกรด-ด่ำง (pH)
5-9
แบบ 56-1 One Report

ปี 2563
ผลการทดสอบ
(มก./ล)
7.5 (pH at 25C)

ปี 2564
ผลการทดสอบ
(มก./ล)
7.8
ส่วนที่ 1 หน้ำที่ 47

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

ดัชนีคุณภาพน้า
พารามิเตอร์ทที่ ดสอบ เกณฑ์ทกี่ าหนดสูงสุดตามประเภท
มาตรฐานควบคุมการระบายนา้
สำรที่ละลำยได้ทงั้ หมด
ไม่เกิน 500
(Total Dissolved Solid)
สำรแขวนลอย
ไม่เกิน 30
(Suspended Solids)
ตะกอนหนัก
ไม่เกิน 0.5
(Settleable Solids)
นำ้ มันและไขมัน
ไม่เกิน 20
(Oil and Grease)
ปริมำณไนโตรเจน
ไม่เกิน 35
(Nitrogen)
Sulfide
ไม่เกิน 1.0
COD
ไม่เกิน 120
BOD
ไม่เกิน 20

ส่วนที่ 1 กำรประกอบธุรกิจและผลกำรดำเนินงำน

ปี 2563
ผลการทดสอบ
(มก./ล)

ปี 2564
ผลการทดสอบ
(มก./ล)

608

566

19

21

0.3

<0.1

0.8

0.2

3.3

2.9

0
33
2

0
24
<1

ปริมาณการใช้น้าประปา
สานักงาน
1.สถำนีดำวเทียมไทยคม
(นนทบุร)ี
2.สถำนีบริกำรภำคพืน้ ดินไทยคม
(ปทุมธำนี)

2561
2562
2563
2564
(ลูกบาศก์เมตร) (ลูกบาศก์เมตร) (ลูกบาศก์เมตร) (ลูกบาศก์เมตร)
4,592

7,383

4,515

3,123*

6,121

5,357

4,180

3,875

สรุ ปผลการดาเนินงาน
 สถำนีดำวเทียมไทยคม (นนทบุร)ี มีปริมำณกำรใช้นำ้ ประปำ ลดลง 914 ลูกบำศก์เมตร หรือร้อยละ 22.64 เมื่อ
เปรียบเทียบช่วงเดียวกัน*ของปี 2563
หมายเหตุ *ปริมาณการใช้นา้ ประปาภายใต้การดาเนินงานของบริษัท เฉพาะที่ สถานีดาวเทียมไทยคม นนทบุรี จะรายงานถึง
วันที่ 10 กันยายน 2564 เท่านัน้ เนือ่ งจากเป็ นวันทีส่ นิ้ สุดสัญญาดาเนินกิจการดาวเทียมสือ่ สารภายในประเทศ

 สถำนีบริกำรภำคพืน้ ดินไทยคม (ปทุมธำนี) มีปริมำณกำรใช้นำ้ ประปำ ลดลง 305 ลูกบำศก์เมตร หรือร้อยละ
7.87 เมื่อเทียบกับปี 2563
 ส่ว นสำเหตุที่ ป ริม ำณกำรใช้น ำ้ ประปำลดลง เป็ น สำเหตุเ ดี ย วกัน กับ ปริม ำณไฟฟ้ำ ที่ ลดลง คื อ เนื่ อ งจำก
สถำนกำรณ์ COVID-19 ปี 2564 พนักงำนยังคงต้องทำงำนอยูท่ ี่บำ้ นหรือต้องสลับกันมำทำงำน ส่งผลให้มีกำรใช้
นำ้ ในสำนักงำนลดลงไป
3.การจัดการขยะและของเสียทั่วไป
Thaicom Loves Earth ซึ่งเป็ นกรอบกำรดำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้ำงควำมยั่งยืน ด้วยควำมรับผิดต่อ
สังคมและผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกภำคส่วนของบริษัท และยังส่งเสริมกำรพัฒนำให้กำ้ วไปสู่ "สำนักสีเขียว" ในอนำคต โดยเริม่
ตัง้ แต่กำรงดผลิตขวดนำ้ พลำสติกเพื่อใช้บริโภคในสำนักงำน กำรรณรงค์ให้พนักงำนมีกำรแยกขยะก่อนทิง้ ลงถัง ซึ่งขยะ
ประเภทของเสียทั่วไปเหล่ำนี ้ มีสว่ นที่ทำให้กำรเกิดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกสูช่ นั้ บรรยำกำศโลกหรือย่อยสลำยได้ยำก
จำกปี 2563 ที่บริษัทได้เริ่มตัง้ เป้ำหมำยกำรลดจำนวนขยะสองประเภท คือ “พลำสติก และ กระดำษ” จึง สำมำรถสรุปผล
กำรดำเนินงำนปี 2564 เมื่อเปรียบเทียบกับเป้ำหมำยได้ดงั ต่อไปนี ้
แบบ 56-1 One Report
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สรุ ปผลการดาเนินงานปริมาณขยะที่ลดลงตามมาตรการจัดการขยะและของเสียทั่วไปและมาตรการอื่นๆ
มาตรการจาก
THAICOM Loves Earth
1.รณรงค์ลดขยะจำนวน
พลาสติกในสำนักงำน
2.รณรงค์ลดกำรใช้ กระดาษใน
สำนักงำน
(อ้ำงอิงจำกตัวเลขเครือ่ งถ่ำย
เอกสำร)
3.กำรปลูกต้นไม้เพิ่มพืน้ ที่สเี ขียว
โ ด ย พ นั ก ง ำ น มี ส่ ว น ร่ ว ม
“ โครงการ “Thaicom We
Share ปลูกให้ ได้ คนละต้ น”

เป้ าหมาย
(ปี พ.ศ.และ ปริมาณ)
2566
ปริมาณลดลงจากปี
ฐาน
ร้อยละ 20
2566
ปริมาณลดลงจากปี
ฐาน
ร้อยละ 20

2562
(ปี ฐาน)

2563

2564

199 กก.

152 กก.

69 กก.

429,785 แผ่น

421,893 แผ่น

258,954 แผ่น

550 ต้น

งดกิจกรรมให้
พนักงานนาไปปลูก
เนือ่ งจาก
WFH/COVID-19

2567
จานวน 1,895 ต้น/
พนักงาน 379 คน*

หมายเหตุ *จานวนพนักงาน 379 คน ใช้ตวั เลขอ้างอิงปี 2562 ทีบ่ ริษัทเริ่มตัง้ เป้าหมายเป็ นปี แรก

สำมำรถสรุปผลกำรดำเนินงำนปี 2564 เมื่อเปรียบเทียบกับปี ฐำนและเป้ำหมำยต่อปี ได้ดงั ต่อไปนี ้




ขยะพลาสติ ก มี ป ริม ำณกำรทิ ง้ ในสำนักงำน ลดลงร้อ ยละ 65.32 เมื่ อ เที ย บกับ ปี ฐำนและจำก
เป้ำหมำยที่ตงั้ ไว้รอ้ ยละ 5 ต่อปี
ขยะประเภทกระดาษ มีปริมำณกำรทิง้ ในสำนักงำน ลดลงร้อยละ 39.75 เมื่อเทียบกับปี ฐำนและจำก
เป้ำหมำยที่ตงั้ ไว้รอ้ ยละ 5 ต่อปี
“โครงการ “Thaicom We Share ปลูกให้ได้คนละต้น” เพิ่มพืน้ ที่สีเขียว ที่รณรงค์ให้พนักงำนนำต้น
กล้ำไปปลูกคนละ 1 ต้น อย่ำงไรก็ดี ปี 2564 ต้องงดกิจกรรมนี ้ เนื่องจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 ซึ่ง
พนักงำนยังคงต้อง Work from Home และ สลับกันมำทำงำนจนถึงสิน้ ปี

4. การจัดการเพื่อลดปั ญหาก๊าซเรือนกระจก
ตัง้ แต่ปี 2561 หลังจำกที่บริษัทเข้ำร่วมโครงกำรเป็ นองค์กรนำร่องในโครงกำรขยำยผลกิจกรรมชดเชยคำร์บอน
เพื่ อ สนั บ สนุ น ตลำดคำร์ บ อนภำคสมั ค รใจภำยในประเทศ ปี ที่ 5 ด ำเนิ น โครงกำรโดยคณะสิ่ ง แวดล้ อ ม
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ภำยใต้ทุนสนับสนุนจำกองค์กำรบริหำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจก (องค์กำรมหำชน) (อบก.)
บริษัทจึงมุ่งหวังที่จะเป็ นส่วนหนึ่งขององค์กรธุรกิจลดโลกร้อนเพื่อสร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน โดยมีกำรจัดทำรำยงำน
ปริมำณกำรปล่อยและดูดกลับก๊ำซเรือนกระจกขององค์กรอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อประเมินผลกำรดำเนินงำนของสำนักงำนสอง
แห่ง คือ 1) สถำนีดำวเทียมไทยคม นนทบุรี และ 2) สถำนีบริกำรภำคพืน้ ดินไทยคม ปทุมธำนี เพื่อจะได้นำมำเปิ ดเผย
ข้อมูลด้ำนสิง่ แวดล้อมให้กบั ผูม้ ีสว่ นได้เสียของบริษัทให้รบั ทรำบในแต่ละปี และผลักดันกำรบริหำรจัดกำรด้ำนสิง่ แวดล้อม
อย่ำงจริงจังเพื่อสร้ำงควำมยั่งยืน ตำมกรอบ Thaicom Loves Earth โดยเริ่มตัง้ เป้ำหมำยลดปริมำณกำรปล่อยและดูด
กลับก๊ำซเรือนกระจกในปี 2563 เพื่อจะได้มีกำรพัฒนำปรับปรุงมำตรกำรที่จะช่วยลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกของบริษัท
อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึน้
สำหรับกำรทวนสอบรำยงำนปริมำณกำรปล่อยและดูดกลับก๊ำซเรือนกระจกขององค์กร ประจำปี 2564บริษัทได้
มอบหมำยให้ “VGREEN ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” เป็ นผูท้ วนสอบรำยงำนฉบับนี ้
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สรุ ปผลการดาเนิ นงานเมื่อเปรียบเทียบเป้ าหมายการลดปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกของ
ไทยคม ปี 2564 (เฉพาะ Scope 1 & Scope 2)
สานักงาน
บริ ษั ท ไทยคม จ ำกั ด
(มหำชน)

2560
(ปี ฐานเดิม)
(ton CO2e)

2561
(tonCO2e)

2562
(tonCO2e)

2563
(tonCO2e)

2564
(tonCO2e)

4,240

4,181

3,444

3,221

3,056

สรุ ปผลการดาเนินงาน
 จำกตำรำง ปริมำณกำรปล่อยและดูดกลับก๊ำซเรือนกระจกของไทยคม ปี 2564 (Scope 1 & 2) จะเท่ากับ3,056
tonCO2e
 ปี 2564 จะไม่ได้มีกำรเปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำนกับปี 2560 หรือ ปี ฐำน GHG เดิมของไทยคม เนื่องจำก
บริษัทได้ตงั้ ปี 2564 ขึน้ เป็ นปี ฐำนใหม่ เพรำะมีกำรพิจำรณำปริมำณกำรปล่อยและดูดกลับก๊ำซเรือนกระจกของ
ไทยคมจำกสำนักงำนอีกหนึง่ แห่งเพิ่มขึน้ มำ โดยจะประกอบด้วย 1) สถำนีดำวเทียมไทยคม นนทบุรี (รำยงำนถึง
วันที่ 10 กันยำยน 2564 เท่ำนัน้ เนื่องจำกเป็ นวันที่สนิ ้ สุดสัญญำดำเนินกิจกำรดำวเทียมสื่อสำรภำยในประเทศ)
2) สถำนีบริกำรภำคพืน้ ดินไทยคม ปทุมธำนี และ 3) สำนักงำนไทยคม ชัน้ 28 อำคำร SJ Infinite I Business
Complex กรุงเทพฯ
 ตารางแสดงปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกของไทยคมแยกตาม Scope 1, 2, และ 3
ขอบเขต
ประเภท 1
ประเภท 2
ประเภท 3
อื่น ๆ
รวม Scope 1 & 2
รวม Scope 1 & 2
และ 3
หมายเหตุ

การปล่อยก๊าซเรือน
กระจก
223
2,833
648
282
3,056

สัดส่วนเมือ่ เทียบ
ขอบเขตที่ 1 และ 2
7.20
92.70
100.00

สัดส่วนเมือ่ เทียบ
ขอบเขตที่ 1, 2, และ 3
6.03
76.49
17.49
-

3,703

-

100.00

ในระหว่างการจัดทารายงานฉบับนี ้ บริษัทอยู่ในขัน้ ตอนการทวนสอบ การขออนุมตั แิ ละการขึน้ ทะเบียนเพือ่ รับรองผลรายงาน
การปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกกับทางองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

กิจกรรมที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกของไทยคม
สำหรับกิจกรรมที่ไทยคมดำเนินกำรในปี ที่ผำ่ นมำ เพี่อช่วยลดปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกให้ได้ตำมเป้ำหมำย
ของบริษัท และเพื่อร่วมสนับสนุนเป้ำหมำยระดับประเทศนัน้ มีทงั้ หมด 5 กิจกรรม คือ
1. กำรอนุรกั ษ์พลังงำน ผ่ำนโครงกำร iSAVE เพื่อลดกำรใช้พลังงำนและเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำน
2. กำรจัดหำพลังงำนทดแทนเพื่อเป็ นพลังงำนทำงเลือก โดยผลิตกระแสไฟฟ้ำจำกแผงโซลำเซลล์
3. กำรอนุรกั ษ์และกำรจัดกำรทรัพยำกรนำ้ ผ่ำนโครงกำร Thaicom Loves Earth เช่น มำตรกำรประหยัดนำ้ และ
กำรบำบัดนำ้ เสียที่มีประสิทธิภำพ
4. กำรส่ง เสริม สำนักงำนสีเขี ยว ผ่ำ นโครงกำร Thaicom Loves Earth โดยกำรบริห ำรจัดกำรขยะมูลฝอยเพื่อ
สิง่ แวดล้อมที่ดี เช่น รณรงค์ลด กำรใช้กระดำษ และรณรงค์กำรลดขยะประเภทพลำสติกในสำนักงำน
5. รณรงค์กำรปลูกต้นไม้ต่อเนื่อง โดยมีแผนจะสนับสนุนโครงกำรใหม่ๆ เพื่อช่วยลดสภำวะโลกร้อนอย่ำงเป็ น
รูปธรรม
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5. การตรวจวัดค่าความถีจ่ ากเครื่องส่งสัญญาณ (Radio Frequency Interference)
เนื่องจำกกำรให้บริกำรดำวเทียมเกี่ยวข้องกับคลื่นควำมถี่จำกกำรรับและส่งสัญญำณดำวเทียมมำยังสถำนี
ภำคพืน้ ดิน ไทยคมจึงให้ควำมสำคัญในกำรตรวจวัดระดับควำมเข้มข้นของควำมถี่ และกำรประเมินเรื่องกำรแผ่รงั สีและ
คลื่นควำมถี่สงู ที่อำจเป็ นอันตรำยต่อสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศเป็ นประจำอย่ำงสม่ำเสมอทุกปี โดยเป็ นมำตรกำรที่ตอบรับ
"การบริหารความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า" จำกเครื่องส่งสัญญำณและจำนสำยอำกำศภำยใน
บริเวณสถำนีดำวเทียมและสถำนีบริกำรภำคพืน้ ดินไทยคม อันจะช่วยให้บริษัทสำมำรถตรวจประเมิน ควบคุมและป้องกัน
ผลกระทบที่อำจเกิดทัง้ ภำย ในสถำนีฯ และบริเวณชุมชนโดยรอบได้เป็ นอย่ำงดี เหล่ำนีเ้ ป็ นหนึ่งในมำตรกำรที่บริษัทฯให้
ควำมรับผิดชอบทำงด้ำนสิ่งแวดล้อมและควำมปลอดภัยด้ำนอำชีวอนำมัยต่อสังคมและชุมชนโดยรอบ รวมถึงพนักงำนที่
ปฏิบตั ิงำนภำยในสถำนีฯ บริกำรของบริษัท
ในปี 2564 ที่ผ่ำนมำ บริษัทได้ดำเนินกำรตรวจวัดระดับกำรแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำ ณ สถำนีบริกำรภำคพืน้ ไทย
คม ปทุมธำนี เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ประกอบกำรพิจำรณำเปรียบเทียบกับขีดจำกัดควำมแรงสนำมแม่เหล็กไฟฟ้ำ สำหรับ
ผู้ที่ ได้ร ับ คลื่น แม่เ หล็ก ไฟฟ้ำ ทั่ว ไปเกี่ ย วกับ ผลกระทบของคลื่น แม่เ หล็ก ไฟฟ้ำ ต่อ สุข ภำพของมนุษ ย์ ตำมมำตรฐำน
International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อดำเนินกำรวัดระดับควำมแรงของสนำมแม่เหล็กไฟฟ้ำบริเวณสถำนีบริกำรภำคพืน้ ดินไทยคม
2. เพื่อเปรียบเทียบผลกำรวัดระดับควำมแรงของสนำมแม่เหล็กไฟฟ้ำ ในบริเวณสถำนีบริกำรภำคพืน้ ดินไทยคมกับ
มำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัยของสนำมแม่เหล็กไฟฟ้ำต่อมนุษย์ตำมมำตรฐำน ICNIRP สำหรับผูท้ ำงำนใน
บริเวณใกล้กบั จำนสำยอำกำศ
3. เพื่อนำผลกำรวัดระดับควำมแรงของสนำมแม่เหล็กไฟฟ้ำที่ไ ด้ไปใช้เป็ นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำออกแบบ
ระบบป้องกันหรือแก้ไขผลกระทบของสนำมแม่เหล็กไฟฟ้ำต่อมนุษย์ ในกรณี ที่พบว่ำมีระดับควำมแรงของ
สนำมแม่เหล็กไฟ ฟ้ำเกินขีดจำกัดตำมมำตรฐำน ICNIRP
สรุ ปผลการดาเนินงานการตรวจวัดคลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้ า
จำกกำรวัดระดับของ “สนามไฟฟ้ า” (E-field) ในบริเวณพืน้ ที่ต่ำงๆ ของสถำนีฯ สำมำรถนำค่ำที่ได้ไปคำนวณ
เพื่ อ เปรีย บเที ย บกับ ค่ำ ขี ด จ ำกัด แล้ว ต้อ งมี ค่ำ น้อ ยกว่ำ 1 โดยน ำผลทั้ง หมดพล็อ ตลงกรำฟผลรวมกำรวัด คลื่ น
แม่เหล็กไฟฟ้ำ (โปรดดูตำรำงด้ำนล่ำงประกอบ) พบว่ำผลรวมของค่ำทัง้ หมดเมื่อเปรียบเทียบกับค่ำขีดจำกัดของ
สถำนีฯ มีคำ่ "ต่ากว่า 1 ทุกจุด" ส่วนผลกำรวัดในช่วงควำมถี่อื่นๆ เช่น C-Band, Ku-Band, และ Ka-Band จะมีคำ่
สัดส่วนต่อขีดจำกัดน้อยกว่ำพันเท่ำเมื่อเทียบกับจุดอ้ำงอิง “1”
จึงพิจำรณำได้ว่ำภำยในและบริเวณโดยรอบสถำนีบริกำรของไทยคม มีระดับสัญญำณคลื่นแม่ เหล็กไฟฟ้ำใน
ระดับที่ปลอดภัยต่อคนทำงำน ตำมมำตรฐำน ICNIRP
ตารางผลรวมการตรวจวัดค่าความถีร่ ะดับสัญญาณคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า ณ สถานีบริการภาคพืน้ ดินไทยคม
ปทุมธานี
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3.4 การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม
3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม
กำรดำเนินงำนของบริษัทด้วยนโยบำยในกำรเคำรพหลักสิทธิมนุษยชนอย่ำงเคร่งครัดโดย เชื่อว่ำมนุษย์ทกุ คนมี
สิทธิเท่ำเทียมกันโดยกำเนิด รวมไปถึงกำรบริหำรจัดกำรด้ำนทรัพยำกรบุคคลที่ตอ้ งได้รบั ควำมเท่ำเที ยมในกำรปฏิบตั ิและ
สิทธิ ประโยชน์อนั พึงได้ตำมกฎหมำยแรงงำน นอกจำกนีย้ งั ส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำและกำรพัฒนำบุคลำกรตำมกลยุทธ์
ธุรกิจของบริษัท รวมทัง้ สนับสนุนให้พนักงำนมีคุณภำพชีวิตที่ดี ด้วยกำรเอำใจใส่ดแู ลสุขภำพและควำมปลอดภัยของ
พนักงำนทุกคนเป็ นสำคัญ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในสภำวกำรณ์ที่ไม่ปกติที่อำจส่งผลกระทบไปทั่วทัง้ องค์กร อย่ำงเช่น
สถำนกำรณ์ COVID-19 สำหรับสังคมภำยนอก บริษัทยังคงมุง่ สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงข้อมูล กำรสือ่ สำรและเทคโนโลยี
อย่ำงทั่วถึงในทุกสภำวกำรณ์ และยังมุ่งมั่นส่งเสริมโอกำสในกำรได้รบั กำรศึกษำอย่ำงเท่ ำเทียม รวมทัง้ กำรเรียนรู ท้ ี่มี
คุณภำพโดยเฉพำะผูท้ ี่อยูใ่ นพืน้ ที่ห่ำงไกล ในขณะเดียวกันบริษัทส่งเสริมกำรสร้ำงคุณค่ำร่วมกันระหว่ำงธุรกิจและสังคม
โดยให้กำรสนับสนุนด้ำนกำรเรียนรู เ้ พื่อสร้ำงอำชีพของนักเรียนและชุมชนอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อสร้ำงโอกำสในกำรมีคณ
ุ ภำพ
ชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจที่ม่นั คงในสังคมท้องถิ่นของตนเองอย่ำงยั่งยืน
การเคารพหลักสิทธิมนุษยชน
บริษัทสนับสนุนและเคำรพกำรคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน ด้วยกำรดูแลไม่ให้ธุรกิจของบริษัทเข้ำไปมีสว่ นเกี่ยวข้อง
กับกำรล่วงละเมิดสิทธิ มนุษยชน อีกทัง้ ยังให้ควำมเคำรพนับถือและปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสียทุกภำคส่วนด้วยควำมเป็ น
ธรรมบนพืน้ ฐำนของศักดิ์ศรีควำมเป็ นมนุษย์ โดยไม่เลือกปฏิบตั ิ เช่น กำรแบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชือ้ ชำติ สีผิว อำยุ เพศ
ฯลฯ บริษัทมีนโยบำยกำรเคำรพกฎหมำยและหลักกำรด้ำนสิทธิมนุษยชน ซึ่งพนักงำนของบริษัทต้องทำควำมเข้ำใจตัว
บทกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของตนเองอย่ำงถี่ถว้ น และต้องปฏิบตั ิตำมกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด
ด้วย จำกกำรที่บริษัทมีธุรกิจอยู่ในหลำยประเทศ ซึ่งมีวฒ
ั นธรรมและบรรทัดฐำนที่แตกต่ำงกันไป พนักงำนที่ตอ้ งไป
ปฏิบตั ิงำนยังประเทศเหล่ำนัน้ จึงจำเป็ นอย่ำงยิ่งที่จะต้องศึกษำกฎหมำยขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของ
ประเทศนัน้ ๆ เพื่อไม่ให้เกิดปั ญหำกำรล่วงละเมิดกฎหมำยสิทธิมนุษยชนดังกล่ำว
นอกจำกนี ้ บริษัทมีกำรจัดทำ “แนวปฏิบัติของคู่คำ้ ไทยคม” เพื่อเป็ นหลักกำรในกำรพิจำรณำคัดเลือกและ
ประเมินคู่คำ้ ของบริษัท ซึ่งในแนวปฏิบัติดังกล่ำวได้ระบุถึงควำมคำดหวังและแนวทำงในกำรดำเนินธุรกิจกับบริษัท
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในประเด็นของ “หลักสิทธิมนุษยชนและแรงงำน” ที่ครอบคลุมในเรือ่ งสำคัญ อำทิ กำรปฏิบตั ิตอ่ ลูกจ้ำง
และแรงงำนอย่ำงยุติธรรม กำรไม่เลือกปฏิบตั ิ กำรให้มีช่วั โมงกำรทำงำน, ค่ำตอบแทนและสิทธิประโยชน์ที่เหมำะสม กำร
มีสิทธิเสรีภำพในกำรสมำคมตำมกฎหมำย กำรไม่ใช้แรงงำนเด็ก รวมไปถึงกำรไม่บงั คับใช้แรงงำน แนวปฏิบตั ิของคู่คำ้
ดังกล่ำว ยังใช้เพื่อสือ่ สำรกับคูค่ ำ้ ให้เข้ำใจถึงแนวทำงกำรดำเนินธุรกิจเพื่อบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ย่งั ยืนของบริษัท
ในปี 2563 บริษัทได้เริ่มกำรประเมินตรวจสอบคูค่ ำ้ ภำยในประเทศด้ำนสิทธิมนุษยชน โดยใช้หลักเกณฑ์ประเมิน
จำก HRDD Checklist สำหรับปี 2564 บริษัทได้คัดเลือกคู่คำ้ ที่เห็ นว่ำมีควำมสำคัญในเรื่องควำมเสี่ยง หรือ Critical
จำนวน 5 รำย ซึ่งผลกำรสำรวจพบว่ำ ผลกำรสำรวจพบว่ำคู่คำ้ มีแนวกำรปฏิบตั ิเชิงบวกทำงด้ำน Human Rights ต่อ
ลูกจ้ำง/พนักงำนของตนเอง
สามารถดู “นโยบายการเคารพกฎหมายและหลั ก สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน” ในเว็ บ ไซด์ https://www.thaicom.net/wpcontent/uploads/2019/07/20150825-thcom-cg-HumanRightsPolicy-2013-th.pdf และศึกษา“แนวปฏิบัติของ คู่ค้า
ไทยคม” https://www.thaicom.net/wp-content/uploads/2019/07/20160822-thcom-supplier-charter-th.pdf
3.4.2 ผลการดาเนินงานด้านสังคม
1.การดูแลพนักงาน
บริษัทได้มีกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์ดำ้ นกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กรประจำปี 2563 - 2565 โดยมุ่งเน้นให้
เกิดกำรเปลี่ยนแปลงองค์กรในเชิงรุ ก (4R) กล่ำวคือ มีกำรออกแบบโครงสร้ำงองค์กรให้ตอบรับกับควำมท้ำทำยและสร้ำง
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ควำมได้เปรียบในกำรแข่งขัน (Right Structure) อีกทัง้ ยังให้ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรภำย ในของ
องค์กร (Right People) และสร้ำงวัฒนธรรมกำรทำงำนแบบอะไจล์ (Right Culture) โดยมุ่งเน้นให้เกิ ดกำรพัฒนำ
กระบวนกำรกำรทำงำนต่ำงๆ (Right Process) ให้มีควำมต่อเนื่อง เชื่อมโยงและเป็ นไปในทิศทำงเดียวกันทัง้ องค์กร อีกทัง้
จะต้องสอดคล้องกับทิศทำงของโลกในปั จจุบนั และอนำคต เพื่อสร้ำงบริษัทให้เป็ นองค์กรที่เป็ นแหล่งรวมของคนดีและคน
เก่ง เป็ นองค์กรที่น่ำอยู่ควบคู่ไปกับกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรดำเนินงำน มีกำรพัฒนำอย่ำงก้ำวกระโดดและมีควำม
ยั่งยืน โดยบริษัทเชื่อมั่นว่ำสำระสำคัญในแผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลขององค์กรสำหรับปี 2563 – 2565
จะช่ ว ยในกำรขับ เคลื่อ นกำรบริห ำรทรัพ ยำกรบุค คล น ำไปสู่ก ำรบรรลุผลได้ต ำมเป้ำ หมำยที่ อ งค์ก รตัง้ ไว้ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล
1.1 การจ้างงาน
ปั จจุบนั บริษัทมีพนักงำนรวมทัง้ สิน้ จำนวน 337 คน (ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564) โดยมีนโยบำยในกำร ดูแล
พนักงำน โดยกำรปฎิบตั ิกับพนักงำนอย่ำงเสมอภำคและเป็ นธรรม ไม่มีกำรแบ่งแยกเพศ ศำสนำ หรือเชือ้ ชำติ ใดๆ
บริษัทมีกำรจ้ำงพนักงำนจำกหลำยเชือ้ ชำติในหลำยประเทศตำมพืน้ ที่ให้บริกำรของดำวเทียมไทยคมและกลยุทธ์ธุรกิจ
ดังนัน้ “หลักกำรบริหำรงำนบุคคล” จึงเป็ นกรอบสำคัญต่อกำรดำเนินงำนที่มีผลบังคับใช้กบั พนักงำน ทุกคน เพื่อให้ม่นั ใจ
ว่ำบริษัทจะไม่มีกำรละเมิดสิทธิของพนักงำนตำมกฎหมำยและหลักสิทธิมนุษยชน ทัง้ ในประเทศและต่ำงประเทศ หำก
พนักงำนพบเห็นกำรปฏิบตั ิที่ไม่เป็ นธรรมหรือไม่ได้ได้รบั สิทธิประโยชน์ที่พงึ ได้ตำมกฎเกณฑ์ บริษัทยังเปิ ดโอกำสในกำรรับ
ฟั งข้อคิดเห็นหรือร้องเรีย นผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เช่น Ethics Hotline ในเว็บไซด์ หรือ อินทรำเน็ต เว็บบอร์ด กำรเสนอ
ข้อคิดเห็นในช่วงที่มีกำรประชุมพนักงำนประจำปี หรือตำมวำระพิเศษต่ำงๆ พนักงำนยังสำมำรถพูดคุยกับหัวหน้ำงำน
โดยตรงได้ตลอดเวลำ
ตารางสรุ ปจานวนพนักงาน
ข้อมูลปี 2564 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
จานวนพนักงานและสัดส่วนพนักงาน
 จำนวนพนักงำนทัง้ หมด (เฉพำะบริษัทไทยคม ทีซีบี และไทยเอไอ) แยกเป็ นสัดส่วนพนักงำนในประเทศ และ
ต่ำงประเทศ
สานักงาน
ในประเทศ
ต่ำงประเทศ
รวมทั้งหมด (คน)

ชาย
203
8
211

หญิง
124
2
126

รวมทั้งหมด
327
10
337

- จำนวนพนักงำนใหม่ : ประจำประเทศไทย 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.56 ของพนักงำนทัง้ หมด
- จำนวนพนักงำนลำออก : ประจำประเทศไทย 27 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.01 ของพนักงำนทัง้ หมด
- จำนวนพนักงำนที่ลำคลอด = 1 คน และจำนวนพนักงำนที่กลับมำทำงำนหลังลำคลอด = 1 คน
 สัดส่วนระดับพนักงำน
ระดับพนักงาน
ปฏิบตั ิกำร
ผูจ้ ดั กำร
ผูบ้ ริหำร
ผูบ้ ริหำรระดับสูง
รวมทั้งหมด (คน)

แบบ 56-1 One Report

ในประเทศ
267
35
22
3
327

ต่างประเทศ
8
2
10

รวมทั้งหมด
275
37
22
3
337
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 สัดส่วนอำยุพนักงำน
อายุ
< 30 ปี
30-50 ปี
>50 ปี
รวมทั้งหมด (คน)

ในประเทศ
11
247
69
327

ต่างประเทศ
8
2
10

รวมทั้งหมด
11
255
71
337

ในประเทศ
14.39

ต่างประเทศ
12.80

รวมทั้งหมด
14.34

ต่างประเทศ
10
10

รวมทั้งหมด
10
209
113
5
337

 อำยุงำนเฉลีย่ ของพนักงำน
อำยุเฉลีย่ (ปี )

 สัดส่วนพนักงำน แยกตำมสถำนที่ปฏิบตั ิงำน
ต่ำงประเทศ
นนทบุรี
ปทุมธำนี
อำคำร SJ Infinite I กรุงเทพฯ
รวมทั้งหมด (คน)

ในประเทศ
209
113
5
327

 จำนวนกำรจ้ำงงำนพนักงำนผูพ้ ิกำร 0 รำย อย่ำงไรก็ดี บริษัทได้ส่งเงินสบทบเข้ำกองทุนส่งเสริมและพัฒนำ
คุณภำพชีวิตคนพิกำร ตำมมำตรำที่ 34
1.2 การฝึ กอบรมพนักงาน
บริษัทได้มีกำรวำงแผนกำรพัฒนำศักยภำพพนักงำนทุกระดับในแต่ละปี และทำกำรสื่อสำรแผนกำรพัฒนำ
พนักงำนให้ทกุ ฝ่ ำยรับทรำบเพื่อเป็ นแนวทำงในกำรวำงแผนพัฒนำบุคลำกร (Training and Development Roadmap)
โดยแผนกำรพัฒนำศักยภำพพนักงำนแต่ละปี นนั้ พิจำรณำจำกทิศทำงกลยุทธ์กำรดำเนินธุ รกิจ เป้ำหมำย วิสยั ทัศน์และ
พัน ธกิ จ ขององค์กร เพื่ อ ให้สำมำรถพัฒนำบุค ลำกรเพื่ อควำมก้ำ วหน้ำและเป็ น เลิศ ในสำยอำชี พ พัฒ นำทัก ษะและ
ควำมสำมำรถเพื่อก้ำวสู่ควำมเป็ นผูน้ ำองค์กร ตลอดจนกำรพัฒนำพนักงำนที่มีศกั ยภำพสูง (Talent and Succesion
Development) ในกำรขึน้ สูต่ ำแหน่งสำคัญขององค์กรในอนำคตและเตรียมพร้อมกับกำรแข่งขันในโลกยุคใหม่ โดยกำร
พัฒนำทักษะกำรทำงำนใหม่ (Reskill) กำรยกระดับทักษะที่มีอยูใ่ ห้ดียิ่งขึน้ (Upskills) และกำรสร้ำงทักษะใหม่ที่จำเป็ นต่อ
กำรดำเนินธุรกิ จ (New Skill) เพื่อให้บุคลำกรมีควำมพร้อมสำหรับกำรเปลี่ยนแปลงทั้ งในด้ำนธุรกิ จ ด้ำนดิจิทัลและ
เทคโนโลยีที่เกิดขึน้ ตลอดเวลำ สร้ำงควำมสำมำรถในกำรรับมือกับสถำนกำรณ์กำรแข่งขันและควำมผันผวนทำงตลำด
ตลอดจนเพื่อสร้ำงกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืนให้กบั บริษัท
ในปี 2654 นัน้ บริษัทได้มีกำรพัฒนำพนักงำนผ่ำนกำรอบรมในหลำกหลำยรู ป แบบ ทัง้ แบบออนไลน์ (Online
Training) กำรจัดกำรอบรมเชิงปฏิบตั ิกำรเสมือนจริง (Virtual Workshop) หรือ กำรจัดสัมมนำในรูปแบบออนไลน์ (Virtual
Online Seminar) จำกวิทยำกรผูช้ ำนำญกำรในแต่ละสำขำอำชีพ เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีกำรทำงำนของพนักงำนที่ตอ้ ง
ทำงำนจำกที่บำ้ น (Work from Home) ในภำวะกำรแพร่ระบำดของเชือ้ ไวรัส COVID-19 โดยตระหนักถึงสุขภำพอนำมัย
ของพนักงำนเป็ นสำคัญ ทัง้ นีไ้ ด้มีกำรจัดกำรอบรมตำมหมวดหมูห่ ลักสูตร ดังต่อไปนี ้
1. หลักสูตรภาคบังคับ (Mandatory Course) เพื่อให้เป็ นไปตำมข้อบังคับตำมกฎหมำยและสอดรับกับกลยุทธ์
ขององค์กร
2. หลักสูตรเพื่อพัฒนาและเสริมทักษะการทางานในสายอาชีพ (Functional Course) โดยหลักสูตรในหมวด
นีจ้ ะเน้นกำรพัฒนำทักษะทำงเทคนิคในกำรทำงำน ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏิบตั ิกำรเสมือนจริง (Virtual Workshop)
ผ่ำนวิทยำกรที่มีชื่อเสียงและได้รบั กำรยอมรับจำกแวดวงต่ำง ๆ ทัง้ ภำยในและภำยนอกองค์กร
แบบ 56-1 One Report
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3. หลักสูตรเสริมสร้างและพัฒนาภาวะผู้นาขององค์กร (Leadership Development) เพื่อพัฒนำผูบ้ ริหำร
ระดับกลำงถึงระดับสูงในด้ำนทักษะกำรบริหำรจัดกำรทัง้ ทำงธุรกิจและทำงด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุค คลให้
เกิ ด ประสิท ธิ ภำพสูงสุด รวมถึ ง กำรส่ง เสริม กำรสร้ำ งทักษะทำงสังคม (Soft skill) และทัก ษะทำงอำรมณ์
(Emotional intelligence) เพื่อกำรบริหำรจัดกำรทีมอย่ำงมีประสิทธิภำพและสร้ำง Employee Experience ที่ดี
ให้กบั ผูใ้ ต้บงั คับบัญชำ
4. หลักสูตรการพัฒนาผู้มีศักยภาพสูง (Talent Development) โดยกำรพัฒนำในเชิงกลยุทธ์ที่มงุ่ เน้นกำรสร้ำง
สมรรถนะและศักยภำพเพื่อควำมสำเร็จและสร้ำงควำมเปลี่ยนแปลงขององค์กรทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยำว
ตลอดจนกำรรักษำผูม้ ีศกั ยภำพสูงในกำรเป็ นผูม้ ีบทบำทขับเคลือ่ นองค์กร
5. หลักสูตรพัฒนาบุคคลากรผู้สืบทอดตาแหน่ง (Succession Plan) โดยบริษัทมีกำรดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง
เพื่อเตรียมควำมพร้อมให้กบั ผูท้ ี่มีศกั ยภำพสูง ให้มีภำวะผูน้ ำและมีควำมพร้อมที่จะรับผิดชอบงำนในตำแหน่งที่
สูงขึน้ ผ่ำนหลักสูตรกำรพัฒนำบุคลำกรต่ำงๆ ที่ถกู ออกแบบให้มีระยะเวลำกำรเรียนรู พ้ ร้อมกำรฝึ กปฏิบตั ิ ทงั้ ใน
ระยะสัน้ และระยะยำว รวมถึงกำรกำหนดแผนกำรพัฒนำรำยบุคคล (Individual Development Plan) เพื่อให้
เกิดกำรพัฒนำถูกต้องตำมเป้ำหมำย โดยมีหวั หน้ำงำนเป็ นผูก้ ำกับดูแลกำรพัฒนำอย่ำงเหมำะสม
สาหรับผลการดาเนินงานปี 2564 บริษัทมีการจัดฝึ กอบรมให้กับพนักงานรวมทัง้ สิน้ 38 ครั้ง คิดเป็ น
ค่าเฉลี่ยในการฝึ กอบรมพนักงาน 10.01 ชั่วโมง/ต่อคน/ต่อปี
(หมำยเหตุ เนื่องจำกสถำนกำรณ์ Covid-19 บริษัทได้จดั กำรอบรมให้กบั พนักงำนผ่ำนทำงออนไลน์และกำรฝึ กปฏิบตั ิกำร
เสมือนจริงเท่ำนัน้ เพื่อสุขอนำมัยที่ดีของพนักงำนในองค์กร)
จาแนกตาม
ระดับพนักงาน
ระดับปฏิบตั ิกำร PG 3-9
ผูจ้ ดั กำร PG 10-12
ผูบ้ ริหำร PG 13-15
ผูบ้ ริหำรระดับสูง C Level
ค่าเฉลี่ยการฝึ กอบรมของพนักงานทั้งหมด

จานวนชั่วโมง/คน จานวนชั่วโมง/คน
2562
2563
16.32
19.66
16.56
22.37
24.19
4.96
3.75
87.5
16.72
20.11

จานวนชั่วโมง/คน
2564
5.64
13.82
24.48
10.01

นอกจำกนี ้ บริษัทยังได้จดั หำ Online Learning Platform ที่มีควำมหลำกหลำยสำหรับให้พนักงำนทุกคนในทุก
ระดับได้เรียนรูแ้ ละพัฒนำตนเองตำมควำมสนใจและควำมจำเป็ น (Self-paced Learning) เพื่อเสริมทักษะกำรทำงำน
ทักษะด้ำนสังคม ตลอดจนในเรือ่ งของดิจิทลั และเทคโนโลยี โดยได้จดั หำแพลตฟอร์มที่มชี ื่อเสียงทัง้ ในระดับประเทศและ
ระดับโลกทัง้ สิน้ 5 แพลตฟอร์ม ให้พนักงำนเลือกเรียนรูไ้ ด้ตลอดเวลำจำกทุกสถำนที่ (Anytime and Anywhere leaning)
โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
แพลตฟอร์มสาหรับพนักงานทุกคนในทุกระดับ
สำมำรถเลือกเรียนหลักสูตรที่ตนเองมีควำมสนใจและทำ
กำรเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง (Self-paced Learning) เพื่อ
พัฒนำควำมรู ้ ทักษะกำรทำงำน ทักษะด้ำนสังคม
ตลอดจนในเรือ่ งของดิจิทลั และเทคโนโลยี ได้จำก
แพลตฟอร์ม ทัง้ 3 ดังนี ้
(1) AIS LearnDi
(2) Skilllane
(3) Udemy Business Platform

แพลตฟอร์มสาหรับพนักงานในระดับหัวหน้างานและ
ผู้บริหาร
บริษัทได้จดั หำแพลตฟอร์มกำรเรียนรูเ้ พิ่มเติมเพื่อมุง่ เน้นใน
ส่วนของพัฒนำภำวะผูน้ ำองค์กร เสริมสร้ำงทักษะกำร
พัฒนำด้ำนกลยุทธ์และยุทธศำสตร์ดำ้ นกำรบริหำรธุรกิจ
ให้กบั หัวหน้ำงำน ได้แก่
(4) Coursera
(5) YourNextU

นอกจำกนี ้ บริษัทยังได้จดั ทำหลักสูตร Thaicom E-Learning โดยเป็ นเนือ้ หำที่จดั ทำในบริบทเฉพำะสำหรับไทย
คมเท่ำนัน้ เพื่อให้พนักงำนได้เรียนรูแ้ ละสอดรับกับ Business Direction ขององค์กร อันได้แก่ กำรเรียนรูเ้ กี่ยวกับดำวเทียม
แบบ 56-1 One Report
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ยุคใหม่ ในชื่อหลักสูตร New Era of Satellite Technology, กระบวนกำรทำงำนแบบอะไจน์ในบริบทไทยคม Becoming
Agile Start with you, จรรยำบรรณกำรทำงำน และ หลักธรรมมำภิบำลบริษัท เป็ นต้น
ซึง่ หน่วยงำนทรัพยำกรบุคคลได้มีกำรจัดทำแผนกำรเรียนรู ้ กำรแนะนำหลักสูตร ตลอดจนแผนกำรกระตุน้ กำร
เรียนรูต้ ลอดทัง้ ปี เพื่อสร้ำงแรงจูงู ใจให้พนักงำนมีกำรเข้ำเรียน ผ่ำนทำงกิจกรรมกำรให้คะแนนกำรเข้ำเรียนรูจ้ ำก TC Me
Point กำรจัดกิจกรรม Learning Champ Of The Month / Learning Champion Of The Year และ กิจกรรมแนะนำ
หลักสูตรออนไลน์ที่นำ่ สนใจ (Recommendation Course) ให้พนักงำนได้เข้ำไปร่วมเรียนรูเ้ พิ่มเติมในแต่ละเดือน
ซึ่งในปี 2564 นั้น มีพนักงานเข้าเรียนรู้ผ่านออนไลน์และสาเร็จหลักสูตรจานวนทั้งสิน้ 1,586 หลักสูตร
ใช้เวลารวม 7,396 ชั่วโมงหรือเฉลี่ย 22.01 ชั่วโมง ต่อคน ต่อปี
ทั้งนี้ เมือ่ นาจานวนการอบรมทั้ง 2 รูปแบบ (Online Class and Self-Paced Learning)
จะคิดเป็ นค่าเฉลี่ยในการฝึ กอบรมพนักงานรวมทั้งสิน้ 32.02 ชั่วโมง/ต่อคน/ต่อปี
ตัวอย่างหลักสูตรการอบรมประจาปี 2564
หลักสูตร

วัตถุประสงค์

วิธีการดาเนินงาน

Information of ISO
27001 (ISMS) and
PDPA Work
Processes

เตรียมควำมพร้อมให้กบั
พนักงำนทีม่ ีสว่ นเกี่ยวข้อง
กับกำรจัดเก็บ ใช้ หรือ
เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
และกระบวนกำรทำงำน
ตำมข้อกำหนดของพรบ.
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อสร้ำงควำมตระหนัก
และควำมรูใ้ นด้ำนกำร
ป้องกันและระงับอัคคีภยั
ในสถำนประกอบกำรและ
เป็ นไปตำมข้อกำหนดทำง
กฎหมำย
เพื่อให้ควำมรูค้ วำมเข้ำใจ
ในเรือ่ งกำรประหยัด
พลังงำน และประโยชน์ที่
ได้รบั ทัง้ ในแง่ขององค์กร
และตัวพนักงำนเอง และ
เป็ นไปตำมข้อกำหนด
ตำมกฎหมำย
สำหรับผูท้ ี่ตอ้ งกำรพัฒนำ
ทักษะกำรใช้โปรแกรม
Excel มีให้เลือกเรียนรู ้
ตัง้ แต่ระดับ Beginner/
Intermediate/ ไปจนถึง
ระดับ Advance
เพื่อเตรียมควำมพร้อม
ให้กบั พนักงำน ให้มีควำม
เข้ำใจในมำตรฐำนต่ำงๆ
ที่มีเปลีย่ นแปลงเพิม่ เติมนี ้

จัดอบรมโดยวิทยำกรจำก
หน่วยงำนภำยใน ที่เป็ น
ผูเ้ ชี่ยวชำญ โดยจัดขึน้ ที่
สำนักงำน

กำรปฐมพยำบำล
และกำรดับเพลิง

อนุรกั ษ์พลังงำน
(Energy Saving
Awareness)

Excel Knock-out

ISO 223012019
(BCMS)
แบบ 56-1 One Report

จานวนผู้เข้า สัดส่วนร้อยละ /
อบรม
จานวนพนักงาน
42
12.5%

ฝึ กอบรมภำคทฤษฎีและ
ภำคปฏิบตั ิในทุกสำนักงำน

42

12.5%

จัดอบรมในรูปแบบ
ออนไลน์ ผ่ำนสือ่ กำรสอน
ในรูปแบบคลิปวีดิโอและ
ตอบคำถำมแบบทดสอบ
ควำมรู ้

24

7.14%

จัดหลักสูตรมำให้เลือก
เรียนตำมระดับทักษะของ
ผูเ้ รียนในรูปแบบออนไลน์
บน Platform Skillane

30

8.93%

จัดอบรมโดยวิทยำกรที่มี
ควำมรูค้ วำมเชี่ยวชำญ
ภำยในบริษัท โดยผ่ำน
รูปแบบออนไลน์

59

17.56%
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วัตถุประสงค์

และสำมำรถนำไปปรับใช้
กับองค์กรได้อย่ำงถูกต้อง
และมีประสิทธิภำพ
Agile Development หลักสูตรระยะยำว 5
for Manager
เดือน เพื่อกำรสร้ำงผูน้ ำ
ระดับหัวหน้ำงำนในกำร
เปลีย่ นแปลงองค์กรและ
สำมำรถนำแนวคิดและ
วิธีกำรทำงำนด้วย
หลักกำรแบบ Agile ไป
ประยุกต์ใช้ในหน่วยงำน
ของตนเองได้
Customer-Centric: เพื่อสร้ำงแนวคิดกำร
Key Success to
ทำงำนโดยใช้ Customer
competitive
เป็ นศูนย์กลำง และเพื่อให้
advantage
เกิดควำมเข้ำใจใน
Customer Insight เพื่อ
ทรำบควำมต้องกำรของ
ลูกค้ำภำยในและ
ภำยนอกอย่ำงแท้จริง
The Back of
หลักสูตรสำหรับผูบ้ ริหำร
Napkin & Show & ในกำรสือ่ สำรอย่ำงมี
Tell
กลยุทธ์และมี
ประสิทธิภำพและทำ
ควำมเข้ำใจใน Key
Stakeholder และบรรลุ
เป้ำหมำยในกำรสือ่ สำรได้
Talent
หลักสูตรเพื่อกำรพัฒนำ
Development
พนักงำนศักยภำพสูงใน
Program (Gold)
ระดับหัวหน้ำงำนระดับ
กลำง (PG11-12) ในแง่
กำรขับเคลือ่ นองค์กรและ
ธุรกิจ
Talent
หลักสูตรเพื่อกำรพัฒนำ
Development
พนักงำนศักยภำพสูงใน
Program (Emerald) ระดับหัวหน้ำงำนขัน้ ต้น
หรือ ผูช้ ำนำญกำร
(Specialist) เพื่อสร้ำง
ผูน้ ำรุน่ ใหม่ในกำรเป็ น
กำลังสำคัญขององค์กร
ต่อไป
Becoming Agile
เพื่อพัฒนำทักษะกำร
Start with You
ทำงำนทำงำนร่วมกันใน
รูปแบบ Agile และกำร
แบบ 56-1 One Report

ส่วนที่ 1 กำรประกอบธุรกิจและผลกำรดำเนินงำน

วิธีการดาเนินงาน

จานวนผู้เข้า สัดส่วนร้อยละ /
อบรม
จานวนพนักงาน

จัดอบรมโดยวิทยำกรจำก
หน่วยงำนภำยนอก โดย
ผ่ำนรูปแบบออนไลน์และ
กำรฝึ กปฎิบตั ิ

34

10.12%

จัดอบรมโดยวิทยำกรจำก
หน่วยงำนภำยนอก โดย
ผ่ำนรูปแบบออนไลน์

30

8.93%

จัดอบรมโดยวิทยำกรจำก
หน่วยงำนภำยนอก โดย
ผ่ำนรูปแบบออนไลน์และ
กำรฝึ กปฏิบตั ิ

20

5.95%

จัดอบรมโดย Duke CE
ทัง้ ในรูปแบบออนไลน์ ให้
ทำรำยงำน กิจกรรมกลุม่
แบบ Virtual Workshop

3

0.89%

จัดอบรมโดย Duke CE
ทัง้ ในรูปแบบออนไลน์ ให้
ทำรำยงำน กิจกรรมกลุม่
แบบ Virtual Workshop

17

5.06%

จัดทำในรูปแบบ ELearning และมีกำรสอบ
ประเมินผลกำรเรียนรู ้ โดย

151

44.94%
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วัตถุประสงค์
สร้ำงองค์กรแบบ Agile
Organization ตำมพันธ
กิจขององค์กร

New Era of
Satellite
Technology

เพื่อยกระดับควำมรูด้ ำ้ น
ดิจิทลั และเทคโนโลยีดำ้ น
ดำวเทียมและอวกำศ กำร
ใช้ประโยชน์อย่ำงสูงสุด
จำกดำวเทียม กำรพัฒนำ
เทคโนโลยีกำรสือ่ สำรผ่ำน
ดำวเทียม

5G for Everyone

เพื่อยกระดับควำมรูด้ ำ้ น
ดิจิทลั และเทคโนโลยีดำ้ น
ระบบ 5G และคลืน่
ควำมถี่ประเภทต่ำงๆ
รวมถึงกำรขยำยธุรกิจบน
คลืน่ 5G

New Business
Development

เพื่อยกระดับควำมรูด้ ำ้ น
ดิจิทลั และเทคโนโลยีดำ้ น
กำรดำเนินธุรกิจ ทัง้ New
Business กำรเข้ำซือ้
กิจกำร หรือ กำรสร้ำง
ควำมร่วมมือทำงกำรค้ำ

ส่วนที่ 1 กำรประกอบธุรกิจและผลกำรดำเนินงำน

วิธีการดาเนินงาน
เป็ นหลักสูตรบังคับสำหรับ
พนักงำนในระดับ
ปฏิบตั ิกำร (Specialist
and below)
จัดทำในรูปแบบ ELearning และมีกำรสอบ
ประเมินผลกำรเรียนรู ้ โดย
เป็ นหลักสูตรบังคับสำหรับ
พนักงำนในระดับผูจ้ ดั กำร
ขึน้ ไปและพนักงำนในสำย
Tech Savvy ต้องเข้ำรับ
กำรอบรม
จัดทำในรูปแบบ ELearning และมีกำรสอบ
ประเมินผลกำรเรียนรู ้ โดย
เป็ นหลักสูตรบังคับสำหรับ
พนักงำนในระดับผูจ้ ดั กำร
ขึน้ ไปและพนักงำนในสำย
Tech Savvy ต้องเข้ำรับ
กำรอบรม
จัดทำในรูปแบบ ELearning และมีกำรสอบ
ประเมินผลกำรเรียนรู ้ โดย
เป็ นหลักสูตรบังคับสำหรับ
พนักงำนใระดับผูจ้ ดั กำรขึน้
ไปและพนักงำนในสำย
Tech Savvy ต้องเข้ำรับ
กำรอบรม

จานวนผู้เข้า สัดส่วนร้อยละ /
อบรม
จานวนพนักงาน

155

46.13%

140

41.67%

101

30.06%

1.3 การดูแลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (Employee Well-Being)
บริษัทให้ควำมสำคัญต่อสุขภำพอนำมัยและควำมปลอดภัยของพนักงำนทุกคน โดยมีกำรกำหนดนโยบำยเพื่อ
เป็ นแนวทำงในกำรปฏิบตั ิและพัฒนำ ในด้ำนบริหำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำร
ทำงำนอย่ำงเป็ นรูปธรรม มีกำรเลือกตัง้ คณะกรรมกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนที่มี
วำระกำรทำงำน 2 ปี ประกอบด้วยตัวแทนจำกฝ่ ำยบริหำรและพนักงำน จำนวน 9 ท่ำน ตำมสัดส่วนของพนักงำนทัง้ หมด
เพื่อให้ม่นั ใจว่ำกำรวำงแผนตลอดจนมำตรกำรในกำรป้องกันอันตรำยต่ำงๆ ที่อำจเกิดขึน้ จะถูกตรวจสอบและควบคุมให้
เป็ นไปตำมแผนงำนที่วำงไว้ในกำรดูแลและคุม้ ครองควำมปลอดภัยต่อพนักงำนทุกคนทุกระดับและเป็ นไปตำมข้อบังคับ
ตำมกฎหมำย ทัง้ นี ้ ในปี 2564 ไม่พบพนักงำนบำดเจ็บหรือเสียชีวิตจำกกำรทำงำน โดยสำมำรถสรุปข้อมูลด้ำนอำชีวอนำ
มัยและคสำมปลอดภัยของพนักงำน ได้ดงั นี ้
 จำนวนพนักงำนที่บำดเจ็บหรือเสียชีวต
ิ จำกกำรทำงำน 0 รำย
 จำนวนพนักงำนที่ลำหยุด เนื่องจำกอุบต
ั เิ หตุจำกกำรทำงำน 0 รำย
 สถิติอต
ั รำกำรลำป่ วยของพนักงำน (ไม่ใช่กรณีอบุ ตั ิเหตุจำกกำรทำงำน) ปี 2564

แบบ 56-1 One Report

ส่วนที่ 1 หน้ำที่ 58

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)
o
o
o

·

ส่วนที่ 1 กำรประกอบธุรกิจและผลกำรดำเนินงำน

กำรลำป่ วยรวมเป็ นจำนวนทัง้ สิน้ 364 ครัง้ และ เป็ นกำรลำป่ วยเกิน 3 วัน จำนวน 45 ครัง้ (นับซำ้ ตำม
จำนวนกำรลำ)
วันลำป่ วยของพนักงำนรวมทัง้ ปี จำนวน 5,956 ชั่วโมง
คิดเป็ น Absenteeism Rate = 0.81%
หมายเหตุ:
 จานวนพนักงานเฉลีย่ ปี 2564 = 327 คน และจานวนวันทีต่ อ้ งปฏิบตั งิ าน 246 วัน
หรือ 732,096 ชั่วโมง
Absenteeism rate = 100 X (จานวนพนักงานทัง้ หมด X จานวนชั่วโมงทีม่ ีการลาป่ วย)/
(จานวนพนักงานทัง้ หมดXจานวนชั่วโมงการทางานทัง้ หมด)
 เมือ่ เทียบกับปี 2563 จานวนการป่ วยลดน้อยลง (นับซ้า) ในขณะทีช่ ่วั โมงการลาเพิ่มขึน้
(จานวนชัว่ โมงเพิ่มขึน้ ต่อการลาแต่ละครัง้ )

สามารถดูนโยบายด้ านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้ อมในการทางานได้ ที่
https://www.thaicom.net/wp-content/uploads/2019/07/20160531-thcom-cg-policysafety-2016-th.pdf
เนื่องด้วยสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชือ้ ไวรัส COVID-19 บริษัทได้พิจำรณำถึงควำมเสี่ยงด้ำนสุขภำพของ
พนัก งำนและมีควำมห่วงใยต่อ กำรเข้ำมำปฏิ บัติงำนของพนักงำนในช่วงเวลำกำรแพร่ระบำดรุ น แรง จึ ง ได้ประกำศ
มำตรกำรกำรทำงำนจำกที่บำ้ นนับตัง้ แต่เดือนเมษำยนจนถึงเดือนธันวำคมทำให้แผนกำรจัดกิจกรรมมีกำรปรับเปลีย่ นเป็ น
รู ปแบบออนไลน์แทน โดยกำรจัดกิจกรรมที่สง่ เสริมกำรมีสขุ อนำมัยทัง้ กำยและจิตใจที่ดี เพื่อสร้ำงควำมสุขในกำรทำงำน
และคุณภำพชีวิตของพนักงำนทุกคน กำรส่งมอบเจลแอลกอฮอล์ และหน้ำกำกอนำมัยไปยังที่พกั อำศัย ของพนักงำน กำร
ให้ควำมรู เ้ รื่องสุขภำพอนำมัยในช่วงของมำตรกำรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของเชือ้ ไวรัส COVID-19 ผ่ำนทำงกำร
ประกำศของบริษัทในหลำกหลำยช่องทำง ทัง้ ทำงอีเมล ไลน์กลุม่ พนักงำน Facebook : Employee Activity
บริ ษั ท มี ก ำรสร้ำ งแรงจูง ใจในกำรให้พ นัก งำนติ ด ตำมข่ำ วสำร และเข้ำ ร่ว มกิ จ กรรม กำรมี ส่ว นร่ว ม หรื อ
อำสำสมัครในกำรให้ควำมช่วยเหลือกิจกรรมของบริษัท โดยกำรให้คะแนน TC Me Point ผ่ำนแอปพลิเคชั่น TC We Link
เพื่อกำรสะสมคะแนน และนำไปแลกรับของรำงวัลพิเศษต่ำงๆ ซึ่งผลลัพธ์ของกิจกรรมนีช้ ่วยสร้ำงบรรยำกำศทัง้ ในช่วงที่
เข้ำมำทำงำนที่บริษัท และช่วงที่มีกำรทำงำนจำกที่บำ้ น ทำให้พนักงำนยังคงเชื่อมโยงกับองค์กรและมีควำมผำสุกใจใน
กำรปฏิบตั ิงำนในช่วงเวลำที่ไม่ได้เข้ำสำนักงำนได้อีกด้วย โดยในปี 2564 ที่ผ่ำนมำ มีพนักงำนเข้ำร่วมกิจกรรมคิดเป็ น
84.08% ของพนักงำนทัง้ หมด และกำรสะสมคะแนนจำก TC Me Point รวมกันทัง้ สิน้ 109,696 คะแนน และนำคะแนนมำ
แลกรับของรำงวัล คิดเป็ นมูลค่ารวมทั้งสิน้ 65,506 บาท
สำหรับกำรวัดผลสำเร็จในแต่ละกิจกรรมนัน้ ใช้วิธีสอบถำมควำมพึงพอใจ กำรสอบถำมควำมคิดเห็นและกำร
สัมภำษณ์จำกพนักงำน เพื่อนำไปใช้เป็ นข้อมูลสำหรับกำรจัดกิจกรรมในครัง้ ต่อไป
จานวนพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม (นับซา้ ทุกกิจกรรม)
ปี 2562 (คน)
403

ปี 2563 (คน)
2026

ปี 2564 (คน)
1,764

ตัวอย่างผลการดาเนินงานของโครงการและกิจกรรม ปี 2564
โครงการ/กิจกรรม
STAFF Meeting

แบบ 56-1 One Report

วัตถุประสงค์

วิธีการดาเนินงาน

แจ้งเรือ่ งผลประกอบ กำร/
ข้อมูลสำคัญของธุรกิจให้

Online Meeting และมี
กำรถ่ำยทอดสัญญำนภำพ

จานวน
พนักงาน
ที่เข้าร่วม
300

สัดส่วนร้อยละ
/จานวน
พนักงาน
89.29%

ส่วนที่ 1 หน้ำที่ 59

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

พนักงำนรับทรำบทุกครึง่ ปี
หรือเมื่อมีเหตุกำรณ์สำคัญ
กิจกรรมบริจำคโลหิต สร้ำงบรรยำกำศของกำร
แบ่งปั น กำรช่วยเหลือ
สังคม

ส่วนที่ 1 กำรประกอบธุรกิจและผลกำรดำเนินงำน

วิธีการดาเนินงาน

ไปยังต่ำงประเทศผ่ำน
Zoom
จัดกิจกรรมร่วมกับ
โรงพยำบำลพระนั่งเกล้ำ
เข้ำมำรับบริจำคโลหิตที่
สำนักงำน
กิจกรรมทำบุญเนื่อง กิจกรรมประจำปี เพื่อสร้ำง จัดกิจกรรมทำบุญถวำย
ในวันครบรอบ 30 ปี ขวัญและกำลังใจ
ภัตตำหำร เครือ่ งไทยธรรม
ของบริษัท
(จำกัดกำรเข้ำร่วม
และรับประทำนอำหำร
เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำร ร่วมกัน
แพร่ระบำด COVID-19
กิจกรรมเขียนอวยพร สร้ำงควำมสัมพันธ์อนั ดี
เขียนคำอวยพรและส่งถึง
เพื่อนร่วมงำน เนื่อง ระหว่ำงเพื่อนพนักงำนและ กันในช่วงเทศกำลตรุษจีน
ในวันตรุษจีน
บรรยำกำศในกำรทำงำน
กำรสะสมคะแนนจำก สร้ำงกำรรับรูข้ ำ่ วสำรและ สะสมคะแนนจำกกำรเข้ำ
TC Me Point
กำรมีสว่ นร่วมของ
ร่วมกิจกรรมต่ำงๆของ
พนักงำน
บริษัท /รับทรำบข่ำวสำร
เช่น
(1) กำรเข้ำเรียน Online
Training
(2) กิจกรรมเขียน
แนะนำหลักสูตร
(3) ฉีดวัคซีนทุกชนิด
(4) สัมมนำออนไลน์
(5) กิจกรรมเสริมสร้ำง
จรรยำบรรณ Ethic
Game
(6) กิจกรรม Work
From Home the
Series
กิจกรรม Redeem
เพื่อให้พนักงำนเกิดควำม กำรใช้คะแนนจำก TC Me
Point
ผำสุกใจในช่วงกำรทำงำน Point เพื่อแลกของขวัญ
จำกที่บำ้ นและผ่อนคลำย (1) กิจกรรมกล่องสุม่
(2) แลกบัตรกำนัล
(3) แลกรับ Food
Delivery
(4) แลกค่ำนำ้ ค่ำไฟ
Thaicom Club
ส่งเสริมด้ำนสุขภำพ
จัดกิจกรรมเชิญชวนให้
Activity
พนักงำนด้ำนกำรออก
พนักงำนออกกำลังกำย
กำลังกำย
จำกที่บำ้ นโดยกำรแข่งขัน
กับตนเองตำมเป้ำหมำย
(1) ชมรมแอโรบิค
(2) ชมรมนักวิ่งไทยคม
แบบ 56-1 One Report

จานวน
พนักงาน
ที่เข้าร่วม

สัดส่วนร้อยละ
/จานวน
พนักงาน

33

9.82%

25

7.44%

22

6.55%

280

83.33%

70

20.83

50

14.88%

ส่วนที่ 1 หน้ำที่ 60

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

โครงการ/กิจกรรม
Work from Home
The Series

ส่วนที่ 1 กำรประกอบธุรกิจและผลกำรดำเนินงำน

วัตถุประสงค์

วิธีการดาเนินงาน

เพื่อให้ควำมรูแ้ ละวิธีกำร
จัดกำรตนเองแก่พนักงำน
ด้ำนกำรทำงำนและ
สุขอนำมัย ในช่วง Work
From Home

จัดทำสือ่ ประชำสัมพันธ์
กำรให้ควำมรู ้ ควำมเข้ำใน
เรือ่ งสุขภำพและกำร
ป้องกันโรคระบำดเชือ้
COVID-19 ผ่ำนทำงอีเมล์
ไลน์กลุม่ และร่วมสนุกกับ
กิจกรรมต่ำงๆผ่ำนทำง
ออนไลน์ เช่น
(1) กำรป้องกันตัวเองจำก
Covid-19
(2) 6 กลุม่ ที่ควรตรวจหำ
เชือ้ Covid-19
(3) หมอพร้อม E-Book
คูม่ ือเกี่ยวเกี่ยวกับกำร
ป้องกัน กำรรักษำ และ
กำรดูแลตนเองใน
สถำนกำรณ์เชือ้ ไวรัส
COVID-19 ระบำด

จานวน
พนักงาน
ที่เข้าร่วม
300

สัดส่วนร้อยละ
/จานวน
พนักงาน
89.29%

ในส่วนของโครงกำร Wellness ซึง่ อยูใ่ นแผนกำรส่งเสริมควำมผำสุกของพนักงำนมำตัง้ แต่ปี 2561 นัน้ สำหรับใน
ปี 2564 บริษัทได้พิจำรณำจัดโครงกำรในมิติเรื่องการบริหารจัดการการเงิน ในชื่อโครงกำร TC Happy Money โดยมี
จุดประสงค์ในกำรดำเนินโครงกำรเพื่อส่งเสริมควำมเป็ นอยู่ที่ดีของพนักงำนในด้ำนกำรบริหำรจัดกำรกำรเงินส่วนบุคคล
ซึง่ ดำเนินกำรเปิ ดรับสมัครพนักงำนจำนวน 50 คนที่มีควำมสนใจ เพื่อคัดเลือกเข้ำร่วมโครงกำร และมีพนักงำนผ่ำนเกณฑ์
กำรคัดเลือกเข้ำร่วมโครงกำรจำนวนทัง้ สิน้ 32 คน โดยผูเ้ ข้ำร่วมโครงกำรจะต้องเรียนรู ด้ ำ้ นกำรบริหำรจัดกำรกำรเงินตำม
แผนกำรเรียนรู ้ ตัง้ แต่เดือนกรกฎำคมถึงเดือนพฤศจิกำยน รวมระยะเวลำ 5 เดือน ซึง่ มีหวั ข้อกำรเรียนรูด้ งั นี ้
1. กำรเก็บออมและวำงแผนกำรลงทุน
2. กำรวำงแผนเพื่อกำรเกษี ยณอำยุ
3. กำรบริหำรจัดกำรหนีส้ นิ
โดยทัง้ จำก 3 หัวข้อกำรเรียนรู ้ ผูเ้ รียนสำมำรถเลือกเรียนเพิ่มเติมได้ตำมควำมสนใจ และผูเ้ รียนจะต้องทำกำร
บันทึกงบดุลรำยบุคคลและกำรจัดทำบัญชีทรัพย์สนิ ส่วนบุคคลเป็ นรำยเดือน ตลอดจนเข้ำรับกำรให้คำปรึกษำโดยวิทยำกร
จำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็ น รำยบุค คล เพื่อให้แนวทำงเฉพำะรำยบุคคลกับ พนักงำนไปปรับ ปรุ ง และ
ดำเนินกำรต่อเพื่อยกระดับทักษะในกำรบริกำรจัดกำรทำงด้ำนกำรเงิน ทัง้ นีส้ ว่ นงำนบุคคลได้ดำเนินกำรอย่ำงรอบคอบและ
คำนึงถึงในเรือ่ งของข้อมูลส่วนบุคคลและควำมลับของพนักงำนเป็ นสำคัญ และจำกกำรสำรวจควำมพึงพอใจต่อโครงกำร
พบว่ำร้อยละ 92.2 ของพนักงำนที่เข้ำร่วมโครงกำร มีควำมพึงพอใจอย่ำงมำกและขอให้ดำเนินกำรจัดโครงกำรนีใ้ นปี
ต่อไป
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1.4 ความผูกพันของพนักงาน
บริษัทให้ควำมสำคัญต่อกำรพัฒนำกำรดำเนินงำนโดยกำรรับฟั งควำมคิดเห็นจำกพนักงำน จึงมีกำรสำรวจ
ควำมผูกพันของพนักงำนที่มีตอ่ องค์กร (Employee Engagement Survey) อย่ำงต่อเนื่อง ทัง้ ในรูปแบบของ Engagement
Survey และ Pulse Check Survey เพื่ อ จะได้น ำผลมำวิ เ ครำะห์แ ละก ำหนดเป็ น แผนงำนปรับ ปรุ ง และยกระดับ กำร
บริหำรงำนบุคคลของบริษัทให้ดียิ่งขึน้
โดยในปี 2563 ภำยหลังจำกได้มีกำรนำมิติเรื่อง Performance Management ซึ่งเป็ นประเด็นหลักจำกกำร
สำรวจควำมผูกพันของพนักงำนในปี 2561-2562 จำกบริษัท AEON และ Gallop รวมถึงกำรทำ CEO Survey มำทำกำร
สร้ำงแผนพัฒนำและมีกรอบระยะเวลำที่ชดั เจน อันได้แก่
(1) ทำควำมเข้ำใจในเรือ่ งกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนกับพนักงำนในระดับผูบ้ ริหำรขึน้ ไป(Executive )เพื่อให้
มีควำมเข้ำใจที่ถกู ต้องและสำมำรถประเมินผลงำนได้อย่ำงถูกต้องเป็ นธรรม
(2) สื่อสำรเรื่องกรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนและพนักงำนในระดับผูบ้ ริหำรขึน้ ไป (Executive) จะต้อง
จัดทำ KPI ในกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำน
(3) ทบทวนแบบฟอร์มกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำน
(4) จัดทำกระบวนกำรพัฒนำผลงำนของพนักงำนที่มีผลกำรปฏิบตั ิงำนต่ำกว่ำที่คำดหวัง (Poor Performance
Management)
(5) กำรทำแบบสำรวจ 180 Degree Feedback สำหรับพนักงำนในระดับหัวหน้ำงำน ในเรือ่ งกำรบริหำรผลกำร
ปฎิบตั ิงำนโดยเฉพำะ ( Performance Managements) และนำผลที่ได้มำพัฒนำและยกระดับทักษะด้ำนนี ้
ให้หวั หน้ำงำนผ่ำนกำรเรียนรูจ้ ำกผูเ้ ชี่ยวชำญโดยตรงและหลักสูตรอบรมที่วำงไว้
ดังนัน้ จะเห็นได้ว่ำ จำกผลสำรวจควำมผูกพันของพนักงำนที่มีต่อองค์กรที่ผ่ำนมำ บริษัทมีควำมมุ่งหวังที่จะ
ยกระดับควำมผูกพันของพนักงำนให้เพิ่มสูงขึน้ และสร้ำง Employee Experience ที่ดีให้กบั พนักงำนเสมอมำ บริษัทจะนำ
ควำมคิดเห็นของพนักงำนมำแปลงเป็ นแผนกำรทำงำนเพื่อให้ตรงกับสิ่งที่พนักงำนต้องกำรและเป็ นควำมจำเป็ นเร่งด่วน
เพื่อปรับปรุงประสบกำรณ์ตำ่ งๆของพนักงำนให้ดีขนึ ้ อยูเ่ สมอ ดังเช่นที่ยกตัวอย่ำงไปข้ำงต้น
พร้อ มกัน นี ใ้ นปี 2665 บริษั ท จะจัด ท ำกำรสำรวจควำมผูกพัน ของพนักงำนที่ มีต่อ องค์กรขึน้ อี กครัง้ เพื่ อ วัด
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลของแผนงำนต่ำงๆที่ได้ดำเนินกำรไปแล้วตลอด 2 ปี ที่ผ่ำนมำว่ำพนักงำนมีควำมผูกพันและ
ควำมพึงพอใจมำกขึน้ เพียงใด และเพื่อจะได้ทรำบถึงทิศทำงและกำหนดบริษัทแผนกำรปรับปรุงและพัฒนำองค์กรต่อไปใน
อนำคตเพื่อสร้ำงองค์กรที่พนักงำนรูส้ กึ ภูมิใจและพร้อมที่จะก้ำวต่อไปด้วยควำมมั่นคง
2. การดูแลลูกค้า
นอกจำกควำมมุ่งมั่นในกำรส่งมอบและรักษำระดับคุณภำพของสินค้ำและกำรให้บริกำรอันเป็ นเลิศ บริษัทยังมี
วิธีกำรในกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์อนั ดีและกำรมีสว่ นร่วมของลูกค้ำในกิจกรรมทำงธุรกิจและสันทนำกำรต่ำงๆ ซึง่ ลูกค้ำคือผู้
มีสว่ นได้เสียที่สำคัญในห่วงโซ่คณ
ุ ค่ำของบริษัท ดังนัน้ กำรรับรู ถ้ ึงควำมคำดหวังและควำมต้องกำรของลูกค้ำเป็ นประเด็น
สำคัญที่บริษัทต้องเอำใจใส่อย่ำงยิ่ง เพรำะบริษัทสำมำรถนำมำใช้ในกำรพัฒนำปรับปรุงสินค้ำและบริกำรที่จะตอบสนอง
ควำมต้องกำรของลูกค้ำ ทัง้ ลูกค้ำปั จจุบนั ลูกค้ำใหม่ รวมทัง้ ผูท้ ี่มีสว่ นได้เสียกลุม่ อื่นๆ ด้วย และอำจจะสร้ำงกำรเติบโตที่
ยั่งยืนให้กบั ธุรกิจของลูกค้ำไปพร้อมกับธุรกิจของบริษัทได้อีกทำงหนึง่
อย่ำงไรก็ ดี กำรจะรับรู ถ้ ึงควำมคำดหวัง ควำมต้องกำร หรือผลกระทบที่มีต่อลูกค้ำนัน้ นอกจำกผ่ำนทำง
หน่วยงำนที่ดแู ลส่วนกำรขำยหรือให้บริกำรที่มกั จะได้รบั feedback โดยตรงจำกลูกค้ำ บริษัทยังจัดให้มีกำรสำรวจควำม
พึงพอใจของลูกค้ำเป็ นประจำทุกปี โดยมีกำรวิเครำะห์ผลคะแนนควำมพึงพอใจ เพื่อจะได้นำมำกำหนดแผนงำนงำนเพื่อ
แก้ไขปรับปรุงหรือพัฒนำต่อยอดกำรให้บริกำรแก่ลกู ค้ำต่อไป
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ปี 2564 บริษัทได้ดำเนินกำรสำรวจและประเมินผลควำมพึงพอใจของลูกค้ำไทยคม ซึง่ แบ่งลูกค้ำออกเป็ นสีก่ ลุม่
หลัก คือ 1) กลุ่มผูเ้ ช่ำช่องสัญญำณดำวเทียม 2) กลุ่มผูใ้ ช้บริกำรบรอดคำสต์ 3) กลุ่มผูใ้ ช้บริกำรบรอดแบนด์ 4) กลุ่ม
ผูใ้ ช้บริกำร Maritime (NAVA) จำกกำรสำรวจพบว่ำ ควำมพึงพอใจของลูกค้ำไทยคม อยู่ที่รอ้ ยละ 86.17 ซึ่งมำกกว่ำปี
2563 จำนวนร้อยละ 1.27
เปรียบเทียบผลคะแนนความพึงพอใจของลูกค้า (%)
ปี 2561/เป้ าหมาย
83.2/87

ปี 2562/เป้ าหมาย
85.9/87

ปี 2563/เป้ าหมาย
84.9/87

ปี 2564/เป้ าหมาย
86.17/87

 จำกควำมเห็นของลูกค้ำโดยรวม สำมำรถสรุปได้วำ่ ลูกค้ำมักจะพูดถึงไทยคมในแง่ดี มีกำรให้บริกำรเทคโนโลยี
ใหม่ๆ และมีกำรแบ่งปั นเทคโนโลยีใหม่นนั้ ให้กบั ลูกค้ำ นอกจำกนีย้ งั กล่ำวถึงกำรให้บริกำรโดยทั่วไป และกำรแก้
ไขปั ญหำที่มีกำรปรับปรุ งให้ดียิ่งขึน้ ในปี ที่ผ่ำนมำ เรื่องของรำคำยังคงไม่ใช่ปัจจัยหลักที่ทำให้ลกู ค้ำใช้บริกำร
จำกไทยคม
ผลการดาเนินงานปี 2564
หมายเหตุ บริษัทนาผลสารวจความพึงพอใจ ปี 2563 มาปรับปรุงพัฒนากิจกรรม ปี 2564
กลุ่มลุกค้า
1.กลุ่มลูกค้าบรอด
แบนด์
(Broadband Service)

แนวทางการดาเนินการ
ส่งเจ้ำหน้ำที่ทำงด้ำนเทคนิคและกำรบริกำร
เข้ำช่วยเหลือและประสำนงำนกับลูกค้ำ
สำหรับโปรเจคใหม่ๆที่มีกำรใช้งำนดำวเทียม
ในเชิงรุกทัง้ ในประเทศและต่ำงประเทศ
เพื่อให้โครงกำรต่ำงๆสำเร็จลุลว่ ง อีกทัง้ ยัง
สำมำรถส่งเสริมใ ห้ลกู ค้ำมองเห็น โอกำส ใน
ธุรกิจ/โครงกำรใหม่ๆ ที่เกิดจำกกำรใช้
เทคโนโลยีดำวเทียมให้เกิดประโยชน์สงู สุด

2.กลุ่มลูกค้าบรอด
คาสต์
(Broadcast Service)

สนับสนุนกำรดำเนินธุรกิจของลูกค้ำด้วยกำร
ส่งเจ้ำหน้ำที่ที่มีประสบกำรณ์ทำงด้ำน
เทคโนโลยี Broadcast โดยเฉพำะ เพื่อให้
คำแนะนำต่อลูกค้ำในกำรขยำยธุรกิจ กำร
วำงแผนกำร ใช้งำน Broadcast อย่ำง
เหมำะสม โดยใช้เทคโนโลยีที่สอดรับกับ กำร
เปลีย่ นแปลงในยุคดิจิทลั รวมทัง้ สนับ สนุ
นข้อมูลทำงเทคนิค และกำรเปิ ดให้ลกู ค้ำ เข้ำ
เยี่ยมชมกิจกำร เพื่อให้เกิดควำมรูค้ วำม
เข้ำใจและ เห็นภำพ กำรเปลีย่ นแปลง ของ
เทคโนโลยี ซึง่ เป็ น ประโยชน์ตอ่ กำรดำเนิน
ธุรกิจของลูกค้ำต่อไป
กำรถ่ำยทอดและแบ่งปั นเทคโนโลยีให้ กับ
• จัดฝึ กอบรมลูกค้ำเป็ นกลุม่ ขนำดเล็ก
ลูกค้ำ เนื่องจำกปั จจุบนั กำรเปลีย่ น แปลง
รวมถึงกำรจัดฝึ กอบรมลูกค้ำแบบ
ทำงด้ำนเทคโนโลยีและกำรใช้งำน ดำวเทียม
ออนไลน์ เนื่องด้วยสถำนกำรณ์
มีกำรเปลีย่ นแปลงไปจำกเดิม ทำให้ลกู ค้ำ
COVID-19
และบริษัทต้องปรับตัว เพื่อให้ธุรกิจสำมำรถ
• เข้ำร่วมแก้ปัญหำกับลูกค้ำ เมื่อลูกค้ำ
เจริญเติบโตต่อ ไปได้อย่ำงยั่งยืน บริษัทยังได้
ร้องขอควำมร่วมมือ

3.กลุ่มลูกค้าใช้บริการ
เช่า ช่องสัญญาณ
(Transponder Service)
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• จัดฝึ กอบรมลูกค้ำเป็ นกลุม่ ขนำดเล็ก
รวมถึงกำรจัดฝึ กอบรมลูกค้ำแบบ
ออนไลน์ เนื่องด้วยสถำนกำรณ์
COVID-19
• เข้ำร่วมแก้ปัญหำกับลูกค้ำ เมื่อลูกค้ำ
ร้องขอควำมร่วมมือ
• เข้ำเยี่ยมกิจกำรของลูกค้ำ เพื่อรับฟั ง
ปั ญหำและ ข้อเสนอแนะโดยตรง
ในระหว่ำงกำรฝึ กอบรม หรือกำรเยี่ยม
ลูกค้ำ จะมีกำรแบ่งปั นข้อมูลทำง
เทคโนโลยีใหม่ให้ลกู ค้ำ
• จัดฝึ กอบรมลูกค้ำเป็ นกลุม่ ขนำดเล็ก
รวมถึงกำรจัดฝึ กอบรมลูกค้ำแบบ
ออนไลน์ เนื่องด้วยสถำนกำรณ์
COVID-19
• เข้ำเยี่ยมกิจกำรของลูกค้ำ เพื่อรับฟั ง
ปั ญหำและ ข้อเสนอแนะโดยตรง
• ในระหว่ำงกำรฝึ กอบรม หรือกำรเยี่ยม
ลูกค้ำ จะมีกำรแบ่งปั นข้อมูลทำง
เทคโนโลยีใหม่ให้ลกู ค้ำ
• เช่น เทคโนโลยี 4K
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ถ่ำยทอด เทคโนโลยีใหม่ๆ ทัง้ ที่เกี่ยวข้องกับ
กำร ใช้งำนดำวเทียมและไม่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
เกิดประโยชน์กบั ธุรกิจของลูกค้ำ ผ่ำนกำร
ฝึ กอบรมที่บริษัทได้จดั ขึน้ ทุกปี
4.กลุ่มผู้ใช้บริการ
Maritime: NAVA

วำงแผนกำรปรับปรุงพัฒนำสินค้ำและบริกำร
เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถของบริกำร
ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ และเพิ่ม
ศักยภำพในกำรทำธุรกิจของลูกค้ำ วำง
แผนกำรบำรุงรักษำอุปกรณ์รบั ส่งสัญญำณ
ดำวเทียมปลำยทำงเชิงป้องกัน (preventive
maintenance) เพื่อรักษำคุณภำพของกำร
ให้บริกำรตรวจสอบกำรใช้บริกำรของลูกค้ำ
และกำรดำเนินงำนของคูค่ ำ้ อย่ำงสม่ำเสมอ
และวำงแผนกำรแก้ไขปั ญหำอย่ำงเป็ นระบบ
เพื่อรักษำคุณภำพของกำรให้บริกำรและ
ควำมพึงพอใจของลูกค้ำ
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• เข้ำเยี่ยมกิจกำรของลูกค้ำ เพื่อรับฟั ง
ปั ญหำและ ข้อเสนอ แนะโดยตรง
• ในระหว่ำงกำรฝึ กอบรม หรือ กำร
เยี่ยมลูกค้ำ จะมีกำรแบ่งปั น ข้อมูล
ทำงเทคโนโลยีใหม่ให้ ลูกค้ำ
• จัดประชุมกับลูกค้ำและคูค่ ำ้ อย่ำง
สม่ำเสมอ รับฟั งข้อเสนอแนะ เพือ่
นำไปปรับปรุงและพัฒนำคุณภำพของ
สินค้ำและบริกำร
• ประสำนงำนกับลูกค้ำเพื่อจัดส่ง
เจ้ำหน้ำที่เทคนิคเข้ำตรวจสอบและ
บำรุงรักษำอุปกรณ์รบั ส่งสัญญำณ
ดำวเทียมปลำยทำงเชิงป้องกัน และ
เข้ำแก้ไขในกรณีเกิดปั ญหำเพื่อให้
ลูกค้ำสำมำรถใช้บริกำรได้อย่ำง
ต่อเนื่อง
• จัดหำบริกำรเสริมของนำวำ เพื่อ
ตอบสนองควำมต้องกำรและเพิม่
ศักยภำพในกำรทำธุรกิจของลูกค้ำ

3. การดูแลชุมชนและสังคม
ไทยคมได้ดำเนินกำรในมิติดำ้ นสังคม เพื่อเสริมสร้ำงสังคมที่ย่งั ยืนทัง้ ภำยในและภำยนอกผ่ำนกระบวนกำรทำง
ธุรกิจ โดยกำรรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์และกำรส่งมอบบริกำรที่มีคุณภำพ เพื่อสร้ำงควำมประทับใจ มีควำมน่ำเชื่อถือ
และสร้ำงคุณค่ำ ร่วมกันตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ นอกจำกนีใ้ นฐำนะที่เป็ นบริษัทโทรคมนำคมชัน้ นำของประเทศ บริษัทยัง มุ่ง
สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงข้อมูลดิจิทลั กำรติดต่อสื่อสำรและกำรพัฒนำเทคโนโลยีต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้ชุมชนและ
สังคมได้รบั ประโยชน์อย่ำงทั่วถึง ทุกพืน้ ที่และทุกสภำวกำรณ์ ตลอดจนกำรดำเนินกำรด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่
นอกกระบวนกำรทำงธุรกิจ ซึ่งยังคงส่งเสริมควำมยั่งยืนของสังคมภำยใต้ 3 แนวคิด คือ กำรศึกษำ กำรพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตของคนในชุมชน พร้อมไปกับกำรแบ่งปั นควำมรู แ้ ละประสบกำรณ์ กำรดำเนินโครงกำรและกิจกรรมต่ำงๆ บริษัทได้
ประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำครัฐ เอกชนและหน่วยงำนท้องถิ่น เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กบั ผูม้ ีสว่ นเกี่ยวข้องใน
หลำยฝ่ ำย และยังส่งเสริมกำรสร้ำงจิตอำสำและควำมรับผิดชอบต่อสังคมให้กบั พนักงำนของบริษัทอย่ำงต่อเนื่อง
3.1 โครงการไทยคิด ไทยคม
เป็ นโครงกำรด้ำนกำรศึกษำที่บริษัทดำเนินโครงกำรติดต่อมำอย่ำงต่อเนื่องยำวนำน เพรำะบริษัทเล็งเห็นถึง
ประโยชน์ที่เกิดขึน้ จึงพยำยำมต่อยอดและผสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆ เพื่อขยำยผลเพิ่มจำนวนผูร้ บั ประโยชน์
จำกโครงกำรฯ ให้มำกที่สดุ ด้วยควำมเชื่อว่ำมนุษย์ทกุ คนควรได้รบั สิทธิ์อย่ำงเท่ำเทียมกัน โดยเฉพำะสิทธิ ในเรื่องของ
"กำรศึกษำ" และ "กำรเข้ำถึงข้อมูล" กำรศึกษำยังเป็ นพืน้ ฐำนของกำรพัฒนำคนเพื่อสร้ำงสังคมที่ย่ งั ยืนส่วนหนึ่งด้วย
บริษัทจึงมีเป้ำหมำยที่จะมุ่งพัฒนำยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ รวมทัง้ กำรสนับสนุนแนวทำง "กำรศึกษำนอกระบบและ
กำรศึกษำตำมอัธยำศัย (กศน.)” เพื่อลดควำมเหลื่อมลำ้ ทำงสังคมผ่ำนโครงกำรเรียนรู เ้ พื่อสร้ำงอำชีพ อำทิ โครงกำรกอง
ทุนกำรศึกษำเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนของไทยคม โดยมีรำยละเอียดกำรดำเนินงำนในโครงกำรไทยคิด ไทยคม ปี 2564
ดังนี ้
1.โรงเรียนและสถำนศึกษำทุกสังกัด ในพืน้ ที่ตำ่ งๆทั่วประเทศ 12 แห่ง
2.ศูนย์กำรเรียนชุมชนชำวไทยภูเขำ “แม่ฟำ้ หลวง” ในพืน้ ที่ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 5 แห่ง พร้อมเครือ่ งรับ
โทรทัศน์
(ชุดจำนรับสัญญำณดำวเทียม “ไทยคิด ไทยคม” ผูร้ บั ประโยชน์คิดในอัตรำเฉลีย่ 100 คน ต่อ 1 ชุด)
แบบ 56-1 One Report
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สำมำรถสรุ ปได้ว่ำในระหว่ำงปี 2554-2563 บริษัทส่งมอบจำนดำวเทียมพร้อมติดตัง้ จำนวน 8,021 ชุด มีผรู้ บั
ผลประโยชน์ 802,100 คน (โดยประมำณ) ทัง้ นีเ้ ฉพำะปี 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ไทยคม
ส่งมอบจำนดำวเทียมจำนวน 17 ชุด มีผรู้ บั ผลประโยชน์เพิ่มขึน้ จำนวน 1,700 คน รวมเป็ นจำนวนผูท้ ี่ได้รบั ผลประโยชน์
แล้วทัง้ สิน้ 803,900 คน (โดยประมำณ)
3.2 โครงการดิจิทัลออนไลน์เพื่อการเรียนรู้สาหรับคนหูหนวก (Thailand Online Learning Platform for the Deaf)
ในปี 2563 ไทยคมได้มีกำรพัฒนำแพลตฟอร์มเพื่อกำรเรียนรู ผ้ ่ำนระบบออนไลน์สำหรับคนทุกเพศทุกวัย โดย
เฉพำะ “ผูบ้ กพร่องทำงกำรได้ยิน ” ซึ่งเป็ นนักเรียนของโรงเรียนเศรษฐเสถี ยรในพระรำชูปถัมภ์ที่ประสบปั ญหำในช่วง
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ที่ไม่สำมำรถเข้ำเรียนในชัน้ เรียนปกติได้เนื่องจำกต้องงดกำรเรียนสอนและ
นักเรียนกลุม่ นีก้ ็ไม่สำมำรถเรียนผ่ำนทำงช่องโทรทัศน์เพื่อกำรศึกษำทำงไกล คือช่อง “DLTV” ได้ บริษัทจึงมีแนวคิดที่จะ
ช่วยจัดกำรเรียนกำรสอนระบบออนไลน์สำหรับคนหูหนวก เพื่อให้ได้รบั โอกำสทำงกำรศึกษำเรียนรูว้ ิชำกำรทัง้ ในระบบและ
ตำมอัธ ยำศัยอย่ำงสะดวกทุก ที่ทุก เวลำ สร้ำ งควำมเท่ำเทีย มด้ำนกำรศึกษำให้กับ สังคม พร้อ มได้พัฒ นำระบบกำร
ประเมินผลเพื่อนำไปเลือ่ นระดับชัน้ โดยอ้ำงอิงผลกำรเรียนและเทียบผลในหลักสูตร ทัง้ ยังสำมำรถนำไปปรับใช้เพื่อพัฒนำ
คุณภำพชีวิตได้
บริษัทได้สนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้วยระบบออนไลน์สำหรับนักเรียนโรงเรียนเศรษฐเสถียร เพื่อเป็ น
ต้นแบบในกำรขยำยโอกำสไปยังนักเรียนที่บกพร่องทำงกำรได้ยินให้ได้รบั โอกำสทำงกำรศึกษำในที่ตำ่ งๆทั่วประเทศ แม้วำ่
จะเป็ นช่วงสถำนกำรณ์ COVID-19 โดยสร้ำงแอพพิเคชั่นรองรับกำรเรียนกำรสอนภำยใต้ชื่อ LooxLearn ให้ผบู้ กพร่อง
ทำงกำรได้ยินสำมำรถเรียนรู แ้ ละประเมินผลกำรเรียนได้ทกุ ที่ทกุ เวลำ โดยกำรสนับสนุนชุดอุปกรณ์พร้อมส่งผูเ้ ชี่ยวชำญ
ของบริษัทไปอบรมให้ควำมรู ค้ ณ
ุ ครู ให้สำมำรถทำกำรเรียนกำรสอนออนไลน์สำหรับนักเรียนตำมคำบเรียนในเวลำปกติ
และอัดเป็ นคลิปกำรสอนออนไลน์ให้นักเรียนได้มีโอกำสเรียนในช่วง COVID-19 และสำหรับเรียนซำ้ ย้อนหลังได้เมื่อ
ต้องกำรทบทวน
ผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนปั จจุบนั ที่โรงเรียนต้องปิ ดให้นกั เรียนเรียนที่บำ้ น พบว่ำ นักเรียนระดับมัธยมศึกษำ
เรียนรู จ้ ำกระบบออนไลน์ 100% นักเรียนระดับประถมศึกษำ 97% (นอกนัน้ เป็ นนักเรียนที่พิกำรซำ้ ซ้อนต้องได้รบั กำรดูแล
พิเศษ) ทัง้ นี ้ กำรเรียนออนไลน์ของนักเรียนหูหนวกของโรงเรียนเศรษฐเสถี ยรฯ เป็ นกำรแสดงถึงควำมเท่ำเทียมทำง
กำรศึกษำของไทยที่ไทยคมให้ควำมสำคัญเสมอมำ
3.3 โครงการ “ศูนย์ดิจทิ ัลชุมชน เพื่อการสื่อสาร เรียนรู้และส่งเสริมอาชีพ” (Community Digital Center)
โครงกำรนีเ้ ป็ นกำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ต wi-fi ผ่ำนดำวเทียม “Thaicom Express Wi-fi” เพื่อสร้ำงโอกำสในกำร
เข้ำถึงอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง (สูงสุดถึง 30 Mbps) ให้แก่ประชำชนในพืน้ ที่หำ่ งไกลซึง่ สัญญำณโทรศัพท์มือถือหรือข่ำย
สำย ADSL/Fiber เข้ำไม่ถงึ โดยเฉพำะหมูบ่ ำ้ น ชุมชน ภูเขำ เกำะ หรือสถำนที่ทอ่ งเทีย่ วต่ำงๆ ซึง่ บริกำรอินเทอร์เน็ตยังไม่
ทั่วถึงหรือมีให้บริกำรไม่เพียงพอ
อีกทัง้ ยังเป็ นกำรสำนต่อแนวทำงของโครงกำรกองทุนทำงสังคมเพือ่ กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ให้ประชำชนในพืน้ ที่
ห่ำงไกลได้เรียนรูก้ ำรใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อกำรเรียนรู ้ นำไปสูก่ ำรส่งเสริมอำชีพและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนจำกกำรดำเนิน
โครงกำรกองทุนทำงสังคมฯ ให้ตอ่ เนื่อง
ในปี 2564 ไทยคมดำเนินโครงกำรนำร่อง 2 ชุมชน ในพืน้ ที่ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ โดยกลไกกำรจัดกำรศึกษำ
ตลอดชีวติ ของ กศน.หำกผลกำรประเมินพบว่ำชุมชนได้รบั ประโยชน์ บริษัทก็จะขยำยผลต่อเนื่องในปี ตอ่ ไป
3.4 พนักงานอาสา
ไทยคมดำเนิน โครงกำร Thaicom We Share เพื่อส่งเสริมจิ ตอำสำให้พนักงำน โดยเน้นกำรมีส่วนร่วมสร้ำง
โอกำสให้กบั ผูด้ อ้ ยโอกำส ในปี 2564 ที่ผ่ำนมำ ยังคงใช้วิธีสง่ ควำมช่วยเหลือไปตำมช่องทำงต่ำงๆ ตำมมำตรกำร Social
Distancing ของสถำนกำรณ์ COVID-19
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4. การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
ในกำรอ่ำนคำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ ำยจัดกำร นักลงทุนควรศึกษำเอกสำรประกอบ ซึ่งได้แก่ งบกำรเงินรวม
ข้อมูลทำงกำรเงิ นที่มีกำรปรับปรุ ง ตัวเลขกำรดำเนินงำนโดยสรุ ปในอดีต และที่มีกำรปรับปรุ ง ควบคู่ไปกับหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินและข้อมูลที่นำเสนอไว้ในเอกสำรนี ้


ภาพรวม

บริษัทมีรำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำรในปี 2564 ที่ระดับ 3,303 ล้ำนบำท ลดลง 7.1% จำก 3,557 ล้ำน
บำทในปี 2563 เป็ นผลมำจำกกำรลดลงของรำยได้จำกกำรให้บริกำรดำวเทียมสำหรับลูกค้ำบรอดคำสต์ สำเหตุหลักมำ
จำกกำรใช้งำนลดลงของลูกค้ำในประเทศ ประกอบกับกำรปลดระวำงดำวเทียมไทยคม 5 ในเดือนกุมภำพันธ์ 2563 ซึ่งมี
ลูกค้ำบำงส่วนที่บริษัทจำเป็ นต้องยุติกำรให้บริกำร เนื่องจำกไม่สำมำรถโอนย้ำยไปยังดำวเทียมที่บริษัทให้บริกำรได้ รวมถึง
กำรลดลงของรำยได้จำกกำรให้บริกำรด้ำนบรอดแบนด์จำกกำรใช้งำนที่ลดลงของลูกค้ำต่ำงประเทศ
โดยบริษัทมีผลกำไรสุทธิ ในปี 2564 เป็ นจำนวน 144 ล้ำนบำท คิดเป็ นผลกำไรต่อหุน้ 0.13 บำท อย่ำงไรก็ตำม
หำกไม่รวมรำยได้และค่ำใช้จ่ำยจำกรำยกำรพิเศษต่ำงๆ บริษัทมีผลกำไร (ขำดทุน) จำกกำรดำเนินงำนปกติเป็ นจำนวน
(225) ล้ำนบำท ซึ่งปรับตัวลดลงจำกผลขำดทุนจำกกำรดำเนินงำนปกติจำนวน (135) ล้ำนบำท ในปี 2563 เนื่องจำกกำร
รับรูผ้ ลขำดทุนจำกกำรร่วมค้ำจำนวน (267) ล้ำนบำท
ทัง้ นีเ้ มื่อพิจำรณำผลกำไร(ขำดทุน)สุทธิสำหรับกำรดำเนินงำนปกติโดยไม่รวมผลจำกส่วนแบ่งกำไรจำกเงินลงทุน
จำกกำรร่วมค้ำ สำหรับปี 2564 มีจำนวน 41 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ จำกปี 2563 จำนวน (139) ล้ำนบำท เนื่องจำกต้นทุนกำร
บริกำรดำวเทียมลดลงจำกต้นทุนของค่ำเสื่อมรำคำของดำวเทียมและต้นทุนผลประโยชน์ตอบแทนแก่กระทรวงดิจิทลั เพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม หลังจำกกำรสิน้ สุดของสัญญำดำเนินกิจกำรดำวเทียมสือ่ สำรภำยในประเทศ


ภาพรวมธุรกิจ

ธุรกิจบริกำรดำวเทียมและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับดำวเทียม
บริษัทได้ทำสัญญำกับกระทรวงคมนำคมเพื่อดำเนินกิจกำรดำวเทียมสื่อสำรเป็ นเวลำ 30 ปี โดยบริษัทมีสิทธิใน
กำรบริหำรกิจกำรและกำรให้บริกำรวงจรดำวเทียมเพื่อกำรสื่อสำรทัง้ ภำยในประเทศและต่ำงประเทศ และมีสิทธิเก็บค่ำใช้
วงจรดำวเทียมจำกผูใ้ ช้วงจรดำวเทียมภำยในระยะเวลำ 30 ปี ต่อมำสัญญำดังกล่ำวได้อยู่ภำยใต้กำรดูแลของกระทรวง
ดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDE) ภำยใต้สญ
ั ญำดังกล่ำวข้ำงต้น ดำวเทียมทุกดวงและสถำนีควบคุมดำวเทียมรวมทัง้
อุปกรณ์ต่ำงๆ ที่จัดตัง้ ขึน้ ตำมสัญญำตกเป็ นกรรมสิทธิ์ ของ MDE เมื่อได้ดำเนินกำรก่อสร้ำงและติ ดตัง้ เรียบร้อยแล้ว
ปั จจุบนั สัญญำดังกล่ำวได้สิน้ สุดแล้ว และบริษัทได้ส่งมอบกำรครอบครองดำวเทียมและทรัพย์สินทัง้ หมดตำมสัญญำ
ดังกล่ำวคืนให้แก่ MDE ครบถ้วนแล้วเมื่อวันที่ 10 กันยำยน 2564
หลังจำกกำรสิน้ สุดของสัญญำดำเนินกิจกำรดำวเทียมสื่อสำรภำยในประเทศและต่ำงประเทศ บริษัทย่อยของ
บริษัทได้เข้ำทำข้อตกลงเพื่อซือ้ แบนด์วิธบำงส่วนบนดำวเทียมไทยคม 4 และดำวเทียมไทยคม 6 กับบริษัท โทรคมนำคม
แห่งชำติ จำกัด (มหำชน) ซึง่ เป็ นผูม้ ีสทิ ธิบริหำรจัดกำรดำวเทียมไทยคม 4 และดำวเทียมไทยคม 6 จำก MDE ภำยหลังจำก
กำรสิน้ สุดของสัญญำดำเนินกิจกำรดำวเทียมสือ่ สำรภำยในประเทศ เพื่อไปให้บริกำรต่อ ดังนัน้ นับตัง้ แต่วนั ที่ 11 กันยำยน
2564 กลุม่ บริษัทจึงสำมำรถให้บริกำรช่องสัญญำณดำวเทียมบนดำวเทียมไทยคม 4 และดำวเทียมไทยคม 6 กับลูกค้ำ
บำงส่วนของกลุม่ บริษัทได้ตอ่ ไป
สิน้ ปี 2564 ดำวเทียมที่บริษัทให้บริกำรภำยใต้ใบอนุญำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคมหลังจำกกำรสิน้ สุดของ
สัญญำดำเนินกิจกำรดำวเทียมสือ่ สำรภำยในประเทศ ได้แก่ ดำวเทียมไทยคม 7 และไทยคม 8 โดยอัตรำกำรใช้บริกำรของ
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ลูกค้ำของทัง้ สองดวง ณ สิน้ ไตรมำส 4/2564 มีอตั รำกำรใช้บริกำรของลูกค้ำเมื่อเทียบกับควำมสำมำรถในกำรให้บ ริกำร
ของดำวเทียม อยูท่ ี่ระดับ 57%
เมื่อวันที่ 8 มิถนุ ำยน 2564 บริษัทได้จดทะเบียนจัดตัง้ บริษัท ทีซี สเปซ คอนเน็ค จำกัด (TCSC) เพื่อดำเนินกำร
ประกอบธุรกิจสือ่ สำรโทรคมนำคม ธุรกิจดำวเทียมและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 100 ล้ำนบำท มูลค่ำ
หุน้ ที่ตรำไว้ 10 บำท มีทนุ จดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 25 ล้ำนบำท โดยบริษัทถือหุน้ ร้อยละ 99.99
ธุรกิจบริกำรอินเทอร์เน็ตและสือ่
รำยได้จำกธุรกิจกำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ตและสื่อ เป็ นรำยได้จำก ไทยเอไอ ในกำรจัดจำหน่ำยอุปกรณ์ชุดรับ
สัญ ญำดำวเที ย ม (set-top-box) และอุป กรณ์อื่ น ที่ เ กี่ ย วข้อ ง รวมทั้ง ให้บ ริก ำรจ ำหน่ำ ยและให้เ ช่ ำ แพลตฟอร์ม เช่น
แพลตฟอร์มสำหรับช่อง IPTV, video streaming, eSport และ LOOX TV
ธุรกิจบริกำรโทรศัพท์ในต่ำงประเทศ
ณ สิน้ ปี 2564 บริษัท ลำว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด (แอลทีซี)และ บริษัท ทีพลัสดิจิทัล จำกัด (ทีพลัส) มี
จำนวนผูใ้ ช้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบรวมทัง้ สิน้ 2.01 ล้ำนรำย โดยมีระดับจำนวนผูใ้ ช้บริกำรเพิ่มขึน้ จำก 1.72 ล้ำน
รำย ณ สิน้ ปี 2563
ผลการดาเนิ นงานสาหรับงวด 12 เดือน สิ้นสุ ด 31 ธั นวาคม 2564 เปรียบเทียบงวด 12 เดือนสิ้นสุด
31 ธันวาคม 2563
สรุปข้อมูลทำงกำรเงินที่สำคัญ
1.

หน่วย: ล้ำนบำท
รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร
ต้นทุนขำยและกำรให้บริกำร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร (1)
กำไร (ขำดทุน) จำกกำรขำยและบริกำร
รำยได้อื่น(2)
กำไร (ขำดทุน) จำกอัตรำแลกเปลีย่ น
กำไร (ขำดทุน) จำกกำรดำเนินงำน
กำไร (ขำดทุน) จำกกำรดำเนินงำนก่อนดอกเบีย้ จ่ำย ภำษี และ ค่ำ
เสือ่ มรำคำ (3)
รำยได้ทำงกำรเงิน
ต้นทุนทำงกำรเงิน
หนีส้ ญ
ู และหนีส้ งสัยจะสูญ และกำรกลับรำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อย
ค่ำ (ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ) ซึง่ เป็ นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิน ฉบับที่ 9
ส่วนแบ่งกำไรขำดทุนจำกเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ
กำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษี เงินได้
ค่ำใช้จ่ำยภำษี เงินได้
กาไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)
รำยกำรพิเศษสำหรับงวด (4)
แบบ 56-1 One Report

จานวน
ปี 2564
ปี 2563
3,303
3,557
(2,350)
(2,578)
(884)
(927)
69
51
74
671
369
(59)
512
663

เปลี่ยนแปลง
YoY (%)
-7.1%
-8.9%
-4.7%
35.9%
-89.0%
n.a.
-22.8%

1,201

1,269

-5.4%

129
(155)

141
(188)

-8.1%
-17.5%

13

9

51.0%

(267)
232
(88)
144
0.13
369

4
628
(114)
514
0.47
649

n.a.
-63.1%
-22.7%
-72.0%
-72.0%
-43.1%
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(1)
(2)
(3)
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จานวน
ปี 2564
ปี 2563
(225)
(135)

เปลี่ยนแปลง
YoY (%)
-67.1%

ค่ำใช้จำ่ ยในกำรขำยและบริหำร หมำยถึง ค่ำใช้จำ่ ยในกำรขำยและบริหำร และค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ ริหำร
รำยได้อื่นสำหรับปี 2563 ส่วนใหญ่คือรำยได้จำกเงินชดเชย
ไม่รวมรำยได้อื่น กำไร (ขำดทุน) จำกอัตรำแลกเปลี่ยน กำรด้อยค่ำและตัดจำหน่ำยสินทรัพย์
รำยกำรพิเศษสำหรับงวด ได้แก่ กำไร (ขำดทุน) จำกอัตรำแลกเปลี่ยน รำยได้จำกเงินชดเชย รำยกำรพิเศษจำกกำรปรับโครงสร้าง
สัญญำลูกค้ำ กำรจำหน่ำยเงินลงทุน กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ และรำยกำรอื่นๆที่เป็ นรำยกำรที่เกิดขึน้ ครัง้ เดียว

รายได้จากการขายและการให้บริการ
รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำรรวมในปี 2564 มีจำนวนทัง้ สิน้ 3,303 ล้ำนบำท ลดลง 7.1% จำก 3,557
ล้ำนบำท ในปี 2563 เป็ นผลมำจำกกำรลดลงของรำยได้ของธุรกิจกำรให้บริกำรดำวเทียมและบริกำรที่เกี่ยวเนื่อง ประกอบ
กับธุรกิจอินเทอร์เน็ตและสือ่
รายได้จากการขายและการให้บริการ
หน่วย: ล้ำนบำท
ดำวเทียมและบริกำรที่เกี่ยวเนื่อง
อินเทอร์เน็ตและสือ่
ตัดรำยกำรระหว่ำงส่วนงำน
รวม

2564

2563

% YoY

3,297
30
(24)
3,303

3,548
32
(24)
3,557

-7.1%
-6.8%
-0.7%
-7.1%

หลังจำกกำรสิน้ สุดของสัญญำดำเนินกิจกำรดำวเทียมสื่อสำรภำยในประเทศ (สัญญำสัมปทำน) รำยได้จำก
ธุรกิจให้บริกำรดำวเทียมและบริกำรที่เกี่ยวเนื่องของบริษัท ประกอบด้วยรำยได้จ ำกกำรให้บริกำรของดำวเทียมไทยคม 7
และไทยคม 8 ซึ่งเป็ นดำวเทียมที่บริษัทให้บริกำรภำยใต้ใบอนุญำตประกอบกิ จกำรโทรคมนำคม และรำยได้จำกกำร
ให้บริกำรแบนด์วิธ(ช่ องสัญญำณดำวเทียม) ที่บริ ษัทซือ้ จำกผูใ้ ห้บริกำรดำวเทียมรำยอื่น เช่น แบนด์วิธบำงส่วนบน
ดำวเทียมไทยคม 4 และดำวเทียมไทยคม 6 จำกบริษัท โทรคมนำคมแห่งชำติ จำกัด (มหำชน) รวมไปถึงกำรซือ้ แบนด์วิธ
จำกผูใ้ ห้บริกำรต่ำงประเทศ โดยบริษัทยังคงให้บริกำรลูกค้ำได้อย่ำงต่อเนื่องทัง้ กำรให้บริกำรด้ำนบรอดคำสต์และบรอด
แบนด์
ทัง้ นี ้ รำยได้จำกธุรกิจให้บริกำรดำวเทียมและบริกำรที่ เกี่ยวเนื่องในปี 2564 อยู่ที่ระดับ 3,297 ล้ำนบำท ลดลง
7.1% จำก 3,548 ล้ำนบำท ในปี 2563 เป็ นผลมำจำก
 กำรลดลงของรำยได้จำกกำรให้บริกำรด้ำนบรอดคำสต์ เนื่องมำจำกกำรลดลงของลูกค้ำในประเทศประกอบ
กับกำรยุติกำรใช้บริกำรของลูกค้ำบนดำวเทียมไทยคม 5 ที่ไม่สำมำรถย้ำยไปดำวเทียมดวงอื่นที่ บริษั ท
ให้บริกำรได้
 กำรลดลงของรำยได้จำกกำรให้บ ริก ำรด้ำนบรอดแบนด์ของลูก ค้ำต่ำ งประเทศ เนื่ อ งมำจำกดำวเที ยม
ไทยคม 4 ใกล้สนิ ้ สุดอำยุกำรใช้งำน ประกอบกับควำมไม่แน่นอนของดำวเทียมทดแทน
รำยได้จำกกำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ตและสือ่
รำยได้จำกกำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ตและสือ่ สำหรับปี 2564 มีจำนวน 30 ล้ำนบำท ลดลง 6.8% เมื่อเทียบกับ 32
ล้ำ นบำทในปี 2563 ซึ่ง เป็ น ผลมำจำกกำรลดลงจำกรำยได้จ ำกกำรให้บ ริก ำรให้ค ำปรึก ษำและติ ด ตั้ง ระบบสำหรับ
เครือข่ำยบรอดแบนด์และทีวีภำยในอำคำร (System Integration)
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ต้นทุนขายและการให้บริการ
บริษัทมีตน้ ทุนขำยและกำรให้บริกำรในปี 2564 ทัง้ สิน้ 2,350 ล้ำนบำท ลดลง 8.9% จำก 2,578 ล้ำนบำท ในปี
2563 เป็ นผลมำจำกกำรลดลงของรำยได้ และของต้นทุนค่ำเสือ่ มรำคำหลังจำกกำรสิน้ สุดของสัญญำดำเนินกิจกำร
ดำวเทียมสือ่ สำรภำยในประเทศ
ต้นทุนขายและการให้บริการ
หน่วย: ล้ำนบำท
บริกำรดำวเทียมและเกี่ยวเนื่อง
บริกำรอินเทอร์เน็ตและสือ่
ตัดรำยกำรระหว่ำงส่วนงำน
รวม

2564

2563

% YoY

2,355
17
(23)
2,350

2,587
15
(24)
2,578

-9.0%
13.3%
-4.2%
-8.9%

ต้นทุนกำรให้บริกำรดำวเทียมและบริกำรที่เกี่ยวเนื่องในปี 2564 มีจำนวนทัง้ สิน้ 2,355 ล้ำนบำท ลดลง 9% จำก
2,587 ล้ำนบำทในปี 2563 สำเหตุหลักจำกกำรลดลงต้นทุนของค่ำเสือ่ มรำคำของดำวเทียมไทยคม 4 และไทยคม 6 และ
ต้นทุนผลประโยชน์ตอบแทนแก่ MDE หลังสิน้ สุดสัมปทำน เนื่องจำกบริษัทได้สง่ มอบกำรครอบครองดำวเทียมและ
ทรัพย์สนิ ทัง้ หมดคืนให้แก่ MDE ครบถ้วนแล้วเมื่อวันที่ 10 กันยำยน 2564
ต้นทุนกำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ตและสือ่
ต้นทุนกำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ตและสือ่ สำหรับปี 2564 มีจำนวนทัง้ สิน้ 17 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 13.3% จำก 15 ล้ำน
บำท ในปี 2563 เป็ นผลมำจำกกำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ตและสือ่ ในส่วนวีดีโอออนไลน์และกำรถ่ำยทอดสด โดยเป็ นกำรจ้ำง
เหมำบริกำรแรงงำนบุคคลภำยนอกเพื่อประกอบกำรให้บริกำรลูกค้ำ ส่งผลให้ตน้ ทุนกำรให้บริกำรเพิ่มสูงขึน้
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
บริษัทมีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร รวมค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ ริหำร ในปี 2564 รวมทัง้ สิน้ 884 ล้ำน
บำท ลดลง 4.7% จำก 927 ล้ำนบำท ในปี 2563 โดยมีสำเหตุหลักมำจำกกำรลดลงของค่ำใช้จ่ำยทำงกำรตลำด และกำร
ลดลงของค่ำใช้จ่ำยขำยและบริหำรทั่วไปสอดคล้องกับรำยได้จำกกำรขำยและบริกำรที่ลดลง
ต้นทุนทางการเงิน
ในปี 2564 บริษัทมีตน้ ทุนทำงกำรเงินทัง้ สิน้ 155 ล้ำนบำท ลดลง 17.5% จำก 188 ล้ำนบำทในปี 2563 เนื่องจำก
กำรชำระคืนหุน้ กูใ้ นช่วงไตรมำสที่ 4/2563 จำนวน 2,275 ล้ำนบำท รวมทัง้ กำรชำระคืนเงินกูย้ ืมระยะยำวตำมกำหนด
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
ส่วนแบ่งกำไร(ขำดทุน)จำกเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ มีจำนวน (267) ล้ำนบำทในปี 2564 ลดลงจำกส่วนแบ่งกำไร
4 ล้ำนบำทในปี 2563 โดยส่วนแบ่งกำไร(ขำดทุน)ดังกล่ำวประกอบด้วย ส่วนแบ่งกำไร(ขำดทุน)จำกเงินลงทุนในกำรร่วม
ค้ำจำกธุรกิจโทรศัพท์ในประเทศลำว ส่วนแบ่งผลกำไร(ขำดทุน)จำกบริษัท เนชั่น สเปซ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด และ บริษัท
เอทีไอ เทคโนโลยีส ์ จำกัด จำนวน (262.6) ล้ำนบำท (4.5) ล้ำนบำท และ 0.3 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยสำเหตุหลักที่สว่ น
แบ่งกำไรจำกเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำจำกธุรกิจโทรศัพท์ในประเทศลำวลดลง เนื่องมำจำกกำรแข็งค่ำของเงินดอลล่ำร์
สหรัฐฯเมื่อเทียบกับเงินกีบลำว ส่งผลต่อกำรขำดทุนจำกกำรปรับมูลค่ำตำมผลกระทบอัตรำแลกเปลี่ยนสำหรับเงินปั นผล
ค้ำงจ่ำยและเงินกูย้ ืมสกุลดอลล่ำร์สหรัฐฯ ของแอลทีซี
กาไรสุทธิ
บริษัทมีผลกำไรสุทธิในปี 2564 เป็ นจำนวน 144 ล้ำนบำท กำไรส่วนใหญ่เป็ นผลมำจำกรำยกำรพิเศษ ได้แก่ กำไร
จำกอัตรำแลกเปลี่ยน จำกกำรแข็งค่ำเงินดอลล่ำร์เมื่อเทียบกับเงินบำท โดยบริษัทมีผลกำไร (ขำดทุน) จำกกำรดำเนินงำน
ปกติสำหรับปี 2564 และปี 2563 เป็ นจำนวน (225) ล้ำนบำท และ (135) ล้ำนบำท ตำมลำดับ
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ผลกำไร(ขำดทุน)สุทธิสำหรับกำรดำเนินงำนปกติโดยไม่รวมผลจำกส่วนแบ่งกำไรจำกเงินลงทุนจำกกำรร่วมค้ำ
สำหรับปี 2564 มีจำนวน 41 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ จำกปี 2563 จำนวน ( 139) ล้ำนบำท เป็ นผลมำจำกกำรลดลงของต้นทุนกำร
บริกำรดำวเทียมจำกต้นทุนของค่ำเสื่อมรำคำของดำวเทียมและต้นทุนผลประโยชน์ตอบแทนแก่ MDE หลังจำกกำรสิน้ สุด
ของสัญญำดำเนินกิจกำรดำวเทียมสือ่ สำรภำยในประเทศ
2.

ฐานะการเงิน

สินทรัพย์
ส่วนประกอบของสินทรัพย์และคุณภาพของสินทรัพย์
ณ สิน้ ปี 2564 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 15,340 ล้ำนบำท ลดลง 8% จำก 16,676 ล้ำนบำท ณ สิน้ ปี 2563 มีสำเหตุ
หลักมำจำกกำรลดลงของเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดรวมทัง้ สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น เนื่องจำกกำรใช้เงินสดในกำร
ชำระคืนหุน้ กูค้ รบกำหนดชำระในไตรมำสที่ 4/2564
ส่วนประกอบหลักของสินทรัพย์
สินทรัพย์
หน่วย: ล้านบาท
สินทรัพย์หมุนเวียน
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนภำยใต้สญ
ั ญำอนุญำตให้
ดำเนินกำร
สินทรัพย์สทิ ธิกำรใช้*

31 ธันวาคม 2564

31 ธันวาคม 2563

จานวน
(ล้านบาท)

ร้อยละของ
สินทรัพย์รวม

จานวน
(ล้านบาท)

ร้อยละของ
สินทรัพย์รวม

8,050
2,778

52.5%
18.1%

9,473
3,091

56.8%
18.5%

-

-

560

3.4%

1,434

9.4%

151

0.9%

*สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ ประกอบด้วย สิทธิกำรใช้ชอ่ งสัญญำณดำวเทียม ที่ดิน อำคำร และยำนพำหนะ

ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีห้ มุนเวียนอืน่
ณ สิน้ ปี 2564 บริษัทมียอดลูกหนีก้ ำรค้ำและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่นเป็ นจำนวน 2,071 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 13% จำก 1,832
ล้ำนบำท ณ สิน้ ปี 2563 โดยมีสำเหตุหลักจำกกำรปรับมูลค่ำหนีต้ ำมอัตรำกำรอ่อนค่ำของเงินบำทเทียบเงินดอลล่ำร์สหรัฐฯ
โดยระยะเวลำเก็บหนีเ้ ฉลีย่ สำหรับปี 2564 เท่ำกับ 176 วัน เพิ่มขึน้ จำก 154 วัน สำหรับปี 2563 โดยหำกพิจำรณำลูกหนี ้
กำรค้ำของกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันและกิจกำรอื่นจำนวนรวม 1,699 ล้ำนบำท ประกอบด้วย ลูกหนีก้ ำรค้ำกิจกำรทีเ่ กี่ยวข้องกัน
จำนวน 9 ล้ำนบำท และลูกหนีก้ ำรค้ำกิจกำรอื่นจำนวน 1,689 ล้ำนบำท คิดเป็ นสัดส่วน 0.6% และ 99.4% ของลูกหนี ้
กำรค้ำของกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันและกิจกำรอื่น ตำมลำดับ โดยกำรวิเครำะห์อำยุลกู หนีก้ ำรค้ำ แสดงรำยละเอียดต่อไปนี ้
กำรวิเครำะห์อำยุลกู หนีก้ ำรค้ำ
รายละเอียดลูกหนีก้ ารค้า
หน่วย: ล้านบาท
ลูกหนีก้ ำรค้ำยังไม่ครบกำหนดชำระ
เกินกำหนดชำระ:
น้อยกว่ำ 3 เดือน
แบบ 56-1 One Report

31 ธันวาคม 2564
ร้อยละของ
จานวน
สินทรัพย์
(ล้านบาท)
รวม
157
1.0%
170

1.1%

31 ธันวาคม 2563
ร้อยละของ
จานวน
สินทรัพย์
(ล้านบาท)
รวม
158
0.9%
98

0.6%
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รายละเอียดลูกหนีก้ ารค้า
หน่วย: ล้านบาท
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มำกกว่ำ 12 เดือน
หัก ค่ำเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
รวมลูกหนีก้ ารค้าสุทธิ
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31 ธันวาคม 2564
ร้อยละของ
จานวน
สินทรัพย์
(ล้านบาท)
รวม
25
0.2%
14
0.1%
1,332
8.7%
(653)
-4.3%
1,046
6.8%

31 ธันวาคม 2563
ร้อยละของ
จานวน
สินทรัพย์
(ล้านบาท)
รวม
240
1.4%
496
3.0%
1,187
7.1%
(873)
-5.2%
1,306
7.8%

โดยปกติระยะเวลำกำรให้สินเชื่อแก่ลกู ค้ำของกลุม่ บริษัทสำหรับลูกค้ำทั่วไป มีระยะเวลำตัง้ แต่ 15 วัน ถึง 120
วัน บริษัทมีระยะเวลำเก็บหนีเ้ ฉลีย่ สำหรับปี 2564 เท่ำกับ 176 วัน เนื่องจำกลูกหนีก้ ำรค้ำที่มีอำยุมำกกว่ำ 12 เดือน ณ สิน้
ปี 2564 จำนวน 1,332 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่เป็ นลูกค้ำรำชกำร ซึ่งบริษัทมองว่ำควำมเสี่ยงในกำรไม่ชำระเงินคืนของลูกค้ำ
รำชกำรอยู่ในระดับต่ำ อย่ำงไรก็ตำม เมื่อพิจำรณำเปรียบเทียบ ณ สิน้ ปี 2563 เพิ่มขึน้ 13% จำก 1,832 ล้ำนบำท โดยมี
สำเหตุหลักจำกกำรปรับมูลค่ำหนีต้ ำมอัตรำกำรอ่อนค่ำของเงินบำทเทียบเงินดอลล่ำร์สหรัฐฯ
บริษัทมีกำรสอบทำนควำมสำมำรถในกำรเก็บเงินของฝ่ ำยติดตำมหนีอ้ ย่ำงสม่ำเสมอ บริษัทเชื่อมั่นว่ำค่ำเผื่อหนี ้
สงสัยจะสูญของบริษัท ซึ่งบันทึกจำกกำรวิเครำะห์ลกู หนีแ้ ต่ละรำยนัน้ เพียงพอต่อหนีส้ งสัยจะสูญ ภำยหลังจำกกำรตัง้ ค่ำ
เผื่อหนีส้ งสัยจะสูญแล้ว ฝ่ ำยกฎหมำยของบริษัทจะเริ่มกระบวนกำรทำงกฎหมำยในกำรติดตำมทวงหนีใ้ ห้จนถึงที่สดุ ก่อน
จะพิจำรณำตัดจำหน่ำยลูกหนีก้ ำรค้ำและค่ำเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญที่เรียกเก็บไม่ได้
สินค้าคงเหลือ
ณ สิน้ ปี 2564 บริษัทมีสินค้ำคงเหลือสุทธิทงั้ สิน้ 7 ล้ำนบำท ลดลง 86.8% จำกจำนวน 55 ล้ำนบำท ณ สิน้ ปี 2563
ระยะเวลำขำยสินค้ำเฉลีย่ ของบริษัทคิดเป็ น 30 วัน ในปี 2564 ลดลงจำก 71 วัน ในปี 2563 โดยบริษัทได้ทำกำรตรวจสอบ
คุณภำพของสินทรัพย์อย่ำงสม่ำเสมอ โดย ณ สิน้ ปี 2564 บริษัทมีคำ่ เผื่อสินค้ำล้ำสมัย เป็ นจำนวน 73 ล้ำนบำท ลดลงจำก
81 ล้ำนบำท ณ สิน้ ปี 2563
เงินให้กู้ยมื แก่การร่วมค้าและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ณ สิน้ ปี 2564 บริษัทมีกำรให้เงินกูย้ ืมแก่กำรร่วมค้ำและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันเป็ นจำนวนทัง้ สิน้ 1,753 ล้ำนบำท
เพิ่มขึน้ 0.1% เมื่อเทียบกับ 1,752 ล้ำนบำท ณ สิน้ ปี 2563 โดยเงินกูย้ ืมดังกล่ำวส่วนใหญ่เป็ นเงินกูย้ ืมแก่ บริษัท เชนนิงตัน
อินเวสเม้นท์ส พีทีอี ลิมิเต็ด
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
บริษัทมีที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์สทุ ธิ ณ สิน้ ปี 2564 ทัง้ สิน้ 2,778 ล้ำนบำท ลดลง 10.1% จำก 3,091 ล้ำนบำท ณ
สิน้ ปี 2563 มีสำเหตุหลักจำกค่ำเสือ่ มรำคำและค่ำตัดจำหน่ำยอำคำรและอุปกรณ์ในปี 2564
สินทรัพย์สิทธิการใช้
ณ สิน้ ปี 2564 บริษัทมีสนิ ทรัพย์สทิ ธิกำรใช้ จำนวน 1,434 ล้ำนบำท คิดเป็ นสัดส่วน 9.3% ของสินทรัพย์รวม เพิม่ ขึน้
จำก 151 ล้ำนบำท ณ สิน้ ปี 2563 สำเหตุหลักมำจำกกำรเพิม่ ขึน้ ของข้อตกลงเพื่อซือ้ แบนด์วิธบำงส่วนบนดำวเทียมไทยคม
4 และดำวเทียมไทยคม 6 ภำยหลังจำกกำรสิน้ สุดของสัญญำดำเนินกิจกำรดำวเทียมสือ่ สำรภำยในประเทศ
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3. สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุนของบริษัท
แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน
บริษัทมีเงินสดสุทธิ ได้มำจำกกิจกรรมดำเนินงำน ในปี 2564 จำนวน 1,224 ล้ำนบำท ลดลง 30.8% จำก 1,769
ล้ำนบำท ในปี 2563 โดยมีสำเหตุหลักจำกกำไรจำกกำรดำเนินงำนที่ลดลง
เงินกูย้ ืมสุทธิของบริษัท ณ สิน้ ปี 2564 มีจำนวนทัง้ สิน้ 1,266 ล้ำนบำท ลดลง 66.3% จำก 3,760 ล้ำนบำท ณ สิน้ ปี
2563 มีหลักกำรชำระคืนหุน้ กูท้ ี่ครบกำหนดชำระและเงินกูย้ ืมระยะยำวสำหรับโครงกำรดำวเทียมตำมกำหนด
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ณ สิน้ ปี 2564 มีจำนวนทัง้ สิน้ 11,129 ล้ำนบำท ลดลง 1% จำก 11,247 ล้ำนบำท ณ
สิน้ ปี 2563 มีสำเหตุหลักจำกผลกำไรสุทธิที่ลดลง
ณ สิน้ ปี 2564 บริษัทมีอตั รำส่วนเงินกูย้ ืมสุทธิตอ่ ส่วนทุน 0.11 เท่ำ ลดลงจำก 0.33 เท่ำ ณ สิน้ ปี 2563
รายจ่ายลงทุน
เงินสดสุทธิได้มำ (ใช้ไป) จำกกิจกรรมลงทุน ในปี 2564 มีจำนวน 1,224 ล้ำนบำท เนื่องจำกกำรขำยเงินลงทุนเพื่อใช้
ในกำรชำระคืนหุน้ กูค้ รบกำหนดชำระในไตรมำสที่ 4/2564
ความเพียงพอของสภาพคล่อง
ณ สิน้ ปี 2564 บริษัทมีอตั รำส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนีส้ ินหมุนเวียน 5.66 เท่ำ เพิ่มขึน้ จำก 2.70 เท่ำ ณ สิน้ ปี
2563 โดยมีหลักจำกกำรชำระคืนหุน้ กูท้ ี่ครบกำหนดชำระในปี 2564
บริษัทมีกำรควบคุมควำมเสีย่ งจำกกำรขำดสภำพคล่องโดยกำรรักษำระดับของเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดให้
เพียงพอต่อกำรดำเนินงำนของกลุ่มบริษัท รวมทัง้ จัดหำวงเงินสินเชื่อระยะสัน้ จำกธนำคำรต่ำง ๆ เพื่อสำรองในกรณีที่มี
ควำมจำเป็ นและเพื่อลดผลกระทบจำกควำมผันผวนของกระแสเงินสด
ความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุน
ณ สิน้ ปี 2564 บริษัทมีหนีส้ ินที่มีภำระดอกเบีย้ ทัง้ สิน้ 1,266 ล้ำนบำท ประกอบด้วย เงิ นกู้ยืมระยะยำวที่มีอัตรำ
ดอกเบีย้ ลอยตัว ซึง่ ใช้สำหรับกำรลงทุนในโครงกำรดำวเทียม ที่อตั รำดอกเบีย้ ณ สิน้ ปี 2564 เท่ำกับ 2.4% ต่อปี
นอกจำกนี ้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 กลุม่ บริษัทมีวงเงินกูย้ ืมที่ยงั ไม่ได้ใช้จำกธนำคำรในประเทศและต่ำงประเทศ
เป็ นจำนวนรวม 573 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ
4. ปั จจัยหรือเหตุการณ์ที่จะมีผลต่อการดาเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
บริษั ทให้บริกำรสื่ อสำรผ่ ำนดำวเที ยมทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ และมี กำรด ำเนิ นธุ รกิ จให้บริกำรโทรศัพท์ใน
ต่ำงประเทศ บริษัทจึงมีควำมเสีย่ งจำกอัตรำแลกเปลีย่ น เนื่องจำกกำรมีรำยรับ รำยจ่ำย รวมถึงกำรกูย้ ืมเป็ นเงินตรำต่ำงประเทศ
กำรเปลีย่ นแปลงอัตรำแลกเปลีย่ นส่งผลกระทบต่องบกำรเงินและกระแสเงินสดของบริษัท
ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำแลกเปลี่ยนเกิดจำกกำรที่บริษัททำธุรกรรมเกี่ยวกับสกุลเงินตรำต่ำงประเทศที่อำจ
ก่อให้เกิดผลกำไรหรือขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยน ซึ่งรวมถึงกำรใช้อนุพนั ธ์ทำงกำรเงินที่เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศ โดยปั จจัยที่
ส่งผลกระทบต่อกำรเคลื่อนไหวของอัตรำแลกเปลี่ยนที่สำคัญได้แก่
1. กำรเปลีย่ นแปลงภำวะเศรษฐกิจโลก
2. กำรเปลีย่ นแปลงนโยบำยกำรเงินกำรคลังทัง้ ของประเทศไทยและต่ำงประเทศ
ทัง้ นี ้ บริษัทมีนโยบำยในกำรบริหำรและป้องกันควำมเสี่ยง โดยจะพิจำรณำจำกฐำนะสุทธิ ของรำยกำรที่เป็ นเงิ นตรำ
ต่ำงประเทศ กล่ำวคือบริหำรโครงสร้ำงรำยได้และค่ำใช้จ่ำยให้มีควำมสมดุลกัน ในกรณีที่เกิดควำมไม่สมดุล บริษัทอำจใช้วิธีกำร
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ป้องกันควำมเสีย่ งด้วยวิธีกำรต่ำง ๆ เช่น กำรทำสัญญำซือ้ ขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ (Foreign Exchange Forward หรือ
Forward Contract) กำรทำสัญญำสิทธิในกำรซือ้ หรือขำยเงินตรำต่ำงประเทศในอนำคต (Options) กำรทำสัญญำแลกเปลี่ยน
สกุลเงินและอัตรำดอกเบีย้ ล่วงหน้ำ (Cross Currency and Interest rate Swap) และกำรบัญชีเพื่อป้องกันควำมเสี่ยงจำกอัตรำ
แลกเปลี่ยน (Hedge Accounting) รวมถึงกำรชำระคืนเงินกูย้ ืมที่เป็ นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศในกรณีที่บริษัทมีสภำพคล่องที่
เพียงพอ เป็ นต้น
สถานการณ์โควิด-19
เมื่อพิจำรณำผลกระทบต่อบริษัท ควำมเสี่ยงสถำนกำรณ์โควิด-19 ยังคงมิได้มีผลกระทบต่อผลประกอบกำรของบริษัทปี
2564 โดยจำนวนช่องสัญญำณดำวเทียมที่ขำยให้กบั ผูป้ ระกอบกำรช่องโทรทัศน์และอินเทอร์เน็ตไม่ได้ลดลงจำกเหตุกำรณ์นี ้
อย่ำงไรก็ตำม ในอนำคตบริษัทอำจได้รบั ผลกระทบทำงอ้อมหำกสถำนกำรณ์ยืดเยือ้ จนส่งผลต่อธุรกิจของลูกค้ำของบริษัท
ข้อมูลสาคัญทางการเงิน
รายงานการตรวจสอบงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
นำยชวำลำ เทียนประเสริฐกิจ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำต เลขที่ 4301 บริษัท ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี
จำกัด ได้ตรวจสอบงบกำรเงินรวมของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย (“กลุม่ บริษัท”) และงบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำรของ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ซึง่ ประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและเฉพำะกิจกำร ณ วันที่
31 ธันวำคม 2564 และงบกำไรขำดทุนรวมและเฉพำะกิจกำร งบกำไรขำดทุนและกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวมและเฉพำะ
กิจกำร งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของ ผูถ้ ือหุน้ รวมและเฉพำะกิจกำร และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพำะกิ จกำร
สำหรับปี สนิ ้ สุดวันเดียวกันและหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและเฉพำะกิจกำร รวมถึงสรุปนโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ
โดยผูส้ อบบัญชีเห็นว่ำ งบกำรเงินรวมและเฉพำะกิจกำรข้ำงต้นนีแ้ สดงฐำนะกำรเงินของบริษัท ไทยคม จำกัด
(มหำชน) และบริษัทย่อย และของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และผลกำรดำเนินงำนและ
กระแสเงินสดสำหรับปี สนิ ้ สุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
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ตารางสรุ ปงบการเงิน
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม
งบแสดงฐานะการเงินรวม
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินลงทุนชั่วครำว
ลูกหนีก้ ำรค้ำและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
ลูกหนีก้ ิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ส่วนของเงินกูย้ ืมระยะยำวแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้อง
กันที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
สินค้ำคงเหลือ
สินทรัพย์ภำษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั
สินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ
เงินให้กยู้ ืมระยะยำวแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
สินทรัพย์สิทธิกำรใช้
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนภำยใต้สญ
ั ญำอนุญำตให้
ดำเนินกำร
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนีส้ ินและส่วนของผู้ถือหุน้
หนีส้ ินหมุนเวียน
เจ้ำหนีก้ ำรค้ำและเจ้ำหนีห้ มุนเวียนอื่น
เจ้ำหนีก้ ิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ส่วนของเงินกูย้ ืมระยะยำวที่ถึงกำหนดชำระ
ภำยในหนึ่งปี
ส่วนของหนีส้ ินตำมสัญญำเช่ำที่ถึงกำหนด
ชำระภำยในหนึ่งปี
เงินรับล่วงหน้ำค่ำบริกำรจำกลูกค้ำ
ผลประโยชน์ตอบแทนค้ำงจ่ำย

แบบ 56-1 One Report

2564
จานวนเงิน

%

2563
จานวนเงิน

%

(หน่วย : พันบำท)
2562
จานวนเงิน
%

1,780,489
2,070,559
7,012

11.61
13.50
0.05

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

13.79
10.99
0.21

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

15.42
18.12
11.12
0.03

1,002,943
7,342
46,288,496
3,121,781
13,149
8,049,563

6.54
0.05
0.30
20.35
0.09
52.48

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

5.12
0.33
0.24
25.91
0.22
56.80

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

3.71
0.73
0.46
0.17
49.77

1,249,465
750,299
2,778,276
1,434,327

8.15
4.89
18.11
9.35

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

8.35
5.39
18.54
0.91

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

8.29
6.63
19.49
-

61,681
690,006
326,014
7,290,069
15,339,632

0.40
4.50
2.13
47.52
100.00

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

3.36
0.53
4.37
1.76
43.20
100.00

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

8.03
1.34
4.69
1.76
50.23
100.00

462,137
4

3.01
0.00

424,128
-

2.54
-

554,717
1,029

3.26
0.01

424,487

2.77

2,624,366

15.74

392,002

2.31

227,846
205,031
-

1.49
1.34
-

79,866
191,056
117,411

0.48
1.15
0.70

349,788
171,655

2.06
1.01

ส่วนที่ 1 หน้ำที่ 74

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

งบแสดงฐานะการเงินรวม
ภำษีเงินได้คำ้ งจ่ำย
หนีส้ ินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยำว
หนีส้ ินตำมสัญญำเช่ำ
เจ้ำหนี ้ - อำคำรและอุปกรณ์ระยะยำว
ประมำณกำรหนีส้ ินไม่หมุนเวียนสำหรับ
ผลประโยชน์พนักงำน
หนีส้ ินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
หนีส้ ินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุน้
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชำระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่ำหุน้ สำมัญ
กำไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสำรองตำมกฎหมำย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
รวมส่วนของบริษัทใหญ่
รวมส่วนของผู้ถือหุน้
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุน้

แบบ 56-1 One Report

2564
จานวนเงิน
21,455
81,222
1,422,182

ส่วนที่ 1 กำรประกอบธุรกิจและผลกำรดำเนินงำน
(หน่วย : พันบำท)
2562
จานวนเงิน
%
140
0.00
56,578
0.33
1,525,909
8.98

%
0.14
0.53
9.27

2563
จานวนเงิน
4,193
61,128
3,502,150

%
0.03
0.37
21.00

841,412
1,223,505
231,791

5.49
7.98
1.51

1,135,519
68,389
208,427

6.81
0.41
1.25

3,799,127
209,286

22.35
1.23

279,459
212,001
2,788,168
4,210,349

1.82
1.38
18.18
27.45

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

1.70
0.04
1.35
11.56
32.56

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

1.36
1.40
26.34
35.32

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

35.85
35.73
28.20

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

32.98
32.86
25.94

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

32.35
32.24
25.44

549,988
1,068,464
(294,951)
11,129,283
11,129,283
15,339,632

3.59
6.97
(1.92)
72.55
72.55
100.00

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

3.30
6.76
(1.41)
67.44
67.44
100.00

549,988
3.24
873,555
5.14
(234,365) (1.38)
10,994,960 64.68
10,994,960 64.68
16,999,182 100.00

ส่วนที่ 1 หน้ำที่ 75

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

ส่วนที่ 1 กำรประกอบธุรกิจและผลกำรดำเนินงำน

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)
งบกำไรขำดทุนรวมสำหรับปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม
(หน่วย : พันบำท)
งบกาไรขาดทุนรวม
รายได้
รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร
กำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยนสุทธิ
รำยได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขำยและต้นทุนกำรให้บริกำร
ต้นทุนค่ำอนุญำตให้ดำเนินกำร
ค่ำใช้จำ่ ยในกำรขำย
ค่ำใช้จำ่ ยในกำรบริหำร
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสินทรัพย์
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ ริหำร
ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนสุทธิ
ขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัทย่อย
รวมค่าใช้จ่าย
กาไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดาเนินงาน
รำยได้ทำงกำรเงิน
ต้นทุนทำงกำรเงิน
หนีส้ ญ
ู และหนีส้ งสัยจะสูญ
กลับรำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ (ขำดทุนจำก
ซึง่ เป็อนยค่
ไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ
น
กำรด้
ำ)
ฉบับที่ 9
ส่วนแบ่งกำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทย่อยและกำร
ร่วมค้ำ
กาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
ค่ด้ำอใช้
ยค่จำำ่ )ยภำษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี จากการดาเนินงาน
กำรแบ่
ต่อเนื่องงปั นกำไร (ขำดทุน)
ส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี
กำไรต่อหุน้ (บำท)
ร่วมค้ำ

แบบ 56-1 One Report

2564
จานวนเงิน

%

2563
จานวนเงิน

%

2562
จานวนเงิน

%

3,302,772
368,942
73,749
3,745,463

88.18
9.85
1.97
100.00

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

84.13
15.87
100.00

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

97.16
2.84
100.00

1,998,317
351,276
16,856
800,597
66,535
3,233,581
511,882
129,146
(155,291)
-

53.35
9.38
0.45
21.38
1.78
86.33
13.67
3.45
(4.15)
-

2,072,533
505,839
20,068
838,740
66,689
58,559
3,564,428
663,393
140,515
(188,229)
-

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

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

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

12,934

0.35

8,565

0.20

-

-

(266,756)
231,915
(88,279)
143,636

(7.12)
6.19
(2.36)
3.83

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

0.09
14,.85
(2.70)
12.15

(116,448)
(2.43)
(1,906,239) (39.72)
(343,710)
(7.16)
(2,249,949) (46.88))

143,636
143,636
0.13

3.83
3.83

513,782
513,782
0.47

12.15
12.15

(2,249,949)
(2,249,949)
(2.05)

(46.88)
(46.88)

ส่วนที่ 1 หน้ำที่ 76

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

ส่วนที่ 1 กำรประกอบธุรกิจและผลกำรดำเนินงำน

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)
งบกระแสเงินสดรวม สำหรับปี สนิ ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม
งบกระแสเงินสดรวม
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กำไร (ขำดทุน) สำหรับปี
รำยกำรปรับปรุง :
ค่ำเสื่อมรำคำอำคำรและอุปกรณ์
ค่ำตัดจำหน่ำยสินทรัพย์สิทธิกำรใช้
ค่ำตัดจำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนภำยใต้สญ
ั ญำอนุญำตให้ดำเนินกำร
ค่ำตัดจำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ขำดทุน (กลับรำยกำร) จำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
รำยได้จำกดอกเบีย้ รับ
รำยได้จำกกำรลงทุน
ต้นทุนบริกำรในอดีตและปั จจุบนั ของพนักงำน
กำรจ่ำยโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์
ต้นทุนทำงกำรเงิน
(กำไร)ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
ค่ำตัดจำหน่ำยค่ำใช้จำ่ ยในกำรจัดหำเงินกูย้ ืม
ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ (กลับรำยกำร)
ค่ำเผื่อสินค้ำเสื่อมสภำพ(กลับรำยกำร)
(กำไร) ขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยอำคำรและอุปกรณ์
กำรตัดจำหน่ำยสินค้ำคงเหลือ
กำรตัดจำหน่ำยอำคำรและอุปกรณ์
กำรตัดจำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
กำรตัดจำหน่ำยสินทรัพย์
ขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษัทย่อยและกำรร่วมค้ำ
ค่ำใช้จำ่ ยภำษีเงินได้
กำรเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนีส้ ินดำเนินงำน :
ลูกหนีก้ ำรค้ำและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
ลูกหนีก้ ิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
สินค้ำคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้ำหนีก้ ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ ื่น
เจ้ำหนีก้ ิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เงินรับล่วงหน้ำจำกลูกค้ำ
ผลประโยชน์ตอบแทนตำมสัญญำอนุญำตให้ดำเนินกำรค้ำงจ่ำย

แบบ 56-1 One Report

2564
จานวนเงิน

2563
จานวนเงิน

(หน่วย : พันบำท)
2562
จานวนเงิน

143,636

513,782

(2,249,949)

329,880
158,818
559,583
71,420
(129,146)
(4,688)
17,222
187
152,940
(511,510)
2,351
(12,934)
8,549
(2,547)
(1,984)
2,085
2,911
266,756
88,279

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

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

132,006
27,784
41,528
26,437
1,706
47,860
(27)
13,251
(117,411)

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

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

ส่วนที่ 1 หน้ำที่ 77

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

งบกระแสเงินสดรวม
หนีส้ ินหมุนเวียนอื่น
หนีส้ ินไม่หมุนเวียนอื่น
ประมำณกำรหนีส้ ินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงำน
จ่ำยภำษีเงินได้
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบีย้
สินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึน้ ) ลดลง
เงินสดจ่ำยเพื่อซือ้ อำคำรและอุปกรณ์
เงินสดรับจำกกำรขำยอำคำรและอุปกรณ์
เงินสดรับจำกเงินให้กยู้ ืมแก่กำรร่วมค้ำ
เงินสดจ่ำยสำหรับซือ้ สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจำกกำรจำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินสดจ่ำยเพื่อลงทุนในกำรร่วมค้ำ
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ำยเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ของบริษัท
ชำระคืนเงินกูย้ ืม
ลงทุนในหุน้ กูภ้ ำยในกลุม่ กิจกำร
จ่ำยต้นทุนทำงกำรเงิน
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง)-สุทธิ
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันที่ 1 มกรำคม
ผลกระทบจำกอัตรำแลกเปลี่ยนของเงินตรำต่ำงประเทศคงเหลือสิน้ งวด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวำคม

แบบ 56-1 One Report
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2564
จานวนเงิน
18,918
(31,349)
(48,016)
(30,064)
1,224,429

2563
จานวนเงิน
3,746
(11,083)
(39,956)
(23,058)
1,769,292

(หน่วย : พันบำท)
2562
จานวนเงิน
(32,488)
(24,659)
(30,402)
(83,018)
1,657,639

130,388
1,193,988
(45,515)
9,625
188,541
(26,730)
(4,000)
1,446,297

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

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

(219,215)
(2,825,431)
32,000
(176,529)
(3,189,175)
(518,450)
2,298,895
43
1,780,489

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

(2,790,945)
(318,736)
(3,109,681)
(208,535)
2,830,235
11
2,621,710
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)
อัตรำส่วนทำงกำรเงิน
งบการเงินรวม
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
อัตรำส่วนสภำพคล่อง (เท่ำ)
อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว (เท่ำ)
อัตรำส่วนสภำพคล่องกระแสเงินสด (เท่ำ)
อัตรำส่วนหมุนเวียนลูกหนีก้ ำรค้ำ (เท่ำ)
ระยะเวลำเก็บหนีเ้ ฉลี่ย (วัน)
อัตรำส่วนหมุนเวียนสินค้ำคงเหลือ (เท่ำ)
ระยะเวลำขำยสินค้ำเฉลี่ย (วัน)
อัตรำส่วนหมุนเวียนเจ้ำหนี ้ (เท่ำ)
ระยะเวลำชำระหนี ้ (วัน)
Cash Cycle (วัน)
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาไร (Profitability Ratio)
อัตรำกำไรขัน้ ต้น (%)
อัตรำกำไรจำกกำรดำเนินงำน (%)
อัตรำกำไรอื่น (%)
อัตรำส่วนเงินสดต่อกำรทำกำไร (%)
อัตรำกำไรสุทธิ (%)
อัตรำผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ (%)
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ (%)
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวร (%)
อัตรำกำรหมุนเวียนของสินทรัพย์ (เท่ำ)
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
อัตรำส่วนหนีส้ ินที่มีภำระดอกเบีย้ ต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (เท่ำ)
อัตรำส่วนหนีส้ ินรวมต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (เท่ำ)
อัตรำส่วนควำมสำมำรถชำระดอกเบีย้ (เท่ำ)
อัตรำส่วนควำมสำมำรถชำระภำระผูกพัน (เท่ำ) (Cash Basis)
อัตรำกำรจ่ำยเงินปั นผล (%)
ข้อมูลต่อหุ้น
มูลค่ำตำมบัญชีตอ่ หุน้ (บำท)
กำไร (ขำดทุน) สุทธิตอ่ หุน้ (บำท)
เงินปั นผลต่อหุน้ (บำท)

แบบ 56-1 One Report

2564

2563

2562

5.66
4.66
0.50
2.05
176
11.86
30
14.61
24.64
181

2.70
2.33
0.70
2.33
154
5.06
71
11.32
32
194

5.54
4.75
0.59
3.03
119
4.31
84
11.55
31
171

28.86
2.09
8.46
239.20
4.35
1.28

27.51
(0.21)
18.65
266.70
14.45
4.62

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

0.90
30.95
0.23

3.05
40.61
0.26

(11.48)
(6.71)
0.25

0.11
0.38
9.58
0.40
152.62

0.33
0.48
11.01
2.26
42.67

0.38
0.55
7.68
0.55
0.00

10.15
0.13
0.30

10.26
0.47
0.20

10.03
(2.05)
0.20
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5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสาคัญอื่น
5.1 ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลของบุคคลอ้างอิง
: บริษัท ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
อำคำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 93 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหำนคร 10400
โทรศัพท์ : (66) 2009 9000
โทรสำร : (66) 2009 9991
www.set.or.th/tsd
นายทะเบียนหุน้ กู้และตัวแทนชาระเงิน : ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 1222 ถนนพระรำมที่ 3 แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ
กรุงเทพมหำนคร 10120
โทรศัพท์ : (66) 2296 2000
โทรสำร : (66) 2683 1304
ลูกค้ำสัมพันธ์ : 1572
www.krungsri.com
ผู้สอบบัญชี
: นำยชวำลำ เทียนประเสริฐกิจ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำต เลขทะเบียน 4301
บริษัท ดีลอ้ ยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
อำคำร เอไอเอ สำทร ทำวเวอร์ ชัน้ 23-27
เลขที่ 11/1 ถนนสำทรใต้ แขวงยำนนำวำ เขตสำทร
กรุงเทพมหำนคร 10120
โทรศัพท์ : (66) 2034 0000
โทรสำร : (66) 2034 0100
www.deloitte.com
นายทะเบียนหลักทรัพย์

ข้อมูลสาหรับนักลงทุน
นักลงทุนสำมำรถหำข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) ได้ที่ :
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 349 ชัน้ 28 อำคำรเอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ถนนวิภำวดีรงั สิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหำนคร 10900
โทรศัพท์
: (66) 2596 5068
โทรสำร
: (66) 2591 0705
อีเมล
: ir@thaicom.net
เว็บไซต์
: www.thaicom.net
Social Network : Facebook : Thaicom PLC.
ไทยคมลงทะเบียนกำรซือ้ ขำยหุน้ ที่ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
แบบ 56-1 One Report
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ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Reuters
Bloomberg
ข้อจำกัดในกำรโอนหุน้ ต่ำงด้ำว
สิน้ สุดรอบระยะเวลำบัญชี
ผูต้ รวจสอบบัญชีอิสระ
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THCOM
THCOM.BK
THCOM TB
: 40%
: 31 ธันวำคม
: บริษัท ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

ผูล้ งทุนสำมำรถศึกษำข้อมูลของบริษัทเพิ่มเติมได้จำกแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของ
บริษัทที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ของบริษัท

5.2 ข้อมูลสาคัญอื่น
- ไม่มี –

5.3 ข้อพิพาททางกฎหมาย
1. การประเมินภาษีเงินได้ท่ปี ระเทศอินเดีย
บริษัทได้เริม่ ให้บริกำรช่องสัญญำณดำวเทียมกับลูกค้ำในประเทศอินเดีย ประมำณไตรมำสที่สขี่ องปี 2540 หลังจำกที่
ได้มีกำรส่งดำวเทียมไทยคม 3 เข้ำสูว่ งโคจรแล้ว โดยลูกค้ำเกือบทัง้ หมดเป็ นผูใ้ ห้บริกำรโทรทัศน์และบริกำรอินเทอร์เน็ต ใน
ปี พ.ศ. 2543 กรมสรรพำกรอินเดียได้มีจดหมำยถึงบริษัทแจ้งว่ำรำยได้จำกกำรให้บริกำรช่องสัญญำณดำวเทียมในอินเดีย
นัน้ เป็ นรำยได้ประเภทค่ำสิทธิ (Royalty) ซึ่งจะต้องถูกหักภำษี ณ ที่จ่ำยในอัตรำร้อยละ 15 และทำกำรประเมินภำษี เงินได้
ที่จะเรียกเก็บจำกบริษัท ตัง้ แต่ปีประเมินภำษี 2541-2542 (1 เมษำยน 2540 - 31 มีนำคม 2541) บริษัทได้ชีแ้ จงไปว่ำใน
ควำมเห็นของบริษัทรำยได้จำกกำรให้บริกำรช่องสัญญำณเป็ นรำยได้จำกกำรทำธุรกิจ (Business Income) เมื่อบริษัทไม่มี
สถำนประกอบกำรถำวรในประเทศอินเดีย รำยได้ดงั กล่ำวจึงไม่ตอ้ งเสียภำษี ในประเทศอินเดีย แต่กรมสรรพำกรอินเดียก็
ยืนยันในควำมเห็นเดิมของตนและทำกำรประเมินภำษี ของบริษัทอย่ำงต่อเนื่อง หลังจำกนัน้ บริษัทได้อทุ ธรณ์กำรประเมิน
ภำษี ของกรมสรรพำกรอินเดียไปที่ Income Tax Appellate Tribunal (ITAT) โดยในปี 2549 ITAT ได้พิจำรณำอุทธรณ์ของ
PanAmSat ในประเด็นเดียวกันนีแ้ ละตัดสินว่ำรำยได้จำกกำรให้บริกำรช่องสัญญำณดำวเทียมเป็ นรำยได้จำกกำรประกอบ
ธุรกิจและไม่ใช่ค่ำสิทธิ ที่ปรึกษำกฎหมำยภำษี ของบริษัทในประเทศอินเดียก็มีควำมเห็นว่ำในที่สดุ แล้ว ITAT และศำลสูง
(High Court) ของอิ น เดี ย คงจะตัด สิน ประเด็ น ที่ บ ริษั ท ได้อุท ธรณ์ขึน้ ไปนี ว้ ่ำ รำยได้จ ำกกำรให้บ ริก ำรช่ อ งสัญ ญำณ
ดำวเทียมเป็ นรำยได้จำกกำรประกอบธุรกิจไม่ใช่ค่ำสิทธิ และบริษัทไม่มีภำระที่จะต้องชำระภำษี เงินได้ในประเทศอินเดีย
จำกรำยได้ดงั กล่ำว และบริษัทได้รอ้ งเรียนต่อกระทรวงกำรคลังของประเทศไทยขอให้ดำเนินกำรใช้วิธีกำรเพื่อควำมตกลง
กัน (Mutual Agreement Procedure) ตำมข้อ 25 ของควำมตกลงเพื่อหลีกเลีย่ งกำรเก็บภำษี ซอ้ นระหว่ำงประเทศไทยและ
ประเทศอินเดีย โดยเจรจำกับกรมสรรพำกรและกระทรวงกำรคลังของอินเดียเพื่อให้เกิดควำมชัดเจนโดยเร็วว่ำรำยได้จำก
กำรให้บริกำรช่องสัญญำณดำวเทียมนัน้ เป็ นค่ำสิทธิหรือไม่ หรือเป็ นรำยได้จำกกำรประกอบธุรกิจ
เจ้ำพนักงำนประเมินภำษี ของประเทศอินเดียได้ทำกำรประเมินภำษี เงินได้ เงินเพิ่ม ภำษี เพื่อกำรศึกษำ และดอกเบีย้
จำกรำยได้ที่บริษัทได้รบั จำกผูใ้ ช้บริกำรของบริษัทในแต่ละปี ภำษี ตงั้ แต่ปีประเมิน 2541 - 2542 ถึง 2555 - 2556 (วันที่ 1
เมษำยน 2540 ถึงวันที่ 30 มีนำคม 2555) เป็ นจำนวนเงินรวม 859 ล้ำนรู ปี (ประมำณ 384 ล้ำนบำท) และเบีย้ ปรับและ
ดอกเบีย้ ที่เกี่ยวข้องกับเบีย้ ปรับเป็ นจำนวนเงินรวม 566 ล้ำนรูปี (ประมำณ 253 ล้ำนบำท)
เมื่อวันที่ 16 ตุลำคม 2552 Income Tax Appellate Tribunal (ITAT) Special Bench ได้อำ่ นคำตัดสินในคดีที่ บริษัท
และบริษัทผูป้ ระกอบกำรดำวเทียมอีกรำยหนึ่งคือ SES New Skies Satellite (NSS) อุทธรณ์คำสั่งของสรรพำกรอินเดีย
และ Commissioner of Income Tax (Appeals) หรือ CIT(A) ในประเด็ น ที่ ว่ำ รำยได้จ ำกกำรให้บ ริก ำรช่ อ งสัญ ญำณ
แบบ 56-1 One Report
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ดำวเทียมเป็ นรำยได้ประเภทค่ำสิทธิ (royalty) หรือเป็ นรำยได้จำกกำรประกอบธุรกิจ (Business Income) สรุ ปได้ว่ำ กำร
ใช้บริกำรช่องสัญญำณดำวเทียมเป็ นกำรใช้ process และรำยได้จำกกำรให้บริกำรช่องสัญญำณดำวเทียมเป็ นรำยได้
ประเภทค่ำสิทธิ ซึ่งจะต้องถูกหักภำษี ณ ที่จ่ำยตำมอัตรำที่กฎหมำยกำหนด อย่ำงไรก็ ดี คำตัดสินของ ITAT Special
Bench นี ้ เป็ นคำตัดสินเฉพำะภำษี เงินได้ และดอกเบีย้ เท่ำนัน้ ไม่เกี่ยวกับค่ำปรับและดอกเบีย้ ที่เกี่ยวข้องกับค่ำปรับ
ตัวแทนด้ำนภำษี ของบริษัทที่ประเทศอินเดียได้รบั คำตัดสินของ ITAT Special Bench ที่กล่ำวถึงข้ำงต้นเมื่อวันที่ 11
พฤศจิ กำยน 2552 และบริษั ท มีเวลำ 120 วัน ที่ จ ะยื่ นอุท ธรณ์คำสั่งของ ITAT Special Bench ต่อ ศำล High Court ที่
ปรึกษำด้ำนภำษี ของบริษัทที่ประเทศอินเดียได้ให้ควำมเห็นว่ำคำตัดสินของ ITAT Special Bench นี ้ น่ำจะไม่ถูกต้อง
เพรำะไม่สอดคล้องกับคำพิพำกษำของศำล High Court ในคดีเกี่ยวกับบริกำรโทรคมนำคม ซึ่งอำจนำมำเปรียบเทียบเป็ น
แนวทำงได้ ควรที่บริษัทจะอุทธรณ์คำตัดสินของ ITAT Special Bench ต่อศำล High Court ซึง่ บริษัทได้ยื่นอุทธรณ์ตอ่ ศำล
High Court ที่ Delhi ไปแล้วเมื่อต้นเดือนธันวำคม 2552
เมื่อวันที่ 31 มกรำคม 2554 ศำล High Court ที่กรุ งเดลลีได้มีคำพิพำกษำในคดีเอเชียแซทว่ำรำยได้ของเอเชียแซท
จำกลูกค้ำที่ไม่ได้อยู่ในอินเดียไม่ตอ้ งเสียภำษี ในประเทศอินเดีย เนื่องจำกรำยได้ดงั กล่ำวไม่ถือว่ำเป็ นค่ำสิทธิ (Royalty)
แต่เป็ นรำยได้จำกกำรให้บริกำรส่งสัญญำณ
เมื่อวันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2554 ศำล High Court ที่กรุงเดลลีได้มีคำพิพำกษำว่ำคำตัดสินของ ITAT Special Bench ที่
ตัดสินว่ำรำยได้จำกกำรให้บริกำรช่องสัญญำณดำวเทียมเป็ นรำยได้ประเภทค่ำสิทธิ (Royalty) นัน้ ไม่ถกู ต้อง เพรำะขัดต่อ
คำพิพำกษำของศำล High Court ที่กรุ งเดลลี ในคดีเอเชียแซท และมีคำสั่งให้ส่งคำอุทธรณ์ของบริษัทกลับไปให้ ITAT
พิจำรณำตัดสินตำมหลักกฎหมำยที่ศำลได้พิพำกษำในคดีเอเชียแซท
เมื่อวันที่ 4 มีนำคม 2554 ITAT ได้ตดั สินว่ำรำยได้ของบริษัทจำกกำรให้บริกำรช่องสัญญำณดำวเทียมในประเทศ
อิ น เดี ย ไม่ถื อ ว่ำ เป็ น ค่ำ สิท ธิ (Royalty) และเมื่ อ บริษั ท ไม่มี สถำนประกอบกำรถำวร (Permanent Establishment) ใน
ประเทศอินเดีย รำยได้ดงั กล่ำวจึงไม่ตอ้ งเสียภำษี ในประเทศอินเดีย สำหรับดอกเบีย้ และเบีย้ ปรับที่กรมสรรพำกรอินเดียได้
เรียกเก็บจำกบริษัทให้ถือว่ำไม่มีผล และ ITAT ได้มีคำสั่งให้ยกเลิกกำรเรียกเก็บเบีย้ ปรับสำหรับปี ประเมินภำษี 25412542, 2542-2543, 2543-2544, 2544-2545 และ 2545-2546 ที่กรมสรรพำกรของประเทศอินเดียเรียกเก็บจำกบริษัท
และกรมสรรพำกรของประเทศอินเดียไม่ได้ยื่นอุทธรณ์คำตัดสินในเรื่องเบีย้ ปรับสำหรับปี ประเมินภำษี ดงั กล่ำวต่อศำล
High Court ที่กรุ งเดลลี คำตัดสินของ ITAT ในเรื่องเบีย้ ปรับถือเป็ นที่สดุ และเมื่อวันที่ 30 ธันวำคม 2554 กรมสรรพำกร
ของประเทศอินเดียได้คืนหลักประกันกำรชำระเงินค่ำเบีย้ ปรับที่บริษัทได้วำงไว้สำหรับปี ประเมิน 2541-2542 ถึง 25442545 จำนวน 162.4 ล้ำนรูปี (ประมำณ 66.5 ล้ำนบำท) ให้บริษัทแล้ว
จำกคำตัดสินของ ITAT ข้ำงต้น บริษัทอยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำรขอคืนเงินประกัน และภำษี หกั ณ ที่จ่ำยส่วนที่เหลือ
จำกกรมสรรพำกรของประเทศอินเดีย โดยภำษี หัก ณ ที่จ่ำยส่วนที่ลกู ค้ำรับผิดชอบจ่ำยแทนบริษัท บริษัทจะส่งคืนลูกค้ำ
ภำยหลังคดีตดั สินถึงที่สดุ โดย Supreme Court of India
เมื่อวันที่ 28 กันยำยน 2554 กรมสรรพำกรของประเทศอินเดียได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพำกษำของศำล High Court ที่กรุ ง
เดลลี ที่พิพำกษำว่ำคำตัดสินของ ITAT Special Bench ที่ตดั สินว่ำรำยได้จำกกำรให้บริกำรช่องสัญญำณดำวเทียมเป็ น
รำยได้ประเภทค่ำสิทธินนั้ ไม่ถกู ต้อง ต่อศำล Supreme Court of India และศำลได้มีหนังสือลงวันที่ 9 พฤศจิกำยน 2554
แจ้งให้ตวั แทนด้ำนภำษี ของบริษัททรำบถึงกำรอุทธรณ์ดงั กล่ำว
สถำนกำรณ์ปัจจุบนั ขณะนีเ้ รือ่ งอยูใ่ นระหว่ำงกำรพิจำรณำของ Supreme Court of India
2. คดีท่ีบริษัทถูกศาลปกครองมีคาสั่งเรียกให้เข้าเป็ นผู้ถูกฟ้ องคดีร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เมื่อวันที่ 19 เมษำยน 2550 นำยสุพงษ์ ลิม้ ธนำกุล ได้ยื่นฟ้อง คณะกรรมกำรกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (กทช.) และ
กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (“กระทรวงฯ”) ต่อศำลปกครองกลำง โดยอ้ำงเหตุเรื่องเจ้ำหน้ำที่รฐั และ
แบบ 56-1 One Report

ส่วนที่ 1 หน้ำที่ 82

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

ส่วนที่ 1 กำรประกอบธุรกิจและผลกำรดำเนินงำน

หน่วยงำนทำงปกครองละเลยต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ในกำรตรวจสอบบริษัทว่ำประกอบกิ จกำรโทรคมนำคมโดยฝ่ ำฝื น
กฎหมำยหรือ ไม่ หลัง จำกที่มีก ำรโอนขำยหุน้ ของ บริษั ท ชิ น คอร์ ป อเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) (1) ให้แ ก่ ผู้ถือหุน้ รำยใหม่
ศำลปกครองกลำงได้มีคำสั่งลงวันที่ 28 เมษำยน 2552 เรียกให้บริษัทเข้ำมำเป็ นผูถ้ กู ฟ้องคดีรว่ มโดยกำหนดให้บริษัทเป็ น
ผูถ้ ูกฟ้องคดีที่ 4 และบริษัทได้ยื่นคำให้กำรแก้คำฟ้องรวมทัง้ พยำนหลักฐำน ต่อศำลปกครองกลำงไปแล้วเ มื่ อ เดื อ น
กรกฎำคม 2552
เมื่อวันที่ 10 มิถุนำยน 2554 ศำลปกครองกลำงได้มีคำพิพำกษำให้ยกฟ้องเนื่องจำกบริษัทไม่ใช่คนต่ำงด้ำวตำม
พระรำชบัญญัติกำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว พ.ศ.2542 กำรที่กระทรวงฯ ไม่ได้ยกเลิกสัญญำสัมปทำนกับบริษัท
ก็ไม่เป็ นกำรละเลยไม่ปฏิบตั ิหน้ำที่ แต่อย่ำงใด ซึ่งนำยสุพงษ์ ลิม้ ธนำกุล ได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพำกษำศำลปกครองกลำงต่อ
ศำลปกครองสูงสุดเมื่อวันที่ 8 กรกฎำคม 2554 ซึ่งบริษัทได้ยื่นคำแก้อุทธรณ์ต่อศำลปกครองสูงสุดไปแล้วเมื่อวันที่ 23
กันยำยน 2554 ที่ผำ่ นมำ ปั จจุบนั เรือ่ งอยูใ่ นระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลปกครองสูงสุด
3 คดีระหว่างบริษัท และบริษัท เอเชีย แซทเทลไลท์ เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จากัด
คดีนีบ้ ริษัท เอเชีย แซทเทลไลท์ เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด และบริษัท ยื่นเรื่องต่ออนุญำโตตุลำกำร ในเขตบริหำร
พิเศษฮ่องกง ในปี 2559 เพื่อให้พิจำรณำควำมเห็นที่ไม่ตรงกัน ในกำรตีควำมข้อสัญญำบำงประกำร ในสัญญำควำม
ร่วมมือที่มีตอ่ กัน
อนุญำโตตุลำกำรได้มีคำตัดสินแล้วเมื่อวันที่ 11 ตุลำคม 2560 ว่ำกำรตีควำมข้อสัญญำของบริษัทถูกต้อง ทำให้บริษัท
ยังคงมีสทิ ธิตำมสัญญำได้เช่นเดิม
อย่ำงไรก็ตำม หลังจำกอนุญำโตตุลำกำรมีคำตัดสินดังกล่ำวในวรรคก่อน แล้วยังคงมีขอ้ ขัดแย้งในเรือ่ งกำรปฏิ บตั ิตำม
สัญญำอยู่ บริษัท จึงได้ยื่นเรือ่ งให้อนุญำโตตุลำกำรพิจำรณำอีกครัง้ หนึง่ และคณะอนุญำโตตุลำกำรได้มีคำตัดสินให้บริษัท
เป็ นฝ่ ำยชนะคดีแล้ว เมื่อวันที่ 19 สิงหำคม 2564 อย่ำงไรก็ตำม คู่ควำมอีกฝ่ ำยหนึ่งได้ยื่นให้ศำลฮ่องกงพิจำรณำเรื่อง
อำนำจกำรพิจำรณำคดีของคณะอนุญำโตตุลำกำร และศำลชัน้ ต้นเห็นว่ำคณะอนุญำโตตุลำกำรมีอำนำจพิจำรณำตัดสิน
คดี ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลอุทธรณ์
4 คดีระหว่างบริษัท และกระทรวงดิจทิ ัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องสถานะของดาวเทียมไทยคม 7 และ 8
เมื่อวันที่ 5 ตุลำคม 2560 บริษัทได้รบั หนังสือจำกกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (“กระทรวงดิจิทลั ฯ”) ที่แจ้ง
ว่ำ ดำวเทียมไทยคม 7 และดำวเทียมไทยคม 8 เป็ นดำวเทียมภำยใต้สญ
ั ญำดำเนินกิจกำรดำวเทียมสือ่ สำรภำยในประเทศ
ลงนำมเมื่อวันที่ 11 กันยำยน 2534 ระหว่ำง บริษัท อินทัช โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) (“อินทัช”) (ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของ
บริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 41.13) และกระทรวงดิจิทลั ฯ (กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเดิม) (“สัญญำ
ดำเนินกิจกำรดำวเทียมสื่อสำรฯ”) โดยอินทัชได้จดั ตัง้ บริษัทขึน้ มำเพื่อดำเนินงำนตำมสัญญำดังกล่ำว ทัง้ นี ้ หนังสือจำก
กระทรวงดิจิทลั ฯ ระบุให้ปฏิบตั ิตำมสัญญำดำเนินกิจกำรดำวเทียมสื่อสำรฯ ให้ครบถ้วนโดยด่วน อำทิ กำรโอนกรรมสิทธิ์
และส่งมอบทรัพย์สนิ กำรจัดสร้ำงดำวเทียมสำรอง กำรชำระเงินผลประโยชน์ตอบแทน และกำรประกันภัยทรัพย์สนิ
เมื่อวันที่ 24 ตุลำคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทวำระพิเศษ ครัง้ ที่ 11/2560 ได้พิจำรณำหนังสือฉบับดังกล่ำว
รวมถึงได้หำรือกับที่ปรึกษำกฎหมำยของบริษัทแล้ว มีควำมเห็นว่ำดำวเทียมไทยคม 7 และไทยคม 8 ไม่ใช่ดำวเทียมภำยใต้
สัญญำดำเนินกิจกำรดำวเทียมสือ่ สำรฯ เพรำะกำรดำเนินกำรดำวเทียมไทยคม 7 และไทยคม 8 เป็ นกำรดำเนินกำรภำยใต้
กรอบของกำรรับใบอนุญำตจำกคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ
บริษัทได้ปฏิบัติตำมเงื่ อนไขและข้อกำหนดในสัญญำดำเนินกิ จกำรดำวเทียมสื่อสำรฯ อย่ำงครบถ้วน โดยมิได้มีกำร
ดำเนินกำรใด ๆ ที่ขดั ต่อสัญญำดำเนินกิจกำรดำวเทียมสื่อสำรฯ ดังนัน้ บริษัทจึงมีควำมเห็นในเรื่องดำวเทียมไทยคม 7
และดำวเทียมไทยคม 8 แตกต่ำงไปจำกควำมเห็นของกระทรวงดิจิทลั ฯ ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทจึงมีมติให้บริษัทยื่น
เสนอข้อพิพำทดังกล่ำวต่ออนุญำโตตุลำกำรเพื่อพิจำรณำชีข้ ำดข้อพิพำทที่เกิดขึน้ อันเนื่องมำจำกข้อกำหนดหรือกำรปฏิบตั ิ
ตำมสัญญำดำเนินกิจกำรดำวเทียมสื่อสำรฯ และคู่สญ
ั ญำไม่สำมำรถตกลงกันได้ ทัง้ นี ้ เป็ นไปตำม ข้อ 45.1 ของสัญญำ
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ดำเนินกิจกำรดำวเทียมสื่อสำรฯ โดยบริษัทได้ดำเนินกำรยื่นข้อโต้แย้งต่อสถำบันอนุญำโตตุลำกำรในวันที่ 25 ตุลำคม
2560 เป็ นข้อพิพำทหมำยเลขดำที่ 97/2560
ขณะนีข้ อ้ พิพำทอยูใ่ นกระบวนกำรพิจำรณำของอนุญำโตตุลำกำร ในระหว่ำงกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร กระทรวง
ดิจิทลั ฯได้ยื่นขอให้ศำลปกครองกลำงวินิจฉัยว่ำคณะอนุญำโตตุลำกำรมีขอบอำนำจที่จะพิจำรณำคดีนีห้ รือไม่ ซึ่งขณะนี ้
อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลปกครองกลำง โดยในส่วนของกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำรนัน้ ขณะนี ้ อยู่ระหว่ำง
กระบวนกำรพิจำรณำของอนุญำโตตุลำกำร บริษัทยังไม่มีหน้ำที่ใด ๆ ในกำรปฏิบัติตำมที่ กระทรวงดิจิทัลฯ ได้อำ้ งถึง
ข้ำงต้นจนกว่ำจะมีกำรชีข้ ำดของอนุญำโตตุลำกำร ตำมข้อ 45.6 ของสัญญำดำเนินกิจกำรดำวเทียมสือ่ สำรฯ
5. คดีระหว่างบริษัท และกระทรวงดิจทิ ัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องเกี่ยวกับดาวเทียมไทยคม 5
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกำยน 2563 บริษัทได้รบั หนังสือแจ้งเข้ำกระบวนกำรระงับข้อพิพำทโดยอนุญำโตตุลำกำรและคำ
เสนอข้อพิพำทของดำวเทียมไทยคม 5 จำกกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (“กระทรวง”) ซึ่งกระทรวงเรียกร้องให้
บริษัทดำเนินกำร (1) สร้ำงและส่งมอบดำวเทียมทดแทนดำวเทียมไทยคม 5 หรือให้ใช้รำคำดำวเทียมจำนวน 7.79 พันล้ำน
บำท พร้อมดอกเบีย้ ในอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี ตัง้ แต่วนั ที่ 30 ตุลำคม 2563 จนถึงวันที่ชำระเสร็จ (2) ชำระค่ำปรับจำนวน
4.98 ล้ำนบำท (สำหรับระยะเวลำตัง้ แต่วนั ที่ 25 กุมภำพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 30 ตุลำคม 2563) พร้อมทัง้ ดอกเบีย้ ในอัตรำ
ร้อยละ 7.5 ต่อปี และ (3) ค่ำปรับตัง้ แต่วันที่ 1 พฤศจิ กำยน 2563 จนถึงวันที่ส่งมอบดำวเทียมทดแทนหรือชำระเงิ น
ค่ำเสียหำยครบถ้วน
เนื่องจำกบริษัทฯได้ได้ดำเนินกำรตำมสัญญำสัมปทำนครบถ้วนถูกต้องแล้ว บริษัทฯจึงไม่เห็นด้วยกับข้อเรียกร้องของ
กระทรวงฯและได้แต่งตัง้ ทนำยควำมเพื่อเป็ นตัวแทนของบริษัทฯในกำรแก้ขอ้ พิพำทตำมกระบวนกำรกฎหมำยต่อไป
ขณะนี ้ ข้อพิพำทดังกล่ำวยังอยูใ่ นกระบวนกำรขัน้ ต้นของอนุญำโตตุลำกำร
6. คดีระหว่างบริษัท และ Forever Group Company Limited
บริ ษั ท มี ย อดคงค้ำ งจำกลูก หนี ร้ ำยหนึ่ ง เป็ น จ ำนวน 4.4 ล้ำ นดอลลำร์ส หรัฐ ฯ บริ ษั ท ได้ยื่ น เสนอข้อ พิ พ ำทต่ อ
อนุญำโตตุลำกำรที่ประเทศสิงคโปร์ตำมข้อตกลงในสัญญำเนื่องจำกลูกหนีร้ ำยนีผ้ ิดนัดชำระหนีแ้ ละลูกหนีด้ งั กล่ำวได้ยื่น
คำคัดค้ำนพร้อมทัง้ ฟ้องแย้งเข้ำมำในคดีแล้ว ต่อมำคูค่ วำมทัง้ สองฝ่ ำยได้เจรจำและเข้ำทำข้อตกลงยุตขิ อ้ พิพำท ซึง่ ปั จจุบนั
ลูกค้ำได้ชำระเงินครบถ้วนแล้วเมื่อเดือนธันวำคม 2564 ดังนัน้ คดีจึงได้ยตุ ิลงตำมข้อตกลงยุติขอ้ พิพำท
7. คดีระหว่างบริษัท และ Nxtdigital Limited
บริ ษั ท มี ย อดคงค้ ำ งจำกลู ก หนี ้เ ป็ นจ ำนวน 15.4 ล้ำ นดอลลำร์ ส หรัฐ ฯ ซึ่ ง บริ ษั ท ได้ยื่ น เสนอข้อ พิ พ ำทต่ อ
อนุญำโตตุลำกำรที่ประเทศสิงคโปร์ตำมข้อตกลงในสัญญำเนื่องจำกลูกหนีร้ ำยนีผ้ ิดนัดชำระหนีแ้ ละลูกหนีด้ งั กล่ำวได้ยื่น
คำคัดค้ำนพร้อมทัง้ ฟ้องแย้งเข้ำมำในคดีแล้ว ต่อมำคูค่ วำมทัง้ สองฝ่ ำยได้เจรจำและเข้ำทำข้อตกลงยุตขิ อ้ พิพำท ซึง่ ปั จจุบนั
ลูกค้ำอยูใ่ นระหว่ำงกำรปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขในข้อตกลงยุติขอ้ พิพำท
8. คดีระหว่างบริษัท และ คณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ
บริษัทได้ฟ้องคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (“กสทช.”) เมื่อ
วันที่ 18 พฤษภำคม 2563 ต่อศำลปกครองกลำงเพื่อขอเพิกถอนข้อ 9.7 และภำคผนวก ข ของ แผนกำรบริหำรสิทธิในกำร
เข้ำใช้วงโคจรดำวเทียม พ.ศ. 2563 แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำร กสทช. เรือ่ งแผนกำรบริหำรสิทธิในกำรเข้ำใช้วงโคจร
ดำวเทียม พ.ศ.2563 และบทเฉพำะกำลข้อ 40 ของประกำศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีกำรอนุญำตให้ใช้สิทธิในกำร
เข้ำใช้วงโคจรดำวเทียม เนื่องจำกกระทบต่อสิทธิกำรใช้วงโคจรดำวเทียมไทยคม 7 และไทยคม 8 ของบริษัท
ต่อมำเมื่อวันที่ 5 สิงหำคม 2564 บริษัทได้ฟ้อง กสทช. เพื่อขอเพิกถอนมติของ กสทช. ในกำรประชุมครัง้ ที่ 10/2564
เมื่อวันที่ 25 พฤษภำคม 2564 ในวำระที่ 5.2.11 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรเข้ำใช้วงโคจรดำวเทียมไทยคม 7 และดำวเทียม
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ไทยคม 8 และขอให้บริษัทมีสิทธิ ใช้วงโคจรดำวเทียมไทยคม 7 และดำวเทียมไทยคม 8 ตำมสิทธิ ที่บริษัทได้รบั ตำม
ใบอนุญำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคมแบบที่สำม และเพื่อขอเพิกถอนมติที่ประชุ มของ กสทช, ในกำรประชุมครัง้ ที่
11/2564 ที่ได้ระบุรำยละเอียดกำรมอบสิทธิในกำรบริหำรจัดกำรดำวเทียมไทยคม 7 และดำวเทียมไทยคม 8 ให้แก่ บริษัท
โทรคมนำคมแห่งชำติ จำกัด (มหำชน) เนื่องจำกดำวเทียมไทยคม 7 และดำวเทียมไทยคม 8 ยังคงเป็ นกรรมสิทธิ์ของบริษัท
เมื่อวันที่ 9 สิงหำคม 2564 ศำลปกครองกลำงมีคำสั่งให้ทเุ ลำกำรบังคับตำมมติของ กสทช. โดยให้บริษัทสำมำรถใช้วง
โคจรดำวเทียมของดำวเทียมไทยคม 7 และดำวเทียมไทยคม 8 ไว้เป็ นกำรชั่วครำวได้ต่อไป จนกว่ำศำลจะมีคำพิพำกษำ
หรือคำสั่งเป็ นอย่ำงอื่น
ต่อมำ ในวันที่ 17 กันยำยน 2564 ศำลปกครองกลำงได้มีคำสั่งรวมคดีหมำยเลขดำที่ 1389-2563 และ คดีหมำยเลข
ดำที่ 1386-2564 สองคดีนีเ้ ข้ำด้วยกัน เพื่อควำมสะดวกแก่กำรพิจำรณำ โดยขณะนีค้ ดี ดงั กล่ำวยังอยู่ในกำรพิจำรณำของ
ศำลปกครองกลำง
9. คดีระหว่างบริษัท ทีซี สเปซ คอนเน็ค จากัด และ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เมื่อวันที่ 5 มิถุนำยน 2564 บริษัท ทีซี สเปซ คอนเน็ค จำกัด (“TCSC”) ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของบริษัท ได้ยื่นแบบคำ
ขอรับ ใบอนุญ ำต เพื่ อ เข้ำร่ว มประมูลขอรับสิท ธิ ในกำรเข้ำใช้วงโคจรดำวเที ยมพร้อ มทั้งเอกสำรที่เ กี่ ยวข้อ งและวำง
หลักประกันกำรขอรับใบอนุญำตต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม
แห่งชำติ (“ สำนักงำน กสทช.”) ซึง่ ต่อมำ สำนักงำน กสทช. ได้ยกเลิกกำรจัดประมูลดังกล่ำว ในวันที่ 18 สิงหำคม 2564
ดังนัน้ ในวันที่ 15 พฤศจิกำยน 2564 TCSC จึงได้ยื่นฟ้องคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และ
กิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ ต่อศำลปกครองกลำง เพื่อขอเพิกถอนมติที่ประชุม กสทช นัดพิเศษ ครัง้ ที่ 3/2564 และครัง้
ที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 18 สิงหำคม 2564 ประกำศ กสทช เรื่องกำรอนุญำตให้ใช้สิทธิ ในกำรเข้ำใช้วงโคจรดำวเทียมใน
ลักษณะจัดชุด (Package) (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 18 สิงหำคม 2564 รวมทัง้ ประกำศสำนักงำน กสทช เรื่อง ยกเลิกกระบวน
กำรคัดเลือกผูข้ อรับอนุญำตให้ใช้สิทธิ ในกำรเข้ำใช้วงโคจรดำวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package) ลงวันที่ 18 สิงหำคม
2564 และขอให้ดำเนินกระบวนกำรคัดเลือกผูข้ อรับใบอนุญำตให้ใช้สิทธิในกำรเข้ำใช้วงโคจรดำวเทียมในลักษณะจัดชุด
(Package) ต่อไปจนเสร็จสิน้ กระบวนกำรคัดเลือก
คดีนี ้ ศำลปกครองกลำงได้มีคำสั่งรับคำฟ้อง และคดียงั อยูใ่ นระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำล
_______________________________
หมำยเหตุ
(1)
ปั จจุบนั เปลี่ยนชื่อเป็ น บริษัท อินทัช โฮลดิงส้ ์ จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 One Report

ส่วนที่ 1 หน้ำที่ 85

สวนที่ 2

การกำกับดูแลกิจการ

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

ส่วนที่ 2 กำรกำกับดูแลกิจกำร

6. นโยบายการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมกำรบริษัทตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ว่ำเป็ นรำกฐำนสำคัญในกำรดำเนิน
ธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่ำงยั่งยืน มีควำมเป็ นมืออำชีพ โปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ อันจะสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กบั ผู้
ถื อ หุ้น และผู้มี ส่ ว นได้เ สี ย ทุ ก ภำคส่ ว น และสำมำรถสร้ำ งคุ ณ ค่ ำ ให้กั บ สัง คม ประเทศชำติ ต่ อ ไปได้ ดัง นั้น
คณะกรรมกำรบริษัทจึงถือเป็ นภำรกิจสำคัญในกำรมุ่งมั่นที่จะรักษำไว้ซึ่งกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี กำรดำเนินธุรกิจ
อย่ำงมีจริยธรรม และกำรดำเนินธุรกิจตำมหลักกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน โดยให้ควำมสำคัญทัง้ ในเรื่องสิ่งแวดล้อม
สังคม และบรรษัทภิบำล หรือ ESG (Environment, Social, Governance) ตัง้ แต่กระบวนกำรดำเนินธุรกิจภำยใน
ออกไปสูภ่ ำยนอกองค์กร เพื่อให้บรรลุภำรกิจตำมเป้ำหมำยที่ตงั้ ไว้ คณะกรรมกำรบริษัทจึงได้จดั ทำและนำนโยบำย
กำรกำกับดูแลกิจกำรมำถือปฎิบตั ิเพื่อช่วยให้สำมำรถปฎิบตั ิตำมได้อย่ำงเหมำะสม ตลอดจนได้ทบทวนและปรับปรุ ง
นโยบำยกำรกำกับดูแลกิ จกำรของบริษัท ตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี หรือ Corporate Governance Code
(CG Code) ฉบับ ปี 2560 ของส ำนัก งำนคณะกรรมกำรก ำกับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลำดหลัก ทรัพ ย์ (“กลต.”) โดย
คณะกรรมกำรบริษัทได้ให้มีกำรจัดทำคู่มือจรรยำบรรณของบริษัท ตัง้ แต่ปี 2558 เพื่อใช้เป็ น เป็ นแนวทำงในกำร
ดำเนินธุรกิจ และได้มีกำรทบทวนคูม่ ือจรรยำบรรณของบริษัทอย่ำงสม่ำเสมอ”
นอกเหนือจำกกำรกำหนดให้มนี โยบำยกำกับดูแลกิจกำร และคูม่ ือจรรยำบรรณแล้ว คณะกรรมกำรบริษัทยังคอย
สอดส่องดูแลเพื่อให้ม่ นั ใจว่ำ ฝ่ ำยจัดกำรได้มีกำรนำแนวปฏิบตั ิตำมนโยบำยที่กำหนดไปปฏิบัติจริง โดยให้ฝ่ำย
จัด กำรมี ก ำรรำยงำนให้ค ณะกรรมกำรทรำบถึ ง ผลกำรปฏิ บัติ เ ป็ น ประจ ำ นอกจำกนี ย้ ัง ก ำหนดเรื่อ งกำรรักษำ
มำตรฐำนกำรดำรงไว้ซงึ่ กำรเป็ นองค์กรที่มีธรรมภิบำลที่ดี เป็ นเป้ำหมำยผลกำรดำเนินงำน หรือตัวชีว้ ดั หรือ KPI ของ
บริษัทอีกด้วย
6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกากับดูแลกิจการ
นโยบำยกำกับดูแลกิจกำรของบริษัท ประกอบด้วยหลักกำร 5 หมวด ดังนี ้
หมวดที่ 1 คณะกรรมกำรบริษัท
หมวดที่ 2 สิทธิและควำมเท่ำเทียมกันของผูถ้ ือหุน้
หมวดที่ 3 บทบำทของผูม้ ีสว่ นได้เสีย
หมวดที่ 4 กำรเปิ ดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส
หมวดที่ 5 กำรบริหำรควำมเสีย่ งและกำรควบคุมภำยใน
6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ
บริษัทได้กำหนดนโยบำยและกำรปฎิบตั ิที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมกำร และผูบ้ ริหำรไว้ ในนโยบำยกำกับดูแ ล
กิจกำร ภำยใต้หมวดคณะกรรมกำรบริษัท โดยสรุปรำยละเอียด ดังนี ้
การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ
1. คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน ท ำหน้ำ ที่ ใ นกำรสรรหำ คัด เลือ ก บุค คลที่ มี คุณ สมบัติ
เหมำะสม และเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำแต่งตัง้ หรือเสนอขออนุมตั ิแต่งตัง้ ต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ตำมข้อบังคับบริษัท
2. คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน จะพิจำรณำทบทวนทักษะและคุณลักษณะของกรรมกำร
และองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมกำรบริษัทเทียบกับทิศทำงในกำรดำเนินธุรกิ จและกลยุทธ์ใน
ปั จจุบนั และอนำคต โดยจัดทำ Board Skill Matrix เพื่อกำหนดเกณฑ์ในกำรสรรหำกรรมกำรที่ตอ้ งกำรเป็ น
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ประจำทุกปี ในกำรทบทวนดังกล่ำว คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน ยังได้พิจำรณำถึงควำม
หลำกหลำย ทัง้ ในด้ำนของทักษะ ประสบกำรณ์ ควำมรู ้ ควำมเชี่ยวชำญ ควำมเป็ นอิสระ สัญชำติ อำยุ และ
เพศ ของกรรมกำร
3. ในกำรพิจำรณำเสนอแต่งตัง้ กรรมกำรเดิมเป็ นกรรมกำรต่ออีกวำระ คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนด
ค่ำตอบแทน จะพิจำรณำปั จจัยต่ำงๆ ซึ่งรวมถึง ผลกำรปฏิบตั ิงำน ประวัติกำรเข้ำร่วมและกำรมีสว่ นร่วมใน
กำรประชุม และกำรสนับสนุนในกิจกรรมของคณะกรรมกำรบริษัท
4. ในกำรสรรหำบุคคลเพื่อมำดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำร คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน ใช้
วิธีกำรดังนีใ้ นกำรคัดเลือกรำยชื่อผูท้ ี่มีคณ
ุ สมบัติเหมำะสม
(1) เปิ ดโอกำสให้คณะกรรมกำรแต่ละท่ำนเสนอชื่อ
(2) ที่ปรึกษำภำยนอก
(3) รำยชื่อที่ปรำกฏอยู่ในระบบรำยชื่อกรรมกำรของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ และทำเนียบกรรมกำรของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
(4) ผูถ้ ือหุน้ รำยย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรได้รบั กำรพิจำรณำมำยังบริษัทล่วงหน้ำก่อนวันประชุม
สำมัญผูถ้ ือหุน้ โดยเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่บริษัทได้กำหนดไว้
5. กำรแต่งตัง้ กรรมกำรให้เป็ นไปตำมข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี ้ จะต้อง
มีควำมโปร่งใสและชัดเจน
การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
1. คณะกรรมกำรบริษัทได้กำหนดและอนุมตั ิกรอบและนโยบำยค่ำตอบแทนของกรรมกำรและผูบ้ ริหำรของ
บริษัทไว้อย่ำงชัดเจน
2. ค่ำ ตอบแทนของกรรมกำรบริษัทจะสอดคล้องกับ หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ และเมื่อเปรียบเทียบกับ
บริษัทในอุตสำหกรรมเดียวกันและบริษัทที่มีขนำดใกล้เคียงกันแล้ว ค่ำตอบแทนดังกล่ำวอยู่ในระดับที่
เหมำะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษำกรรมกำรที่มีคณ
ุ ภำพไว้ และยังจัดให้มีคำ่ ตอบแทนเพิ่มเติมเมื่อ
กรรมกำรต้องรับภำระหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในคณะกรรมกำรชุดย่อย
3. ค่ำตอบแทนกรรมกำรตำมที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทประกอบด้วย เงินเดือน เบีย้ ประชุม เบีย้ เลีย้ ง และ
โบนัส ทั้ง นี ้ คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ ำ ตอบแทน จะเป็ นผู้พิ จ ำรณำกลั่น กรองและเสนอ
งบประมำณค่ำตอบแทนของกรรมกำรในแต่ละปี เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทและผูถ้ ือหุน้ พิจำรณำอนุมตั ิ
4. กรรมกำรที่เป็ นผูบ้ ริหำรหรือพนักงำนของบริษัทหรือพนักงำนของผูม้ ีอำนำจควบคุมหรือผูถ้ ือหุน้ ใหญ่และ
กรรมกำรที่เป็ นตัวแทนผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ (ซึ่งถือหุน้ ในสัดส่วนที่มำกกว่ำร้อยละ10) จะไม่ได้รบั ค่ำตอบแทนใดๆ
(ค่ำตอบแทนรำยเดือนค่ำเบีย้ ประชุมและโบนัส) ในฐำนะกรรมกำรของบริษัท
5. กรอบค่ำตอบแทนของผูบ้ ริหำรได้พฒ
ั นำขึน้ บนหลักกำรพืน้ ฐำน ดังนี ้
 เพื่อให้ม่นั ใจว่ำผลประโยชน์ของผูบ้ ริหำรและผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทมีควำมสอดคล้องกัน
 เสริมสร้ำงวัฒนธรรมที่องิ กับผลกำรปฏิบตั ิงำน
 เพียงพอทีจ่ ะดึงดูด รักษำไว้ และจูงใจบุคลำกรที่มีศกั ยภำพของบริษัท
 สะท้อนถึงวงจรธุรกิจ และลำดับควำมสำคัญเชิงยุทธศำสตร์ของบริษัท
แบบ 56-1 One Report
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6. ค่ำตอบแทนของผูบ้ ริหำร ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ และผลตอบแทนอื่นๆ ซึ่ ง
ค่ำตอบแทนดังกล่ำวจะเชื่อมโยงกับผลกำรดำเนินงำนของบริษัท และผลกำรปฏิบตั ิงำนของผูบ้ ริหำรเป็ น
เกณฑ์
7. คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน มีหน้ำที่ในกำรทบทวนกรอบและนโยบำยค่ำตอบแทนเป็ น
ประจำทุกปี
ความเป็ นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ ายจัดการ
บริษัทมีนโยบำยในกำรแบ่งแยกหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบของประธำนคณะกรรมกำรบริษัท (Chairman of the
Board of Directors) และ ประธำนเจ้ ำ หน้ำ ที่ บ ริ ห ำร (Chief Executive Officer) โดยจะต้อ งเป็ นผู้ที่ มี ค วำมรู ้
ควำมสำมำรถ มีประสบกำรณ์และคุณสมบัติที่เหมำะสม และต้องไม่เป็ นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีกำรถ่วงดุลอำนำจ
และโปร่งใส โดยแยกหน้ำที่กำรกำกับดูแลและกำรบริหำรงำนออกจำกกัน ดังนี ้
1. ประธานคณะกรรมการบริษัท (Chairman of the Board of Directors): เป็ นกรรมกำรอิสระ รับผิดชอบ
ในฐำนะผูน้ ำของคณะกรรมกำร ซึง่ มีหน้ำที่ติดตำมดูแลกำรบริหำรงำนของคณะกรรมกำร และกรรมกำรชุด
ย่อยให้บรรลุผลสำเร็จตำมแผนงำนที่ได้กำหนดไว้ นอกจำกนี ้ ยังมีหน้ำที่ในฐำนะเป็ นประธำนกำรประชุม
คณะกรรมกำร และกำรประชุมผูถ้ ือหุน้
2. ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร (Chief Executive Officer): เป็ นหัว หน้ำ ของฝ่ ำยบริ ห ำรรับ ผิ ด ชอบต่ อ
คณะกรรมกำรบริษัทในกำรบริหำรจัดกำรงำนของบริษัทตำมทิศทำง กลยุทธ์ และงบประมำณที่ได้รบั กำร
อนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อให้บรรลุตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ และรำยงำนผลกำรบริหำรงำนต่อ
คณะกรรมกำรบริษัท
การพัฒนากรรมการ
กรรมกำรและผูบ้ ริหำรที่ได้รบั ตำแหน่งใหม่ทกุ ท่ำนต้องเข้ำร่วมกำรปฐมนิเทศของบริษัท เพื่อให้ได้รบั ทรำบข้อมูล
ของบริษัท กฎระเบียบ คู่มือจรรยำบรรณ นโยบำยต่ำงๆ และข้อมูลธุรกิจของบริษัทที่เกี่ยวข้องอย่ำงเพียงพอก่อน
ปฏิบตั ิหน้ำที่
อีกทัง้ บริษัทยังมีนโยบำยสนับสนุนให้กรรมกำรและผู้บริหำรได้รบั กำรอบรมและพัฒนำควำมรู อ้ ย่ำงต่อเนื่อง
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรอบรมในหลักสูตรต่ำงๆ ที่จดั โดยตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย เพื่อช่วยให้กรรมกำรสำมำรถทำหน้ำที่ และกำกับดูแลกิจกำรของบริษัทอย่ำงมีประสิทธิภำพ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
1. คณะกรรมกำรบริษัทกำหนดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของตนเองของคณะกรรมกำรบริษัททัง้ คณะ และ
กรรมกำรเป็ นรำยบุคคลเป็ นประจำทุกปี เพื่อนำผลกำรประเมินมำใช้ปรับปรุ งกำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำร
บริษัทให้มีประสิทธิผลยิ่งขึน้ และใช้ในกำรพัฒนำกรรมกำรของบริษัท ทัง้ นี ้ บริษัทจะพิจำรณำให้มีกำรประเมิน
โดยที่ปรึกษำภำยนอกตำมควำมเหมำะสม เพื่อให้กำรประเมินเป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและโปร่งใส
2. โดยมีกระบวนกำรเริ่มจำก คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน มอบหมำยให้สำนักเลขำนุกำรบริษัท
เป็ นตัวแทนจัด ส่งแบบประเมินตนเอง (Self-Assessment) เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุด
ย่อยได้ใช้ในกำรประเมินตนเองและเป็ นกรอบในกำรพิจำรณำทบทวนกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ในประเด็นต่ำงๆ ระหว่ำง
ปี ที่ผำ่ นมำ ซึง่ แบบประเมินนี ้ เป็ นไปตำมแนวทำงของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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ภำยหลังจำกได้รบั แบบประเมินจำกคณะกรรมกำรแล้ว สำนักเลขำนุกำรบริษัทจะทำกำรสรุ ปผลคะแนน พร้อม
เปิ ดเผยกระบวนกำร และหลักเกณฑ์ในกำรประเมิน เพื่อเสนอให้คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
พิจำรณำนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อรับทรำบต่อไป
6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้ถอื หุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทได้กำหนดนโยบำยและกำรปฎิบตั ิที่เกี่ยวกั บผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสียไว้ในนโยบำยกำกับดูแลกิจกำร
ภำยใต้หมวดกำรปฎิบตั ิตอ่ ผูถ้ ือหุน้ อย่ำงเท่ำเทียม และบทบำทของผูม้ ีสว่ นได้เสีย สรุปรำยละเอียด ดังนี ้
การปฎิบัติต่อผู้ถอื หุ้นอย่างเท่าเทียมและส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถอื หุ้น
ผูถ้ ือหุน้ ย่อมมีสิทธิในฐำนะเจ้ำของบริษัท โดยควบคุมบริษัทผ่ำนคณะกรรมกำรบริษัทที่ผถู้ ือหุน้ ได้แต่งตัง้ ให้ทำ
หน้ำที่แทนตน และมีสทิ ธิในกำรตัดสินใจเกี่ยวกับกำรเปลีย่ นแปลงที่สำคัญของบริษัท ดังนัน้ บริษัทจึงส่งเสริมให้ผถู้ ือ
หุน้ ได้ใช้สทิ ธิของตน โดยบริษัทเคำรพในสิทธิตำ่ งๆ ที่ผถู้ ือหุน้ และนักลงทุนสถำบันมีอยูต่ ำมกฎหมำย และ/ หรือ ตำม
ข้อบังคับของบริษัท โดยบริษัทจะปฏิบตั ิตอ่ ผูถ้ ือหุน้ ทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน ไม่วำ่ ผูถ้ ือหุน้ นัน้ จะเป็ นผูถ้ ือหุน้ รำยย่อย
หรือชำวต่ำงชำติ หรือนักลงทุนสถำบัน หรือผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ และไม่คำนึงถึงเพศ อำยุ ควำมพิกำร เชือ้ ชำติ สัญชำติ
ศำสนำ ควำมเชื่อ หรือควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง ซึง่ ผูถ้ ือหุน้ ทุกรำยมีสทิ ธิที่จะได้รบั กำรปฏิบตั ิอย่ำงเท่ำเทียมและเป็ น
ธรรม
1. สนับสนุน ส่งเสริม และอำนวยควำมสะดวกให้ผถู้ ือหุน้ ได้ใช้สทิ ธิขนั้ พืน้ ฐำนของผูถ้ ือหุน้ อันได้แก่
1.1. สิทธิในกำรซือ้ ขำยหรือโอนหุน้ ของบริษัทตำมที่กฎหมำยกำหนด
1.2. สิทธิในกำรได้รบั ข้อมูลสำรสนเทศ ที่ถกู ต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลำ ในรู ปแบบที่เหมำะสมต่อกำร
ตัดสินใจ เพื่อติดตำมกำรดำเนินงำน รวมถึงบริษัทไม่มีนโยบำยในกำรที่จะกีดกันหรือสร้ำงอุปสรรคใน
กำรสือ่ สำรระหว่ำงกันของผูถ้ ือหุน้ ทุกๆ รำย
1.3. สิทธิ ในกำรเข้ำร่วมประชุมผูถ้ ื อหุน้ แสดงควำมคิดเห็น ให้ขอ้ เสนอแนะ กำรซักถำมในกำรประชุม
ผูถ้ ือหุน้ และร่วมพิจำรณำตัดสินใจในเรือ่ งที่สำคัญต่ำงๆ ของบริษัท
1.4. สิทธิในกำรแต่งตัง้ ถอดถอนกรรมกำร
1.5. สิทธิในกำรแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกำหนดค่ำตอบแทนผูส้ อบบัญชี
1.6. สิทธิในกำรได้รบั ส่วนแบ่งผลกำไรของบริษัทในรูปแบบของเงินปั นผลอย่ำงเท่ำเทียมกัน
1.7. สิทธิในกำรได้รบั ใบหุน้ โอนหุน้ กำรรับซือ้ หุน้ คืนอย่ำงเท่ำเทียมกันในนำมบริษัท
1.8. สิทธิในกำรกำหนดหรือแก้ไขวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
1.9. สิทธิ อื่นๆ ตำมบทบัญญัติที่กำหนดไว้ในกฎหมำย กฎระเบียบอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อบังคับของ
บริษัท
2. สนับสนุน ส่งเสริม และอำนวยควำมสะดวกให้ผถู้ ือหุน้ ทุกรำยมีโอกำสอย่ำงเต็มที่และเท่ำเทียมกันในกำรเข้ำ
ร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ และออกเสียงลงมติ ดังนี ้
2.1. ด ำเนิ น กำรประชุม ผู้ถือ หุ้น ให้เ ป็ นไปตำมกฎหมำยและแนวทำงกำรประชุม ผู้ถื อหุ้น ที่ ก ำหนดโดย
หน่วยงำนกำกับดูแล
2.2. เปิ ดโอกำสให้ผถู้ ือหุน้ ส่วนน้อยสำมำรถเสนอวำระกำรประชุมเพื่อพิจำรณำบรรจุเป็ นวำระกำรประชุม
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรเลือกตัง้ เป็ นกรรมกำรบริษัท ในกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ เป็ นกำร
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ล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ 3 เดือน โดยกำหนดหลักเกณฑ์กำรเสนอวำระกำรประชุมและกำรเสนอชื่อบุคคล
ไว้อย่ำงชัดเจนและเผยแพร่หลักเกณฑ์ดงั กล่ำวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท
2.3. ดูแลให้มีกำรให้ขอ้ มูล วัน เวลำ สถำนที่ และวำระกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยมีวตั ถุประสงค์และเหตุผล
รวมถึงควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัทประกอบในแต่ละวำระ ตลอดจนข้อมูลทัง้ หมดที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องที่จะต้องตัดสินใจในกำรประชุมครำวนั้นๆ ไว้ในหนังสือเชิญผูถ้ ือหุน้ อย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน และ
เพียงพอต่อกำรใช้สทิ ธิของผูถ้ ือหุน้
2.4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผถู้ ือหุน้ ทุกรำย รวมทัง้ นักลงทุนสถำบันได้ใช้สิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมผูถ้ ือ
หุน้ และออกเสียงอย่ำงเต็มที่
2.5. กำหนดวัน เวลำ และสถำนที่ สำหรับกำรประชุม ผูถ้ ือหุน้ ที่คำนึงถึงควำมสะดวกในกำรเข้ำร่วมประชุม
ของผูถ้ ือหุน้
2.6. จัดทำและเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ ทัง้ ในรูปแบบภำษำไทยและภำษำอังกฤษ เพื่อให้ผถู้ ือหุน้
ทุกรำยสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลอย่ำงเท่ำเทียมกัน
2.7. จัดส่งหนังสือเชิญประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ พร้อมเอกสำรที่เกี่ย วข้องให้แก่ผถู้ ือหุน้ ทุกรำยทำงไปรษณีย ์
ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 21 วันก่อนวันประชุม และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 30 วัน
ก่อนวันประชุม เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ ได้มีระยะเวลำเพียงพอในกำรศึกษำข้อมูลล่วงหน้ำก่อนวันประชุม
2.8. ดูแลไม่ให้มีกำรกระทำใดๆ ที่เป็ นกำรจำกัดโอกำสกำรเข้ำประชุมของผูถ้ ือหุน้ หรือสร้ำงภำระให้ผถู้ ือหุน้
จนเกินสมควร
2.9. เปิ ดโอกำสให้ผูถ้ ื อหุน้ สำมำรถส่งคำถำมเกี่ ยวกับกำรประชุมผูถ้ ื อหุน้ ล่วงหน้ำก่อนวัน ประชุม โดย
กำหนดหลักเกณฑ์กำรส่งคำถำมล่วงหน้ำไว้อย่ำงชัดเจนและเผยแพร่หลักเกณฑ์ดงั กล่ำวไว้บนเว็บไซต์
ของบริษัท
2.10. สนับสนุนให้ผถู้ ือหุน้ ที่ไม่สะดวกเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง สำมำรถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้ำร่วม
ประชุมและออกเสียงแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผถู้ ือหุน้ สำมำรถกำหนดทิศทำงกำร
ลงคะแนนเสียงได้ ซึง่ บริษัทได้แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ ทัง้ นี ้ ในกำรประชุมผูถ้ ือหุน้
ทุกครัง้ บริษัทจะเสนอชื่อกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 ท่ำน เป็ นทำงเลือกในกำรมอบฉันทะของผูถ้ ือหุน้
ด้วย
2.11. สนับสนุนให้นำเทคโนโลยีมำใช้กับกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ทัง้ กำรลงทะเบียน กำรนับคะแนน และกำร
แสดงผลคะแนน เพื่อให้กำรดำเนินกำรประชุมสำมำรถกระทำได้รวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ
2.12. สนับสนุนให้มีกำรใช้บตั รลงคะแนนเสียงในทุกวำระ ในกรณีที่วำระใดมีหลำยรำยกำรควรจัดให้มีกำร
ลงมติแยกในแต่ละรำยกำร และเปิ ดเผยผลกำรลงคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่
ละวำระให้ที่ ป ระชุม ทรำบ พร้อ มทั้ง บัน ทึก ไว้ใ นรำยงำนกำรประชุม ทั้ง นี ้ เพื่ อ ควำมโปร่ง ใสและ
ตรวจสอบได้
2.13. สนับสนุนให้กรรมกำรทุกท่ำนและผูบ้ ริหำรระดับสูงเข้ำร่วมประชุมผูถ้ ื อหุน้ เพื่อตอบข้อซักถำมใน
ประเด็นต่ำงๆ ของผูถ้ ือหุน้ พร้อมทัง้ เชิญผูส้ อบบัญชีของบริษัทเข้ำร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อตอบคำถำม
ที่เกี่ยวข้องกับงบกำรเงินของบริษัท
2.14. จัดให้มีบคุ คลที่เป็ นอิสระเพื่อทำหน้ำที่เป็ นผูต้ รวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในกำรประชุมผูถ้ ือหุน้
และเปิ ดเผยให้ที่ประชุมทรำบ พร้อมบันทึกไว้ในรำยงำนกำรประชุม
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2.15. ก่อนเริ่มกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้มีกำรชีแ้ จงให้ผถู้ ือหุน้ ได้รบั ทรำบเกี่ยวกับจำนวนและสัดส่วนของผูถ้ ือ
หุน้ ที่เข้ำร่วมประชุมด้วยตนเองและของผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะ วิธีกำรประชุม กำรลงคะแนนเสียง และ
กำรนับคะแนนเสียง
2.16. ผูถ้ ือหุน้ ทุกรำยมีสิทธิ และควำมเท่ำเทียมกันในกำรรับทรำบสำรสนเทศ กำรแสดงควำมคิดเห็น และ
ตัง้ คำถำมใดๆ ต่อที่ประชุมตำมระเบียบวำระกำรประชุมและเรือ่ งที่เสนอ โดยประธำนที่ประชุมมีหน้ำที่
จัดสรรเวลำให้อย่ำงเหมำะสมและส่งเสริมให้มีกำรแสดงควำมเห็นและซักถำมในที่ประชุม
2.17. เปิ ดโอกำสให้ผูถ้ ื อหุน้ ได้ใช้สิทธิ ในกำรแต่งตัง้ กรรมกำรเป็ นรำยคน โดยใช้บัตรลงคะแนนเสียงเป็ น
รำยบุคคล เพื่อเปิ ดโอกำสให้ผถู้ ือหุน้ มีสทิ ธิเลือกกรรมกำรที่ตอ้ งกำรได้อย่ำงแท้จริง
2.18. ไม่เพิ่มวำระกำรประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญที่ไม่ได้แจ้งให้ผูถ้ ื อหุน้ ทรำบล่วงหน้ำโดยไม่
จำเป็ น เพื่อควำมเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่ได้เข้ำร่วมประชุม
2.19. ดูแลให้บริษัทเปิ ดเผยมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พร้อมผลกำรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระภำยในวันทำกำร
ถัดไป ผ่ำนระบบข่ำวของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัท
2.20. จัดทำและจัดส่งรำยงำนกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภำยใน 14 วันนับจำก
วันประชุมผูถ้ ือหุน้ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท โดยรำยงำนกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้บนั ทึกข้อมูล
อย่ำงน้อยดังต่อไปนี ้
(1) รำยชื่อกรรมกำรและผูบ้ ริหำรที่เข้ำประชุม และสัดส่วนกรรมกำรที่เข้ำร่วมกำรประชุมและไม่เข้ำ
ร่วมกำรประชุม
(2) วิธีกำรลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุม และผลกำรลงคะแนน (เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ และ
งดออกเสียง) ของแต่ละวำระ
(3) ประเด็นคำถำมและคำตอบในที่ประชุม รวมทัง้ ชื่อ- นำมสกุลของผูถ้ ำมและผูต้ อบ
3. กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนทุกคนของบริษัท ต้องไม่ใช้ขอ้ มูลภำยในของกลุม่ บริษัทที่ยงั มิได้มีกำรเปิ ดเผย
ต่อประชำชนเป็ นกำรทั่วไปซึ่งเป็ นสำระสำคัญต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำหรือมูลค่ำหลักทรัพย์ของกลุม่ บริษัท
เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผูอ้ ื่น
4. กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนที่มีควำมประสงค์จะซือ้ หรือขำยหลักทรัพย์ของกลุม่ บริษัท จะต้องปฏิบตั ิตำม
นโยบำยกำรซือ้ ขำยหลักทรัพย์ของบริษัทอย่ำงเคร่งครัด
5. กรรมกำรและผูบ้ ริหำรต้องรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อบริษัท ตำมหลักเกณฑ์
และวิธีกำรรำยงำนส่วนได้เสียที่คณะกรรมกำรบริษัทกำหนด เพื่อป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ที่อำจ
เกิ ด ขึน้ ทั้ง นี ้ หำกกรรมกำรหรือผู้บ ริห ำรท่ำ นใดมีส่วนได้เสียในเรื่อ งที่ บ ริษั ทจะเข้ำท ำรำยกำร ห้ำ มมิให้
กรรมกำรหรือผูบ้ ริหำรท่ำนนัน้ มีสว่ นร่วมในกำรพิจำรณำและอนุมตั ิในเรือ่ งนัน้ ทัง้ นี ้ ให้เป็ นไปตำมขัน้ ตอน หรือ
มำตรกำรอนุมตั ิกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัท
6. ในกำรพิจำรณำอนุมตั ิกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน คณะกรรมกำรจะพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันภำยในกลุม่
บริษัท โดยปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และขัน้ ตอนที่กำหนดไว้ในกฎหมำย เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็ น
สำคัญ
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การป้ องกันการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทกำหนดนโยบำยป้องกันกำรใช้ขอ้ มูลภำยในเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท โดยมุง่ เน้นควำมโปรงใส่ เป็ นธรรม
กับผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกภำคส่วน บริษัทได้กำหนดแนวทำงปฎิบัติในเรื่องนีไ้ ว้ในส่วนหนึ่งของนโยบำยซือ้ ขำยหลักทรัพย์
ของบริษัท โดยกรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนทุกคนต้องปฎิบตั ิตำมข้อห้ำมกำรซือ้ ขำยหลักทรัพย์โดยกำรใช้ขอ้ มูล
ภำยใน ตำมที่กำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มำตรำ 241 ซึง่ บริษัทได้มีกำร
จัดทำรำยชื่อบุคคลที่บริษัทกำหนด โดยมีหน่วยงำนกำกับดูแลเป็ นหน่วยงำนในกำรดูแลทะเบียนรำยชื่อ รวมถึงมีกำร
ระเบียบลำดับชัน้ ข้อมูล นอกจำกนี ้ บริษัทยังได้กำหนดขัน้ ตอนกำรซือ้ ขำยหลักทรัพย์ของกรรมกำร และผู้ บริหำรให้
ต้องมีกำรรำยงำนก่อนกำรซือ้ ขำย 1 วันทำกำร รวมถึงกำรงดกำรซือ้ ขำยหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลำ 1
เดือน ก่อนกำรเปิ ดเผยงบกำรเงินให้แก่สำธำรณชน
ในกำรดำเนินกำรให้เกิดกำรปฎิบตั ินนั้ บริษัทเน้นกำรสื่อสำรเพื่อสร้ำงควำมตระหนักให้กบั กรรมกำร ผูบ้ ริหำร
และพนักงำนเป็ นระยะ ผ่ำนกำรสื่อสำรทำงอีเมล์ ทัง้ นี ้ สำมำรถศึกษำข้อมูล “นโยบำยซือ้ ขำยหลักทรัพย์” ได้ที่
www.thaicom.net ภำยใต้หวั ข้อ “กำรกำกับดูแลกิจกำร” > “นโยบำยอื่นๆ” > “นโยบำยซือ้ ขำยหลักทรัพย์”
ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
บริ ษั ท และคณะกรรมกำรบริ ษั ท ได้ต ระหนัก ถึ ง สิ ท ธิ ข องผู้มี ส่ว นได้เ สี ย ทุก กลุ่ม โดยบริ ษั ท ได้ป ฏิ บัติ ต ำม
แนวนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรและจรรยำบรรณ รวมถึงนโยบำยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กิจกำรของบริษัทดำเนิน
ไปด้วยดี มีควำมมั่นคง สร้ำงควำมเชื่อมั่น และส่งเสริมให้มีกำรร่วมมือกันระหว่ำงผูม้ ีสว่ นได้เสียในกลุม่ ต่ำงๆ ทัง้ ผูถ้ ือ
หุน้ พนักงำน ลูกค้ำ คู่คำ้ เจ้ำหนี ้ คู่แข่ง ตลอดจนชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวมอย่ำงเหมำะสม ตำมบทบำท
หน้ำที่ และตอบสนองผลประโยชน์ที่เป็ นธรรมแก่ทกุ ฝ่ ำย อีกทัง้ ยังได้คำนึงถึงสิทธิมนุษยชนและกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
ซึ่งบริษัทได้ให้ควำมสำคัญและตระหนักดีวำ่ ควำมรับผิดชอบดังกล่ำวถือเป็ นหัวใจของกำรพัฒนำที่ย่งั ยืน จึงได้มีกำร
กำหนดนโยบำยและแนวปฎิบตั ิตอ่ ผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกภำคส่วน ดังต่อไปนี ้
1. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้ถอื หุ้น
บริษัทปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกรำยอย่ำงเสมอภำค เป็ นไปตำมนโยบำยกำกับดูแลและคู่มือจรรยำบรรณของบริษัท
โดยมุง่ มั่นในกำรดำเนินธุรกิจเพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุดให้กบั ผูถ้ ือหุน้ และคำนึงถึงควำมเจริญเติบโตในมูลค่ำของ
บริษัทอย่ำงต่อเนื่องด้วยผลตอบแทนที่ดี
2. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้า
บริษัทมีนโยบำยคุณภำพและระบบจัดกำรคุณภำพ ISO 9001 : 2008 ที่ม่งุ ดำเนินธุรกิจเพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจ
สูงสุดให้แก่ลกู ค้ำ โดยคำนึงถึงคุณภำพผลิตภัณฑ์สินค้ำและบริกำรที่มีคณ
ุ ภำพ เชื่อถือได้ ในระดับรำคำที่เหมำะสม
ปลอดภัย และมุ่งมั่นที่จะรักษำควำมสัมพันธ์ที่ดีและยั่งยื นระหว่ำงลูกค้ำและบริษัท รวมถึงกำรไม่เปิ ดเผยข้อมูลของ
ลูกค้ำโดยไม่ได้รบั อนุญำต ซึ่งเป็ นไปตำมนโยบำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนและคู่มือจรรยำบรรณในส่วนของควำม
รับผิดชอบต่อลูกค้ำ
3. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้
บริษัทปฏิบตั ิตำมนโยบำยที่เป็ นธรรมต่อคู่คำ้ และ/หรือเจ้ำหนี ้ ในกำรปฏิบตั ิต่อคู่คำ้ และพันธมิตรธุรกิจ ซึ่งมีกำร
กำหนดแนวทำงปฏิบตั ิไว้อย่ำงเป็ นธรรม ทัง้ ในส่วนของกำรคัดเลือกคู่คำ้ ให้เป็ นไปตำมแนวทำงปฏิบตั ิของคู่คำ้ และ
คงไว้ซึ่งควำมสัมพันธ์อนั ยั่งยืน โดยคำนึงถึงกำรสร้ำงประโยชน์และกำรเติบโตร่วมกันของธุรกิจ อีกทั้ง บริษัทยังยึด
มั่นในสัญญำและถือปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขที่มีตอ่ เจ้ำหนีเ้ ป็ นสำคัญ เพื่อรักษำควำมน่ำเชื่อถือของบริษัทและเป็ นไปตำม
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คู่มือจรรยำบรรณของกลุม่ บริษัท ขณะเดียวกันเพื่อหลีกเลี่ยงสถำนกำรณ์ที่ทำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
หรือนำมำซึง่ ควำมเสือ่ มเสียต่อชื่อเสียงของบริษัทหรือขัดต่อกฎหมำยใดๆ ดังนี ้
 บริษัทจะปฏิบตั ิตำมสัญญำ ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่ำงๆ ที่มีตอ่ คูค่ ำ้ และ/หรือเจ้ำหนีอ้ ย่ำงเต็มที่ ในกรณีที่ไม่
สำมำรถปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขได้ บริษัทจะแจ้งให้ค่คู ำ้ และ/หรือเจ้ำหนีท้ รำบในเวลำที่เหมำะสม เพื่อร่วมกัน
พิจำรณำหำแนวทำงแก้ไขโดยใช้หลักควำมสมเหตุสมผล
 บริษัทต้องให้ขอ้ มูลอย่ำงเพียงพอ ไม่รำยงำนหรือให้ขอ้ มูลที่เป็ นเท็จ บิดเบือน หรือไม่ครบถ้วนแก่คคู่ ำ้ และ/
หรือเจ้ำหนี ้ ซึง่ อำจมีผลทำให้เกิดควำมเข้ำใจผิดและอำจมีผลกระทบต่อกำรตัดสินใจ
 บริษัทต้องบริหำรเงินทุนเพื่อให้คคู่ ำ้ และ/หรือเจ้ำหนี ้ มีควำมเชื่อมั่นในสถำนะทำงกำรเงินและควำมสำมำรถ
ในกำรชำระหนีข้ องบริษัท
 บริษัทต้องไม่เรียก รับ หรือจ่ำยผลประโยชน์ใดๆ ทำงกำรค้ำกับคู่คำ้ และ/หรือเจ้ำหนีโ้ ดยไม่สจุ ริต หำกมี
เหตุกำรณ์ดงั กล่ำวเกิดขึน้ บริษัทต้องทำกำรแจ้งรำยละเอียดต่อคู่คำ้ และ/หรือเจ้ำหนี ้ เพื่อร่วมมือแก้ไข
ปั ญหำโดยรวดเร็ว และหำมำตรกำรป้องกันเพื่อมิให้เกิดเหตุกำรณ์ดงั กล่ำวอีก
 กำรดำเนินธุรกิจกับคูค่ ำ้ และ/หรือเจ้ำหนีใ้ ดๆ ต้องไม่นำมำซึง่ ควำมเสือ่ มเสียต่อชื่อเสียงของบริษัทหรือขัดต่อ
กฎหมำยใดๆ รวมทัง้ คำนึงถึงควำมเสมอภำค ควำมเป็ นธรรมในกำรดำเนินธุรกิ จและผลประโยชน์รว่ มกัน
4. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อชุมชนและสังคม
บริษัทเชื่อมั่นและนำแนวคิดในกำรสร้ำงคุณค่ำร่วมกันระหว่ำงภำคธุรกิจกับสังคมมำเป็ นแนวทำงในกำรดำเนิน
ธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจ ชุมชน และสังคมเจริญเติบโตไปพร้อมกันอย่ำงยั่งยืน โดยมุ่งเน้นสนับสนุนกำรศึกษำ กำ รเปิ ด
โอกำสในกำรเข้ำถึงเทคโนโลยีและกำรเรียนรู ้ สร้ำงเสริมอำชีพและกำรพัฒนำทักษะ ส่งเสริมกำรลงทุนเพื่อสังคม โดย
ค ำนึ ง ถึ ง กำรมี ส่ว นร่ว มและลัก ษณะเฉพำะของแต่ล ะชุม ชน ภำยใต้ก ำรมี จิ ต สำธำรณะ กำรลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนกำรยกระดับคุณภำพชีวิตและสังคมในระยะยำว โดยเฉพำะในด้ำนกำรสื่อสำรโทรคมนำคม
บริษัทมีบทบำทสำคัญในกำรสร้ำงควำมร่วมมือในกำรพัฒนำและรักษำคุณภำพกำรสื่อสำร ทัง้ ในภำวะปกติและ
ภำวะภัยพิบตั ิ เพื่อให้ผใู้ ช้บริกำรในชุมชน ผูด้ อ้ ยโอกำส และผูป้ ระสบภัย สำมำรถได้รบั ควำมช่วยเหลือในโอกำสแรกที่
ทำได้และเป็ นไปอย่ำงทั่วถึงและทันต่อเหตุกำรณ์ ทัง้ นี ้ ตำมที่ระบุไว้ในนโยบำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน และคู่มือ
จรรยำบรรณของบริษัท
5. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อม
บริษัทมีนโยบำยดำเนินธุรกิ จโดยให้ควำมสำคัญกับควำมยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและกำรอนุรกั ษ์ทรัพยำกร
ต่ำงๆ โดยเน้นกำรสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรและส่งเสริมพฤติกรรมกำรดูแลรักษำและฟื ้ นฟูสิ่งแวดล้อม กำรให้ควำมรู ้
และฝึ กอบรมแก่พนักงำนในเรือ่ งสิง่ แวดล้อม กำรป้องกันและลดมลภำวะ กำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุม้ ค่ำและยั่งยืน กำร
ลดผลกระทบภำวะโลกร้อน ส่งเสริมกำรดำรงชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมชำติ ทัง้ ภำยในกระบวนกำรดำเนินงำนและบน
ควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำน รวมถึงกำรมีส่วนร่วมของชุมชนภำยนอกบริษัท ทัง้ นี ้ ตำมที่ระบุไว้ในนโยบำยกำร
พัฒนำอย่ำงยั่งยืน และคูม่ ือจรรยำบรรณของบริษัท
6. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อพนักงาน
คณะกรรมกำรเล็งเห็นว่ำพนักงำนเป็ นทรัพยำกรที่สำคัญของบริษัท จึงมีนโยบำยส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำของ
พนักงำน และมีกระบวนกำรในกำรพัฒนำบุคลำกรในด้ำนต่ำงๆ โดยส่งเสริมให้มีกำรฝึ กอบรมควำมรู ท้ งั้ เฉพำะทำง
และทั่วไปเป็ นประจำอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรทำงำน รวมถึงยังให้ควำมสำคัญกับกำรปฏิบั ติต่อ
พนักงำนอย่ำงเท่ำเทียม และเป็ นธรรม นอกจำกนี ้ บริษัทมีนโยบำยในกำรกำหนดค่ำตอบแทนและสวัสดิกำรอย่ำง
แบบ 56-1 One Report

ส่วนที่ 2 หน้ำที่ 8

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

ส่วนที่ 2 กำรกำกับดูแลกิจกำร

เหมำะสมและสอดคล้องกับผลกำรดำเนินงำนของบริษัททัง้ ในระยะสัน้ และระยะยำว และเพื่อเสริมสร้ำงบรรยำกำศ
กำรทำงำนที่ดี บริษัทมีควำมรับผิดชอบในกำรดูแลสุขภำพอนำมัยและรัก ษำสภำพแวดล้อมกำรทำงำนให้มีควำม
ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงำนอยู่เสมอ และยึดมั่นปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้วยแรงงำนอย่ำงเคร่งครัด
และเป็ นไปตำมนโยบำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน นโยบำยด้ำนควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัย และคู่มือจรรยำบรรณ
ของบริษัท
7. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อสิทธิมนุษยชน
บริษัทสนับสนุนและเคำรพในสิทธิ มนุษยชน ซึ่งมีกำรปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ ำยด้วยควำมเป็ นธรรม บน
พืน้ ฐำนของศักดิ์ศรีควำมเป็ นมนุษย์ โดยมีนโยบำยตำมแนวทำงกำรปฏิบตั ิดำ้ นสิทธิมนุษยชนที่ประกำศใช้ในนำนำ
ประเทศซึง่ รวมถึงปฏิญญำ และอนุสญ
ั ญำต่ำงๆ ของสหประชำชำติวำ่ ด้วยสิทธิมนุษยชน รวมถึงมีมำตรกำรชดเชยใน
กรณีที่ผมู้ ีสว่ นได้เสียได้รบั ควำมเสียหำยจำกกำรที่บริษัทละเมิดสิทธิตำมกฎหมำยของผูม้ ีสว่ นได้เสีย ไว้ในนโยบำย
กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน และคูม่ ือจรรยำบรรณของบริษัท
8. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่ง
บริษัทสนับสนุน และส่งเสริมนโยบำยกำรแข่งขันทำงกำรค้ำอย่ำงเสรี เป็ นธรรมไม่ผกู ขำด และไม่ขดั ต่อกฎหมำย
และจริยธรรม ตำมคูม่ ือจรรยำบรรณของบริษัท
9. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อการต่อต้านการทุจริต
บริษัทมุ่งเน้นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยควำมโปรงใส มีจริยธรรม และถูกกฎหมำย รวมถึง กำรต่อต้ำนกำรทุจริตทุก
รูปแบบ และถือปฏิบตั ิตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริตในประเทศไทย รวมถึงบริษัทในกลุม่ ที่ดำเนิน
ธุรกิจในต่ำงประเทศ โดยบริษัทได้จดั ทำนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริต ซึ่งมีวิธีปฏิบตั ิและคำแนะนำเกี่ยวกับกำรกำกับ
ดูแลเพื่อป้องกันและติดตำมควำมเสี่ยงจำกกำรทุจ ริตในเรื่องต่ำงๆ อำทิ เช่น กำรสนับสนุนทำงกำรเมือง กำรบริจำค
เพื่อกำรกุศลและกำรเป็ นผูใ้ ห้กำรสนับสนุน ค่ำอำนวยควำมสะดวก ของขวัญ และค่ำใช้จ่ำยเลีย้ งรับรองบริษัทและ
บุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้องทำงธุรกิจ เป็ นต้น เพื่อเป็ นแนวทำงให้กบั ของกรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนของบริษัททุก
คนปฏิบตั ิตำมอย่ำงเคร่งครัด รวมทัง้ บริษัทมีกำรสนับสนุนกิจกรรมที่เป็ นกำรส่งเสริมให้พนักงำนทุกคนของบริษัท
ปฏิ บัติ ต ำมนโยบำยดัง กล่ำ วผ่ ำ นทำง E-Learning และมี ก ำรทดสอบอย่ ำ งสม่ ำ เสมอ ทั้ง นี ้ บริ ษั ท ได้เ ปิ ด เผย
รำยละเอียดนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตบนเว็ปไซด์ของบริษัทที่ www.thaicom.net ภำยใต้หวั ข้อ “กำรกำกับดูแล
กิจกำร” > “นโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริต”
10. นโยบายและแนวปฏิบัติในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ
บริษัทมีกำรกำหนดนโยบำยกำรเคำรพกฎหมำยและหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งกำหนดให้กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และ
พนักงำน ต้องดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็ นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนไม่มีสว่ นรู ้
เห็น ช่วยเหลือ หรือกระทำกำรใดๆ อันเป็ นกำรละเมิด ฝ่ ำฝื นกฎหมำย หรือระเบียบข้อบังคับ
11. นโยบายและแนวปฏิบัติในการปฏิบัติในเรื่องกิจกรรมทางการเมือง
บริษัทมีนโยบำยเป็ นกลำงทำงกำรเมือง โดยให้กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนทุกคนของกลุม่ บริษัทปฏิบตั ิตำม
นโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตในส่วนของกำรช่วยเหลือทำงกำรเมือง และคูม่ ือจรรยำบรรณของบริษัท
12. นโยบายและแนวปฏิบัติในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interests)
คณะกรรมกำรตระหนักถึงกำรดำเนินธุรกิจที่อำจจะทำให้กรรมกำร ผูบ้ ริหำร หรือพนักงำน เข้ำไปมีสว่ นเกี่ยวข้อง
กับควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ และอำจเป็ นผลให้ขำดควำมเป็ นอิสระในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ จึงได้กำหนดแนวทำง
ปฏิบตั ิไว้ในคูม่ ือจรรยำบรรณของบริษัท
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13. นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้ องดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท
คณะกรรมกำรส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนทุกระดับมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบใน
กำรดูแลรักษำกำรใช้ทรัพย์สนิ ของกลุม่ บริษัทเพื่อประโยชน์สงู สุดของกลุม่ บริษัท รวมถึงกำรเก็บรักษำควำมลับที่ได้รบั
รูม้ ำจำกหน้ำที่ในกำรทำงำน และยังมิได้เปิ ดเผยสูส่ ำธำรณชน ตลอดจนกำรจัดเก็บเอกสำรข้อมูลที่เป็ นควำมลับตำม
นโยบำยด้ำนควำมรับผิดชอบต่อทรัพย์สนิ ของบริษัท และคูม่ ือจรรยำบรรณของบริษัท
14. นโยบายและแนวปฏิบัติในการปฏิบัติต่อทรัพย์สินทางปั ญญา
บริษัทให้ควำมสำคัญกับกำรเคำรพสิทธิ ในทรัพย์สินทำงปั ญญำของบุคคลอื่น และหลีกเลี่ยงกำรละเมิดสิทธิ
ดังกล่ำว โดยได้กำหนดนโยบำยและแนวปฏิบตั ิเรือ่ งทรัพย์สนิ ทำงปั ญญำไว้ในนโยบำยทรัพย์สนิ ทำงปั ญญำ และคูม่ ือ
จรรยำบรรณของบริษัท
15. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อสื่อมวลชนหรือต่อสาธารณชน
กำรให้ขอ้ มูลใดๆ เกี่ยวกับบริษัท ต้องอยูบ่ นพืน้ ฐำนข้อมูลที่เป็ นจริง ถูกต้อง และปฏิบตั ิดว้ ยควำมระมัดระวังตำม
คู่มือจรรยำบรรณของบริษัท โดยผูท้ ี่ไม่มีหน้ำที่เกี่ยวข้องหรือไม่ได้รบั มอบหมำย ไม่สำมำรถให้ขอ้ มูลข่ำวสำรหรือให้
สัมภำษณ์ตอ่ สื่อมวลชนหรือต่อสำธำรณชนใดๆ เกี่ยวกับหรือพำดพิงกลุม่ บริษัทไม่วำ่ ในด้ำนใด อันอำจส่งผลกระทบ
ต่อชื่อเสียงและกำรดำเนินธุรกิจของกลุม่ บริษัท
ในปี 2564 บริษัทได้จดั ให้มีกำรให้มีกำรพบสือ่ มวลชนและกิจกรรมสำหรับผูถ้ ือหุน้ ดังต่อไปนี ้
งานพบผู้ถอื หุ้นและนักวิเคราะห์
กำรจัดประชุมนักวิเครำะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting)
งำนบริษัทจดทะเบียนพบผูล้ งทุน (Opportunity Day)

จานวนครั้ง / ปี
2
4

16. นโยบายและแนวปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทาผิดและการทุจริต
บริษัทยึดมั่นในกำรดำเนินธุรกิ จด้วยควำมรับผิดชอบ ถูกต้อง และโปร่งใส บริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะปกป้องกำร
ดำเนินงำนและทรัพย์สนิ ต่ำงๆ จำกควำมเสีย่ งที่เกิดขึน้ จำกกำรประพฤติที่ขดั ต่อคูม่ ือจรรยำบรรณและกำรทุจริตต่ำงๆ
ที่อำจเกิดขึน้ ซึ่งมีผลกระทบต่อชื่อเสียงหรือมูลค่ำของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ดังนัน้ บริษัทจึงได้จัดทำนโยบำยรับเรื่อง
ร้องเรียนและเบำะแสกำรกระทำผิดและกำรทุจริตขึน้ เพื่อกำหนดช่องทำงในกำรรำยงำนและสนับสนุนให้กรรมกำร
ผูบ้ ริหำร พนักงำน และผูม้ ีสว่ นได้เสียให้ขอ้ มูลและรำยงำนเบำะแสกำรกระทำผิดหรือกำรทุจริตใดๆ ที่เกิดขึ น้ ในบริษัท
รวมถึงได้กำหนดกระบวนกำรขัน้ ตอนในกำรจัดกำรกับเรื่องที่ได้รบั ร้องเรียน กำรคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียนหรือผูใ้ ห้ขอ้ มูล
และกำรรักษำควำมลับ
การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทให้ควำมสำคัญต่อ กำรเปิ ดเผยข้อมูลและข่ำวสำรสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทัง้ ข้อมูลทำงกำรเงินและ
ข้อมูลที่มิใช่ขอ้ มูลทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลำ และโปร่งใส ผ่ำนช่องทำงที่เข้ำถึงข้อมูลได้ง่ำย มีควำม
เท่ำเทียมกันและน่ำเชื่อถือ
1. บริษัทได้กำหนดนโยบำยกำรเปิ ดเผยสำรสนเทศ (Market Disclosure Policy) ไว้เป็ นลำยลักษณ์อักษร
อย่ำงชัดเจน และสอดคล้องกับกฎระเบียบและข้อบังคับของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผมู้ ีสว่ นได้เสียทุกรำยสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้
ง่ำย และเท่ำเทียมกัน
แบบ 56-1 One Report

ส่วนที่ 2 หน้ำที่ 10

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

ส่วนที่ 2 กำรกำกับดูแลกิจกำร

2. บริษัทได้จัดตัง้ หน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อเป็ นตัวแทนบริษัทในกำรทำหน้ำที่
สื่อสำรประชำสัมพันธ์ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์แก่ผถู้ ือหุน้ นักลงทุน นักวิเครำะห์หลักทรัพย์ และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ได้รบั ทรำบข้อมูลของบริษัท
3. ดูแลให้มีกำรเปิ ดเผยข้อมูลงบกำรเงิน รำยงำนประจำปี และแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1
One report) สำมำรถสะท้อนฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนอย่ำงเพียงพอ รวมทัง้ สนับสนุนให้จดั ทำ
คำอธิ บำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ ำยจัดกำร (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อ
ประกอบกำรเปิ ดเผยงบกำรเงินทุกไตรมำส
4. จัดให้มีรำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงินแสดงควบคูก่ บั รำยงำนของผูส้ อบ
บัญชีในรำยงำนประจำปี
5. เปิ ดเผยค่ำสอบบัญชีและค่ำบริกำรอื่นที่ผสู้ อบบัญชีให้บริกำรในรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One
report / รำยงำนประจำปี )
6. เปิ ดเผยบทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อย จำนวนครัง้ ของกำรประชุมและ
จำนวนครัง้ ที่กรรมกำรแต่ละท่ำนเข้ำประชุม รวมถึงกำรฝึ กอบรมและพัฒนำควำมรู ด้ ำ้ นวิชำชี พ อย่ำ ง
ต่อเนื่องของคณะกรรมกำร ซึ่งได้แสดงไว้ในรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One report / รำยงำน
ประจำปี )
7. เปิ ดเผยนโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนของกรรมกำรและผูบ้ ริหำรระดับสูงที่สะท้อนถึงภำระหน้ำที่และควำม
รับผิดชอบของแต่ละคน รวมทัง้ รู ปแบบหรือลักษณะของค่ำตอบแทนในรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1
One report / รำยงำนประจำปี )
8. บริษัทมีนโยบำยให้กรรมกำรและผูบ้ ริหำรต้องรำยงำนกำรซือ้ ขำยหลักทรัพย์หรือกำรถือครองหลักทรัพย์ของ
บริษัทให้คณะกรรมกำรทรำบทุกครัง้
9. นอกจำกกำรเผยแพร่ขอ้ มูลตำมเกณฑ์ที่กำหนดผ่ำนช่องทำงของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว
บริษัทยังมีกำรเปิ ดเผยข้อมูลสำรสนเทศที่สำคัญของบริษัท ทัง้ ภำษำไทยและภำษำอังฤษ ผ่ำนทำงเว็บไซต์
ของบริษัท และมีกำรปรับปรุงข้อมูลให้เป็ นปั จจุบนั อย่ำงสม่ำเสมอ ดังนี ้
(1) วิสยั ทัศน์และพันธกิจ
(2) ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ
(3) รำยชื่อคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรชุดย่อย และผูบ้ ริหำรของบริษัท
(4) งบกำรเงินและคำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ ำยจัดกำรรำยไตรมำส (MD&A) ทัง้ ฉบับปั จจุบนั และของปี
ก่อนหน้ำ
(5) แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One report) /รำยงำนประจำปี (แบบ 56-2) ที่สำมำรถ
ดำวน์โหลดได้
(6) โครงสร้ำงกำรถือหุน้ และโครงสร้ำงองค์กร
(7) รำยชื่อผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่
(8) หนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ และเอกสำรอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ รำยงำนกำรประชุมผูถ้ ือหุน้
(9) ข้อบังคับบริษัทและหนังสือรับรองบริษัท
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(10) นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริษัท จรรยำบรรณในกำรดำเนินธุรกิจ นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริต
นโยบำยด้ำนกำรบริหำรควำมเสีย่ งระดับองค์กร และนโยบำยด้ำนอื่นๆ ของบริษัท
(11) กฎบัตรของคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ
(12) ข้อมูลติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
(13) ข้อมูลหรือเอกสำรอื่นใดที่บริษัทนำเสนอต่อนักวิเครำะห์ ผูจ้ ดั กำรกองทุน หรือสือ่ ต่ำงๆ
6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ
เพื่อให้กำรดำเนินงำนของบริษัท และกำรปฏิบตั ิงำนของกรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำน เป็ นไปอย่ำงถูกต้อง
ตำมกฎหมำย และมีจริยธรรมในกำรประกอบธุรกิจ บริษัทจึงได้จดั ทำจรรยำบรรณเพื่อให้ทกุ คนใช้เป็ นแนวทำง หรือ
เป็ นกรอบในกำรปฏิบตั ิงำน หรือเพื่อใช้ตอบคำถำมของแต่ละคนว่ำสิ่งที่กำลังทำอยู่นนั้ ถูกต้อง และสมควรกระทำ
หรือไม่ จรรยำบรรณที่จัดทำขึน้ อยู่บนพืน้ ฐำน และสอดคล้องกับค่ำนิยมของบริษัท ถือเป็ นรำกฐำนสำคัญในกำร
ดำเนินธุรกิจอย่ำงยั่งยืน โดยยึดหลักธรรมำภิบำลเป็ นหลักชีน้ ำกำรกระทำของพนักงำนทัง้ องค์กร และวิถีทำงที่บริษัท
ดำเนินธุรกิจ
แนวทางการปฎิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณของบริษัท
หำกกรรมกำร ผูบ้ ริหำร พนักงำน ประสบปั ญหำในกำรตัดสินใจหรือปฏิบัติงำนเกี่ยวกับ จรรยำบรรณที่มิได้
กำหนดไว้ในประมวลจรรยำบรรณของบริษัท ให้ใช้กระบวนปฏิบตั ิงำนดังนีเ้ พื่อเป็ นแนวทำงกำรตัดสินใจ หรือกำร
ปฏิบตั ิงำน
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โดยบริษัทกำหนดแนวทำงปฎิบตั ิตำมจรรยำบรรณต่อผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกภำคส่วน ดังนี ้
1. ความรับผิดชอบต่อผู้ถอื หุ้น
บริษัทมุ่งมั่นเป็ นตัวแทนที่ดีของผูถ้ ือหุน้ ในกำรดำเนินธุรกิจเพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุดให้กบั ผูถ้ ือหุน้ โดย
คำนึงถึงกำรเจริญเติบโตของมูลค่ำบริษัทในระยะยำวด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่องอย่ำงยั่งยืน รวมทัง้ กำร
ดำเนินกำรเปิ ดเผยข้อมูลอย่ำงโปร่งใสและเชื่อถือได้ตอ่ ผูถ้ ือหุน้
2. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
บริษัทมีควำมมุง่ มั่นในกำรสร้ำงควำมพึงพอใจและควำมมั่นใจให้กบั ลูกค้ำที่จะได้รบั ผลิตภัณฑ์และบริกำรที่ดี
มีคณ
ุ ภำพ ในระดับรำคำที่เหมำะสม รวมทัง้ รักษำสัมพันธภำพที่ดี จึงได้กำหนดแนวทำงปฏิบตั ิไว้ดงั ต่อไปนี ้
 ผลิตสินค้ำและบริกำรที่มีคณ
ุ ภำพ โดยมุ่งมั่นที่จะยกระดับมำตรฐำนให้สงู ขึน้ อย่ำงต่อเนื่องและจริงจัง
เปิ ดเผยข่ำวสำรข้อมูลเกี่ยวกับสินค้ำและบริกำรอย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
 กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนทุกระดับจะรักษำควำมลับไม่เปิ ดเผยข้อมูลของลูกค้ำ โดยไม่ได้รบั
อนุ ญ ำตจำกลูก ค้ำ หรื อ จำกผู้มี อ ำนำจของกลุ่ม บริ ษั ท ก่ อ น เว้น แต่ เ ป็ นข้อ มู ล ที่ ต ้อ งเปิ ดเผยต่ อ
บุคคลภำยนอกที่เกี่ยวข้องตำมบทบังคับของกฎหมำย
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3. ความรับผิดชอบต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้
บริษัทถือว่ำคู่คำ้ เป็ นปั จจัยสำคัญในกำรร่วมสร้ำงมูลค่ำให้กบั ลูกค้ำ กำรดำเนินธุรกิจจึงต้องปฏิบตั ิตำมสัญญำ
ข้อตกลง หรือเงื่ อนไขที่มีต่อคู่คำ้ รวมถึงจ่ำยชำระเงินให้ค่คู ำ้ ตรงตำมเวลำและเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้ำ กำร
คัด เลือ กคู่ค ้ำต้อ งท ำอย่ำงยุติธรรม ไม่เ รีย กรับ หรือ ไม่ใ ห้ผลประโยชน์ไม่สุจริตกับคู่คำ้ กำรจัด ซือ้ จัด หำจะต้อง
ดำเนินกำรอย่ำงโปร่งใส ให้ขอ้ มูลอย่ำงเท่ำเทียมและถูกต้อง ไม่เลือกปฏิบตั ิ
บริษัทมีแนวปฏิบตั ิที่จะยึดมั่นในสัญญำและถือปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขที่มีต่อเจ้ำหนีเ้ ป็ นสำคัญ ในกำรชำระคืนเงิน
ต้น ดอกเบีย้ และกำรดูแลหลักประกันต่ำงๆ กรณีที่ไม่สำมำรถปฏิบตั ิได้ตอ้ งรีบเจรจำกับเจ้ำหนีล้ ่วงหน้ำ เพื่อหำ
ข้อตกลงร่วมกัน มีกำรเปิ ดเผยข้อมูลทำงกำรเงินที่ถกู ต้อง ครบถ้วนอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อให้เจ้ำหนีม้ ่นั ใจในฐำนะทำง
กำรเงินและควำมสำมำรถในกำรชำระหนี ้
4. ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
บริษัทในฐำนะเป็ นบริษัทไทย ตระหนักและมีจิตสำนึกในบุญคุณของประเทศและเป็ นส่วนหนึ่งของสังคม ซึ่ง
ต้องรับผิดชอบช่วยเหลือสังคม ให้ควำมร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นที่บริษัทมีกำรดำเนินธุรกิจ
บริษัทมีนโยบำยดำเนินธุรกิจ โดยให้ควำมสำคัญกับสิ่งแวดล้อม และกำรอนุรกั ษ์ทรัพยำกรต่ำงๆ อีกทัง้ เน้นกำร
สร้ำงวัฒนธรรมองค์กร และส่งเสริมพฤติกรรมกำรดูแลรักษำสิง่ แวดล้อมทัง้ ภำยในและภำยนอกบริษัทให้แก่บคุ ลำกร
บริษัทส่งเสริมกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สงู สุด เช่น กำรใช้อปุ กรณ์ทำงด้ำนควำมถี่วิทยุ
อย่ำงปลอดภัยต่อบุคลำกรของบริษัทและชุมชนโดยรอบบริษัท รวมถึงป้องกันและควบคุมไม่ให้กำรดำเนินธุรกิจส่งผล
กระทบต่อสิง่ แวดล้อมและระบบนิเวศน์
5. ความรับผิดชอบต่อพนักงาน
พนักงำนเป็ นทรัพย์สนิ อันมีคำ่ สูงสุดและเป็ นปั จจัยสำคัญสูค่ วำมสำเร็จของบริษัท บริษัทจึงได้มงุ่ พัฒนำพนักงำน
ให้มีควำมรู ค้ วำมสำมำรถเสริมสร้ำงวัฒนธรรมและบรรยำกำศกำรทำงำนที่ดี รวมทัง้ ส่งเสริมกำรทำงำนเป็ นทีม
ปฏิบตั ิตอ่ พนักงำนด้วยควำมสุภำพ และให้ควำมเคำรพต่อควำมเป็ นปั จเจกชน
5.1. โอกาสที่เท่าเทียมกัน
บริษัทมีนโยบำยในกำรให้โอกำสที่เท่ำเทียมกันในกำรว่ำจ้ำง แต่งตัง้ และโยกย้ำยพนักงำน โดยจะพิจำรณำ
บนพืน้ ฐำนของคุณธรรม และกำรใช้ทรัพยำกรบุคคลให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่บริษัท โดยไม่เลือกปฏิบตั ิต่อ
บุคคลหนึ่งบุคคลใดเนื่องจำกเชือ้ ชำติ สัญชำติ ศำสนำ เพศ อำยุ สถำนภำพทำงกำรสมรส ควำมทุพพล
ภำพ
5.2. อาชีวอนามัยและความปลอดภัยสภาพแวดล้อมในการทางาน
บริษัทจะจัดสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนให้มีควำมปลอดภัยและถูกสุขอนำมัยแก่พนักงำน เพื่อป้องกัน
อันตรำยและเพื่อเสริมสร้ำงสุขภำพที่ดีแก่พนักงำน
5.3. การปกป้ องความเป็ นส่วนตัวของพนักงาน
บริษัทเคำรพในควำมเป็ นส่วนตัวของพนักงำน ไม่นำข้อมูลส่วนตัว เช่น เงินเดือน ประวัติกำรรักษำพยำบำล
ครอบครัว ไปเปิ ด เผยให้กับ บุค คลภำยนอกหรือ ผู้ที่ ไม่ เ กี่ ย วข้อ ง เว้น แต่ เ ป็ น ข้อ มูล ที่ ต ้อ งเปิ ด เผยต่อ
บุคคลภำยนอกที่เกี่ยวข้องตำมบทบังคับของกฎหมำย
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5.4. ค่าตอบแทน
บริษัท มีนโยบำยกำรให้ค่ำตอบแทนแก่พนักงำนตำมผลงำน เป็ นธรรม และปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดด้ำน
ค่ำจ้ำงแรงงำนขัน้ ต่ำที่กฎหมำยกำหนด
บริษัทจะบริหำรจัดกำรค่ำจ้ำง เงินเดือน และผลประโยชน์ให้สำมำรถจูงใจและรักษำบุคคลำกรที่มีควำมรู ้
ควำมสำมำรถไว้กบั บริษัทและเพื่อให้บริษัทคงอยูใ่ นระดับที่แข่งขันได้ในตลำด
5.5. ชั่วโมงการทางาน
บริษัทจะกำหนดชั่วโมงกำรทำงำนต่อสัปดำห์ไม่เกินกว่ำที่กฎหมำยกำหนด และจัดให้มีวนั หยุดประจำ
สัปดำห์และประจำปี ให้ไม่นอ้ ยกว่ำที่กฎหมำยกำหนด
5.6. เสรีภาพในการสมาคมและสิทธิในการร่วมเจรจาต่อรอง
บริษัทเคำรพในสิทธิและเสรีภำพของพนักงำนในกำรเข้ำร่วมกับสหภำพแรงงำนและองค์กำรลูกจ้ำงอื่นๆ
ตำมกรอบที่กฎหมำย กฎระเบียบ รวมถึงแนวปฏิบตั ิดำ้ นแรงงำนสัมพันธ์เพื่อรวมกลุม่ เจรจำต่อรอง และจะ
ไม่ปิดกัน้ โอกำสของพนักงำนที่เป็ นตัวแทนแรงงำน
5.7. การไม่ใช้แรงงานบังคับ
บริษัทจะดำเนินกำรว่ำจ้ำงบุคคลที่จะทำงำนให้ดว้ ยควำมสมัครใจเท่ำนัน้ จะไม่ใช้แรงงำนบังคับในรูปแบบ
ใดก็ตำม เช่น กำรลงโทษทำงกำย กำรกักขัง กำรขู่ว่ำจะใช้ควำมรุ นแรง หรือรู ปแบบกำรคุกคำม หรือล่วง
ละเมิดอื่นๆ เพื่อทำงำนให้แก่บริษัท
5.8. การไม่ใช้แรงงานเด็ก
บริษัทจะไม่วำ่ จ้ำงแรงงำนเด็กในกำรดำเนินธุรกิจ คำว่ำ เด็ก หมำยถึง บุคคลที่มีอำยุต่ำกว่ำ 15 ปี หรือต่ำ
กว่ำอำยุที่อยู่ในเกณฑ์ตอ้ งเรียนให้จบกำรศึกษำภำคบังคับ หรือตำมที่กฎหมำยกำหนดอำยุขนั้ ต่ำในกำร
ว่ำ จ้ำ งงำนไว้ แล้ว แต่ ว่ำ เกณฑ์ใดกำหนดอำยุที่ มำกกว่ำ และจะไม่ใ ห้พ นัก งำนที่ มี อ ำยุต่ ำ กว่ำ 18 ปี
ปฏิบตั ิงำนที่เป็ นอันตรำย
5.9. ข้อพึงปฏิบัติต่อพนักงานด้วยกัน
กำรให้และกำรรับของขวัญ แม้จะมีประเพณีกำรให้ของขวัญซึง่ กันและกันในโอกำสต่ำงๆ แต่พนักงำนของ
กลุม่ ฯ พึงหลีกเลีย่ งกำรให้ของขวัญแก่ผบู้ งั คับบัญชำ หรือรับของขวัญจำกผูใ้ ต้บงั คับบัญชำ
6. สิทธิมนุษยชน
บริษัทสนับสนุนและเคำรพในสิทธิ มนุษยชน และจะดำเนินธุรกิจตำมหลักกำรและเจตนำรมณ์ที่ประกำศใน
ปฏิญญำสำกลว่ำด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชำชำติ (Universal Declaration of Human Rights) ภำยใต้ขอบเขต
อำนำจของบริษัท และจะไม่มีสว่ นร่วมกับกำรกระทำใดๆที่ขดั ต่อหลักสิทธิมนุษยชน
7. การแข่งขันทางการค้ากับคู่แข่งขัน
บริษัทมีนโยบำยสนับสนุนและส่งเสริมกำรแข่งขันทำงกำรค้ำอย่ำงเสรีและเป็ นธรรม บริษัทไม่มีนโยบำยในกำร
แข่งขันทำงกำรค้ำโดยใช้วิธีกำรใดๆ ให้ได้มำซึง่ ข้อมูลของคูแ่ ข่งขันอย่ำงผิดกฎหมำย และขัดต่อจริยธรรม
8. การต่อต้านการทุจริต
บริษัทต่อต้ำนกำรทุจริตทุกรู ปแบบ โดยไม่มีนโยบำยเสนอเงิน สิ่งจูงใจ ของกำนัล สิทธิ ประโยชน์พิเศษ ใน
รู ปแบบใดๆ ไม่ว่ำทำงตรงหรือผ่ำนบุคคลที่สำมแก่ลกู ค้ำ คู่คำ้ ของบริษัท หน่วยงำนภำยนอกหรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
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เพื่อให้ได้มำหรือคงไว้ซงึ่ ประโยชน์หรือควำมได้เปรียบทำงธุรกิจ รวมทัง้ ไม่มีนโยบำยจ่ำยเงินรำงวัลหรือกำรจ่ำยเงินอืน่
ใดเพื่อเร่งกำรดำเนินกำรหรืออำนวยควำมสะดวก ยกเว้นกำรให้กำรเลีย้ งรับรองทำงธุรกิจตำมประเพณีนิยม ส่วนลด
กำรค้ำ และโครงกำรส่งเสริมกำรขำยของบริษัท
9. การฟอกเงิน
บริษัท ได้ตระหนักถึงควำมสำคัญ และยึดมั่นในกำรป้องกันไม่ให้ กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำน ประพฤติผิด
เกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำย และข้อกำหนดด้ำนกฎระเบียบเกี่ยวกับ พระรำชบัญญัติปอ้ งกันและปรำบปรำมกำร
ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
10. การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ
กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำน ต้องดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้เป็ นไปตำมกฎหมำย ระเบียบและข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงในกรณีที่ตอ้ งไปปฏิบตั ิงำนในต่ำงประเทศ พนักงำนควรศึกษำกฎหมำย ขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒ นธรรมของประเทศนั้น ๆ ก่ อ นด ำเนิ นกำรใดๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ธุร กิ จของบริษัท เพื่อ ไม่ให้ขัด ต่อ กฎหมำย
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศนัน้ ๆ ตลอดจนไม่มีสว่ นรู เ้ ห็นช่วยเหลือ หรือกระทำกำรใดๆ อัน
เป็ นกำรละเมิด ฝ่ ำฝื นกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ
11. กิจกรรมทางการเมือง
กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำน มีสิทธิ เสรีภำพในกำรใช้สิทธิ และเข้ำร่วมกิ จกรรมทำงกำรเมืองภำยใต้
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ เช่น กำรลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ หรือเป็ นสมำชิกพรรคกำรเมือง แต่จะต้องไม่แอบอ้ำง
ควำมเป็ นพนักงำน หรือนำทรัพย์สิน อุปกรณ์ เครื่องมือใดๆ ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ในกำรดำเนินกำรและ
ต้องพึงระมัดระวังกำรดำเนินกำรใดๆ ที่อำจส่งผลทำให้เกิดควำมเข้ำใจได้ว่ำกลุ่มบริษัทฯมีส่วนเกี่ยวข้ อง ให้กำร
สนับสนุน หรือฝั กใฝ่ ในพรรคกำรเมืองนัน้ ได้ ซึ่งบริษัทมีนโยบำยเป็ นกลำงทำงกำรเมือง โดยจะไม่ให้กำรสนับสนุน
หรือกระทำกำรอันเป็ นกำรฝักใฝ่ พรรคกำรเมืองใดพรรคกำรเมืองหนึง่ หรือนักกำรเมืองคนใดคนหนึง่ ดังนัน้ พนักงำน
ควรหลีกเลีย่ งกำรสนับสนุนกิจกรรมทำงกำรเมืองทัง้ ที่เป็ นตัวเงินหรือในรูปแบบอื่นใดแก่พรรคกำรเมือง นักกำรเมือง
หรือผูล้ งสมัครรับเลือกตัง้ ทำงกำรเมือง รวมถึงกำรให้ยืมหรือบริจำคอุปกรณ์ กำรให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยีโดยไม่คิด
ค่ำบริกำร รวมทัง้ กำรสละเวลำทำงำนของพนักงำน
ทัง้ นี ้ กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำน ต้องลำออกและพ้นสภำพจำกกำรเป็ นกรรมกำร ผูบ้ ริหำรและพนักงำน
บริษัทก่อนตำมลำดับ หำกประสงค์จะดำรงตำแหน่งทำงกำรเมือง หรือลงสมัครรับเลือกตัง้ ในระดับท้องถิ่นหรือ
ระดับประเทศ
12. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interests)
ในกำรทำงำนให้กบั บริษัทอำจเกิดสถำนกำรณ์ที่ผลประโยชน์สว่ นตนของกรรมกำร ผูบ้ ริหำร หรือพนักงำนอำจ
ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์นนั้ อำจเกิดขึน้ ได้ในหลำยรู ปแบบ ดังนัน้ บริษัทจึง
ได้กำหนดแนวทำงที่ทกุ คนพึงถือปฏิบตั ิ ดังนี ้
12.1. การรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทน
กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำน ต้องไม่รบั เงินหรือประโยชน์ตอบแทนใดๆ เป็ นกำรส่วนตัวจำกลูกค้ำ
คูค่ ำ้ ของบริษัท หรือจำกบุคคลใดอันเนื่องจำกกำรทำงำนในนำมบริษัท
กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำน จะต้องไม่ให้กหู้ รือกูย้ ืมเงิน หรือเรีย่ ไรเงิน สิง่ ของจำกลูกค้ำหรื อผูท้ ำ
ธุรกิ จกับบริษัท เว้นแต่เป็ นกำรกู้ยืมเงิ นจำกธนำคำรหรือ สถำบันกำรเงิ นในฐำนะของลูกค้ำ ของ
ธนำคำรหรือสถำบันกำรเงินดังกล่ำว
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12.2. การประกอบธุรกิจอื่นนอกบริษัท
กำรทำธุรกิจส่วนตัวใดๆ ของกรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำน ต้องไม่กระทบต่อกำรปฏิบตั ิหน้ำที่และ
เวลำทำงำนของบริษัท และห้ำมประกอบธุรกิจหรือมีสว่ นร่วมในธุรกิจใดอันเป็ นกำรแข่งขันกับธุรกิจของ
กลุ่มบริษัท ไม่ว่ำกรรมกำร ผูบ้ ริหำร หรือพนักงำนดังกล่ำวจะได้รบั ประโยชน์โดยตรงหรือโดยทำงอ้อมก็
ตำม
12.3. การทาธุรกิจใดๆ กับกลุ่มบริษัท
กำรทำธุรกิจใดๆ กับบริษัททัง้ ในนำมส่วนตัว ครอบครัว หรือในนำมนิติบคุ คลใดๆ ที่กรรมกำร ผูบ้ ริหำร
และพนักงำน นัน้ มีสว่ นได้เสีย จะต้องเปิ ดเผยส่วนได้เสียต่อบริษัทก่อนเข้ำทำรำยกำร
หำกมี ก รณี ร ำยกำรที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ กรรมกำร ผู้บ ริห ำรและพนัก งำน ก็ จ ะต้อ งปฏิ บัติ ให้ถูก ต้อง ตำม
หลัก เกณฑ์ รำยกำรเกี่ ยวโยงของตลำดหลักทรัพ ย์และ กลต. และบุค คลเหล่ำ นัน้ จะต้อ งไม่มีส่วน
เกี่ยวข้องในกระบวนกำรพิจำรณำและตัดสินใจไม่วำ่ โดยทำงตรงหรือทำงอ้อม
ผู้ท ำรำยกำรในนำมบริษั ท มี ห น้ำ ที่ ต ้อ งตรวจสอบควำมสัม พัน ธ์ข องคู่คำ้ ว่ำ เกี่ ย วข้อ งกับ กรรมกำร
ผูบ้ ริหำร และพนัก งำน หรือไม่ ก่อนทำรำยกำรเพื่อป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ใดๆ ที่อำจ
เกิดขึน้
12.4. การดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท ภายนอกกลุ่มบริษัท
บริษัทไม่มีนโยบำยที่จะส่งผูบ้ ริหำร เข้ำไปเป็ นกรรมกำรในบริษัทอื่นนอกกลุม่ บริษัท ในกรณีที่ผบู้ ริหำร
ของบริษัทระดับตัง้ แต่ PG 13 ขึน้ ไป จะเข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรในบริษัทอื่น ต้องได้รบั กำรอนุมตั ิจำก
ผูม้ ีอำนำจของบริษัทตำมตำรำงอำนำจอนุมตั ิ
ทัง้ นี ้ กำรดำรงตำแหน่งดังกล่ำวจะต้องไม่ขดั ต่อบทบัญญัติของกฎหมำย หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ
กำรดำเนินธุรกิจของบริษัท และต้องไม่ใช้ตำแหน่งงำนในบริษัทไปใช้อำ้ งอิงเพื่อส่งเสริมธุรกิจภำยนอก
12.5. การรับของขวัญและการรับเลีย้ งรับรองทางธุรกิจ
กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำน พึงหลีกเลี่ยงกำรรับของขวัญทัง้ ที่เป็ นตัวเงินและมิใช่ตวั เงินจำกคูค่ ำ้
หรือผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เว้นแต่ในเทศกำลหรือประเพณีนิยม แต่ตอ้ งมีมลู ค่ำไม่เกิน 3,000
บำทและจะต้องดำเนินกำรตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริต
กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำน สำมำรถรับกำรเลีย้ งรับรองทำงธุรกิจได้ ภำยในขอบเขตและมูลค่ำที่
สมเหตุสมผล และพึงหลีกเลี่ยงกำรรับกำรเลีย้ งรับรอง ในลักษณะที่เกินกว่ำเหตุควำมสัมพันธ์ปกติจำก
บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทหรือจะเป็ นคูค่ ำ้ ในอนำคต และมีแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับของขวัญ สันทนำกำร
และค่ำใช้จ่ำยเลีย้ งรับรองตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริต
12.6. การเดินทางไปสัมมนา ดูงานทัศนศึกษา
กรรมกำร ผูบ้ ริหำรและพนักงำน สำมำรถรับเชิญไปดูงำน สัมมนำและทัศนศึกษำ ทัง้ นี ้ เฉพำะเพื่อ
ประโยชน์ในทำงธุรกิจ และต้องผ่ำนกำรอนุมัติตำมระเบียบบริษัทเท่ำนัน้ โดยบริษัทจะเป็ นผูอ้ อก
ค่ำใช้จ่ำยในกำรดูงำน สัมมนำ ทัศนศึกษำ ค่ำเดินทำงและที่พกั ตลอดจนค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ตำมระเบียบของบริษัท ทัง้ นี ้ ห้ำมกรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนรับเงิน หรือประโยชน์อื่นใดจำกคูค่ ำ้
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13. การปกป้ อง ดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท
กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนทุกระดับมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรดูแลรักษำกำรใช้ทรัพย์สินของกลุม่
บริษัท เพื่อประโยชน์สงู สุดของกลุ่มบริษัท โดยไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผูอ้ ื่น บริษัทมีนโยบำยจะ
จัดทำเอกสำรทำงธุรกิจ บันทึกข้อมูลทำงกำรเงินและบัญชี และจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินด้วยควำมสุจริต ทันเวลำ
ถูกต้องครบถ้วนตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องและเป็ นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รบั รองโดยทั่วไป
กรรมกำร ผูบ้ ริหำร พนักงำนทุกคนต้องควบคุมข้อมูลควำมลับอย่ำงเหมำะสม และต้องไม่สื่อสำรข้อมูลอันมี
สำระสำคัญ และยังมิได้เปิ ดเผยสูส่ ำธำรณชน ซึง่ ได้รบั รูม้ ำจำกหน้ำที่งำน ไปยังหน่วยงำนอื่นๆ และบุคคลภำยนอกที่
ไม่สมควรต้องรับรู ข้ อ้ มูลนัน้ และมีหน้ำที่ตอ้ งใช้ควำมพยำยำมอย่ำงดีที่สดุ เพื่อป้องกันไว้ซึ่งข้อมูลที่เป็ นควำมลับ
ดังกล่ำว ทัง้ นี ้ รวมไปถึงกำรจัดเก็บเอกสำรข้อมูลที่เป็ นควำมลับ
14. ทรัพย์สินทางปั ญญา
ทรัพย์สินทำงปั ญญำของบริษัทได้แก่ ลิขสิทธิ์ต่ำงๆ สิทธิ บตั ร เครื่องหมำยกำรค้ำ ควำมลับทำงกำรค้ำ เป็ นสิ่ง
สำคัญในกำรรักษำควำมได้เปรียบทำงกำรแข่งขันของบริษัท ดังนัน้ กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนทุกคนมีหน้ำที่
ปกป้อง รักษำ และพิทกั ษ์สทิ ธิ์ที่บริษัทมีตอ่ ทรัพย์สนิ ทำงปั ญญำทัง้ หมด และใช้สทิ ธิ์เหล่ำนัน้ อย่ำงรับผิดชอบ
นอกจำกนี ้ กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนทุกคนต้องเคำรพสิทธิ์ที่ชอบด้วยกฎหมำยในทรัพย์สินทำงปั ญญำ
ของบุคคลอื่นด้วย
15. การใช้ข้อมูลภายใน และการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท
กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนทุกระดับต้องไม่ใช้ขอ้ มูลภำยใน (Inside Information) ของกลุ่มบริษัท ที่มี
สำระสำคัญ และยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อสำธำรณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผูอ้ ื่น
กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนของบริษัทมีสิทธิเสรีภำพในกำรลงทุนซือ้ ขำยหลักทรัพย์ของกลุม่ บริษัท แต่เพื่อ
ป้องกันมิให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำน ควรหลีกเลี่ยงหรืองดกำรซือ้ ขำย
หลักทรัพย์ของกลุม่ บริษัท ในช่วงระยะเวลำ 1 เดือน ก่อนกำรเปิ ดเผยงบกำรเงินให้แก่สำธำรณชน
บุคคลที่บริษัทกำหนดทุกคนที่มีควำมประสงค์ที่จะซือ้ ขำยหลักทรัพย์ของกลุม่ บริษัทจะต้องแจ้งคณะกรรมกำร
บริษัทล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 1 วันก่อนทำกำรซือ้ ขำย
16. การให้ข้อมูลข่าวสาร หรือให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน หรือต่อสาธารณชน
กำรให้ขอ้ มูลใดๆ เกี่ยวกับบริษัท ต้องอยูบ่ นพืน้ ฐำนข้อมูลที่เป็ นจริง ถูกต้อง และปฏิบตั ิดว้ ยควำมระมัดระวัง
ผูท้ ี่ไม่มีหน้ำที่เกี่ยวข้องหรือไม่ได้รบั มอบหมำย ไม่สำมำรถให้ขอ้ มูลข่ำวสำรหรือให้สมั ภำษณ์ตอ่ สือ่ มวลชนหรือ
ต่อสำธำรณชนใดๆ เกี่ยวกับหรือพำดพิงกลุม่ บริษัทไม่วำ่ ในด้ำนใด อันอำจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง และกำรดำเนิน
ธุรกิจของกลุม่ บริษัท
17. รายการระหว่างกันในกลุ่มบริษัท
ในกรณีที่มีกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันภำยในกลุ่มบริษัท กลุม่ บริษัทจะปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์และขัน้ ตอนใน
กำรพิจำรณำอนุมตั ิ โดยคำนึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริษัทเป็ นสำคัญ โดยถือเสมือนหนึ่งเป็ นรำยกำรที่กระทำกับ
บุคคลภำยนอก (On arms' length basis)
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18. การสื่อสารผ่านสือ่ สังคมออนไลน์
บริษัทเชื่อมั่นและส่งเสริมให้พนักงำนมีอิสระเต็มที่ในกำรติดต่อสือ่ สำรผ่ำนสือ่ สังคมออนไลน์อย่ำงสร้ำงสรรค์ แต่
อย่ำงไรก็ตำม กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนของบริษัทต้องหลีกเลีย่ งปั ญหำและกำรใช้สอื่ ออนไลน์ที่อำจก่อให้เกิด
ผลในทำงลบทัง้ ต่อตัวพนักงำนเองและต่อบริษัท โดยปฏิบตั ิ แนวปฏิบัติการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่ำง
เคร่งครัด
การจัดการและการรักษาจรรยาบรรณ
1. กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนทุกคนต้องปฏิบตั ิ ตำมจรรยำบรรณอย่ำงเคร่งครัด หำกพบว่ำมีกำรฝ่ ำฝื นหรือ
กระทำกำรใดๆ ที่ขัดต่อจรรยำบรรณ ให้รำยงำนโดยทันที โดยบริษัทจะพิจำรณำลงโทษตำมลักษณะแห่ง
ควำมผิดตำมควรแก่กรณี ให้เป็ นไปตำมระเบียบกำรบริหำรงำนบุคคล
ในกรณีที่กำรฝ่ ำฝื น หรือกระทำกำรใดๆ ที่ขดั ต่อจรรยำบรรณ มีผลทำให้ เกิดควำมเสียหำยต่อชื่อเสียง และ
สถำนะทำงกำรเงินของบริษัท จนกลำยเป็ นควำมผิดทำงอำญำ บริษัทจะดำเนินกำรฟ้องร้องตำมกฎหมำยต่อ
ผูก้ ระทำควำมผิด ตำมดุลพินิจของบริษัท
2. กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนทุกคนมีหน้ำที่ลงนำมรับทรำบจรรยำบรรณนี ้ เมื่อเข้ำเป็ นพนักงำนและมี
หน้ำที่รบั ทรำบ ทำควำมเข้ำใจในจรรยำบรรณเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลง โดยบริษัทจะดำเนินกำรประชำสัมพันธ์
ให้ทรำบ และนำไปปฏิบตั ิตอ่ ไป
3. ผูบ้ ริหำรและผูบ้ งั คับบัญชำต้องเป็ นแบบอย่ำงที่ดีในกำรปฏิบตั ิตำมจรรยำบรรณ และมีหน้ำที่ในกำรสอดส่อง
ดูแลและส่งเสริมผูใ้ ต้บงั คับบัญชำปฏิบตั ิตำมจรรยำบรรณที่กำหนด
4. กำหนดให้มีคณะกรรมกำรจรรยำบรรณ ประกอบด้วย ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรของบริษัท เป็ นประธำน
ผูแ้ ทนจำกฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน หัวหน้ำฝ่ ำยกฎหมำย หัวหน้ำฝ่ ำยทรัพยำกรบุคคล และหัวหน้ำฝ่ ำยงำนอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องเป็ นกรรมกำร โดยมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี ้
 ดูแลปรับปรุงจรรยำบรรณให้มีควำมเหมำะสมและทันสมัย
 ส่งเสริมและกำกับให้พนักงำนมีควำมรู ้ ควำมเข้ำใจ และถือปฏิบตั ิจรรยำบรรณของบริษัท
 จัดทำหำรือเรื่องต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องอย่ำงน้อยปี ละ 1 ครัง้ หรือมีเหตุจำเป็ น และจัดทำรำยงำนเกี่ยวกับกำร
ปฏิบตั ิตำมจริยธรรมเสนอให้คณะกรรมกำรทรำบประจำทุกๆปี
การรายงานการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำน มีหน้ำที่ตอ้ งรำยงำนกำรปฏิบตั ิที่อำจขัดต่อจรรยำบรรณ ในกรณีที่พบเห็น หรือ
ถูกกดดัน/บังคับให้กระทำใดๆ ที่เป็ นกำรขัดต่อจรรยำบรรณ ให้รำยงำนต่อผูบ้ งั คับบัญชำ หรือผูบ้ ริหำรระดับ สูง หรือ
หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรือหน่วยงำนทรัพยำกรบุคคล หรือคณะกรรมกำรจรรยำบรรณ หรือคณะกรรมกำร
ตรวจสอบแล้วแต่กรณี
นอกจำกนี ้ ยั ง สำมำรถรำยงำนผ่ ำ น Ethics Hotline ใน Internet และ Intranet ของบริ ษั ท Link:
https://thcom2.thaicom.net/ethical/Petition.aspx ซึ่ ง ข้อ มู ล จะถู ก ส่ ง ผ่ ำ นโดยตรงไปยัง หัว หน้ำ หน่ ว ยงำน
ตรวจสอบภำยใน และหัวหน้ำหน่วยงำนทรัพยำกรบุคคล และประธำนคณะกรรมกำรจรรยำบรรณ หรือส่ง E-mail
มำที่
1. หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน

E-mail: headofia@thaicom.net

2. หัวหน้ำหน่วยงำนทรัพยำกรบุคคล

E-mail: headofhr@thaicom.net
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E-mail: headofac@thaicom.net

บริษัทมีนโยบำยที่จะรักษำข้อมูลควำมลับ และคุม้ ครองผูท้ ี่รำยงำนเป็ นอย่ำงดี และผูร้ ำยงำนไม่ตอ้ งรับโทษใดๆ
หำกกระทำโดยเจตนำดี
สามารถดู น โยบายและแนวปฏิ บั ติ ก ารก ากั บ ดู แ ลกิ จ การ และจรรยาบรรณธุ ร กิ จ ฉบั บ เต็ ม 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 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกากับดูแลกิจการ
ในรอบปี ที่ผ่านมา
6.3.1 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญเกีย่ วกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบ
การกากับดูแลกิจการ หรือ กฏบัตรคณะกรรมการในรอบปี ที่ผ่านมา
คณะกรรมกำรบริษัท ได้รบั ทรำบผลสำรวจโครงกำรกำกับดูแลกิจกำรบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2564 โดย
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) ซึง่ บริษัทได้รบั ผลประเมินอยู่ที่ระดับห้ำดำว หรือ 96 คะแนน และ
ได้มีขอ้ เสนอแนะให้บริษัทไปพิจำรณำทบทวน และดำเนินกำรหำกมีควำมเป็ นไปได้ในกำรปรับปรุงในส่วนที่บริษัทยัง
ไม่สำมำรถปฎิบตั ิให้สอดคล้องได้
ทัง้ นี ้ ในช่วงปลำยเดือนตุลำคม 2564 บริษัทได้มีกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงของคณะกรรมกำรบริษัทไทยคม
โดยได้มีกำรยกเลิกคณะกรรมกำรชุดย่อย และได้มีกำรแต่งตัง้ คณะกรรมกำรชุดย่อยชุดใหม่ เพื่อทำหน้ำที่ในกำร
พิจำรณำและกลั่นกรองกำรดำเนินงำนที่ได้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท จำนวน 2 คณะ ประกอบด้วย 1)
คณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสี่ยง และ 2) คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่ำง
กำรพิจำรณำแก้ไขในส่วนที่เปลีย่ นแปลงให้สอดคล้องในนโยบำยกำกับดูแลกิจกำรของบริษัทต่อไป
อย่ำงไรก็ดี บริษัทยังคงมุง่ เน้นบทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรในแต่ละด้ำนของกำรกำกับ
ดูแลกิจกำรของบริษัทจดทะเบียน เพื่อใช้เป็ นแนวปฏิบตั ิที่ดีสำหรับกรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนของบริษัท ตลอด
มำ
การปรับปรุ งกฏบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย
เพื่อให้แน่ใจว่ำบริษัทได้มีกำรกำหนดบทบำทหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ ของคณะกรรมกำรชุดย่อย ที่มีควำม
เหมำะสม สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ และมีควำมเป็ นปั จจุบนั คณะกรรมกำรบริษัทจึงได้พิจำรณำอนุมตั ิกำรใช้กฎ
บัต ร รวมถึ ง พิ จ ำรณำอนุ มัติ ก ำรปรับ ปรุ ง กฎบัต รของคณะกรรมกำรชุ ด ย่ อ ย ประจ ำปี 2564 ได้แ ก่ กฎบัต ร
คณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสีย่ ง และกฎบัตรคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
การสื่อสารนโยบายการกากับดูแลกิจการ
บริษัทได้จดั ทำคูม่ ือกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีและจรรยำบรรณในกำรดำเนินธุรกิจ ประกอบไปด้วยเนือ้ หำหลัก 3
ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร ส่วนที่ 2 จรรยำบรรณในกำรดำเนินธุรกิ จ และส่วนที่ 3 นโยบำย
ต่อต้ำนกำรทุจริต เพื่อใช้ในกำรสื่อสำรและทำควำมเข้ำใจกับทัง้ คณะกรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำน ได้ยึดถือเป็ น
แนวปฏิบตั ิที่ดีในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ที่รบั ผิดชอบ รวมถึงได้ให้มีกำรลงนำมรับทรำบและถือปฏิบตั ิตำมนโยบำยกำร
กำกับดูแลกิจกำร คูม่ ือจรรยำบรรณ และนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตของบริษัทดังกล่ำวด้วย นอกจำกนี ้ เมื่อมีพนักงำน
เข้ำใหม่บริษัทก็จะส่งมอบคูม่ ือดังกล่ำวให้พนักงำนได้อำ่ นทำควำมเข้ำใจและลงนำมรับทรำบและถือปฏิบตั ิอีกด้วย
ในปี 2564 คณะกรรมกำรบริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมนโยบำย และแนวปฏิบัติที่ดีอย่ำง
เคร่งครัด รวมถึงพัฒนำกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริษัทอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อ บริษัทก้ำวไปสูก่ ำรกำกับดูแลกิจกำรบริษัท
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ในระดับสำกล โดยเฉพำะในภูมิภำคอำเซียน ทัง้ นี ้ เพื่อให้บริษัทบรรลุเป้ำหมำยในกำรสร้ำงควำมมั่นคง และควำม
เจริญเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง และยั่งยืนให้กบั องค์กร ผูถ้ ือหุน้ รวมทัง้ ผูม้ ีส่วนได้เสียทุกภำคส่วน โดยมุ่งเน้นกำรรักษำ
มำตรฐำนและกำรพัฒนำกำรกำกับดูแล รวมถึงส่งเสริมให้กำรกำกับดูแลที่ดีให้เป็ นวัฒนธรรมขององค์กร โดยผ่ำน
กิจกรรมต่ำงๆ ดังนี ้
 มีกำรจัดทำคู่มือกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีและจรรยำบรรณในกำรดำเนินธุรกิจ ให้พนักงำนได้อ่ำนและลง
นำมว่ำจะปฏิบตั ิตำมจรรยำบรรณของบริษัท ซึ่งได้มีดำเนินกำรมำตัง้ แต่ปี 2556 รวมถึงเมื่อมีพนักงำนเข้ำ
ใหม่ก็จะได้สง่ มอบคู่มือดังกล่ำวให้พนักงำนได้อ่ำนและทำควำมเข้ำใจและลงนำมเพื่อลงนำมว่ำจะปฏิบตั ิ
ตำมจรรยำบรรณของบริษัท
 กำรปฐมนิเทศพนักงำนใหม่ เพื่อให้ขอ้ แนะนำและให้เข้ำใจวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงเข้ำใจกำรกำกับดูแล
กิจกำรที่ดีและจรรยำบรรณในกำรดำเนินธุรกิจขององค์กร รวมถึงเจตนำรมณ์ของนโยบำยกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริตของบริษัท
 มีกำรประกำศใช้แนวทำงปฏิบตั ิของคูค่ ำ้ เพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจร่วมกันระหว่ำงบริษัทและคูค่ ำ้ ว่ำจะนำ
หลักกำรนีไ้ ปใช้เป็ นส่วนหนึง่ ในกำรดำเนินธุรกิจ ซึง่ เป็ นส่วนสำคัญส่วนหนึง่ ในกำรคัดเลือกและประเมินคูค่ ำ้
ด้วย โดยบริษัทได้แจ้งให้คคู่ ำ้ ทุกรำยทรำบถึงแนวปฏิบตั ิดงั กล่ำว และให้คคู่ ำ้ ลงนำมรับทรำบและถือปฏิบตั ิ
เป็ นมำตรฐำนเดียวกัน
 มีกำรให้พนักงำนของบริษัททุกคนรำยงำนกำรมีสว่ นได้เสียของตนเอง ครอบครัว และนิติบคุ คลที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูล พนักงำนต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยเร็ว เพื่อส่งเสริมให้กำรทำ
ธุรกรรมต่ำงๆ ของกลุม่ บริษัทเป็ นไปอย่ำงโปร่งใส สมเหตุสมผล และคำนึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริษัทเป็ น
สำคัญ
 มีกำรรณรงค์เรือ่ งจริยธรรมทำงธุรกิจผ่ำนทำงสือ่ ออนไลน์และสื่อสำรให้กบั กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำน
ผ่ำนทำงอีเมล์เป็ นประจำ รวมทัง้ กำรจัดทำแบบทดสอบควำมรู เ้ กี่ยวกับจรรยำบรรณ โดยในปี 2564 ได้มี
กำรจัดทำกำรทดสอบผ่ำน Do & Don’t Ethical Game เป็ นต้น เพื่อให้เกิดกำรตระหนักถึงกำรทำหน้ำที่ของ
ตนให้ถกู ต้องเหมำะสม
6.3.2 การปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการ CG Code ปี 2560
ในปี 2564 คณะกรรมกำรได้สอบทำนกำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร และติดตำมให้มีกำรปฏิบตั ิ
ตำมนโยบำยดังกล่ำวอย่ำงเคร่งครัด รวมถึงขัน้ ตอนและแนวปฏิบตั ิที่เกี่ ยวข้อง แต่อย่ำงไรก็ตำม มีหลักกำรบำงเรือ่ งที่
บริษัทยังปฏิบตั ิแตกต่ำงจำกหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี CG Code ปี 2560 ในเรือ่ งต่อไปนี ้
หลักการ/แนวปฏิบัตทิ ี่ดขี อง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมกำรมีกำรกำหนดนโยบำยจำกัดจำนวน
บริ ษั ท จดทะเบี ย นที่ ก รรมกำรแต่ ล ะคนจะด ำรง
ตำแหน่งกรรมกำรโดยควรพิจำรณำกำหนดจำนวน
บริษัทจดทะเบียนที่กรรมกำรแต่ละคน จะไปดำรง
ตำแหน่งไม่เกิน 5 แห่ง โดยไม่มีขอ้ ยกเว้น

แบบ 56-1 One Report

คาชีแ้ จงบริษัท
กรรมกำรสำมำรถด ำรงต ำแหน่ ง กรรมกำรในบริษั ท จด
ทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 6 บริษัท แต่กำรเป็ นกรรมกำรดังกล่ำว
ต้องไม่เป็ นอุปสรรคต่อกำรปฏิบตั ิหน้ำที่กรรมกำรของบริษัท
และไม่มีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ทัง้ นี ้ คณะกรรมกำร
บริษัทมีควำมเห็นว่ำ จำนวนกำรดำรงตำแหน่งในบริษัทจด
ทะเบียนอื่นของกรรมกำร ยังคงไม่กระทบต่อประสิทธิภำพ
ในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของกรรมกำร
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6.3.3 ข้อมูลการปฎิบัติในเรื่องอื่นๆ ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
จำกกำรที่บริษัทให้ควำมสำคัญในกำรรักษำและยกระดับมำตรำฐำนกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริษัท ส่งผลให้ใน
ปี 2564 บริษัทได้รบั รำงวัลด้ำนกำรกำกับดูแลกิจกำรจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องต่ำงๆ ดังต่อไปนี ้
 บริษัทได้รบั กำรประเมินโดยได้ 100 คะแนน จำกโครงกำรประเมินคุณภำพกำรจัดประชุมสำมัญผูถ้ ื อหุน้
ประจ ำปี 2564 ของบริ ษั ท จดทะเบี ย น (AGM Assessment Program) จำกกำรประเมิ น โดยสมำคม
ส่งเสริมผูล้ งทุนไทย (Thai Investor Association) ซึ่งเป็ นคะแนนที่สูงกว่ำค่ำเฉลี่ยของกำรประเมินของ
บริษัทจดทะเบียนทัง้ หมด
 บริ ษั ท ได้ ร ั บ กำรประเมิ น ผลจำกกำรส ำรวจในโครงกำรดั ง กล่ ำ วใน คะแนนระดั บ “ดี เ ลิ ศ ”
เป็ นปี ที่ 9 ต่อเนื่องกัน (2556 – 2564) จำกกำรประกำศผลกำรสำรวจกำรกำกับ
ดูแ ลกิ จ กำรบริษั ท จดทะเบี ย น ประจ ำปี 2564 (CGR 2021) จำกสถำบัน กรรมกำรบริษั ท ไทย (Thai
Institute of Directors – IOD) รวมถึง ได้รบั กำรคัดเลือกจำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้อยู่ใน
รำยชื่อบริษัทหุน้ ยั่งยืนประจำปี 2564 เป็ นปี ที่ 7 ติดต่อกัน โดยจัดอยู่ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมลู ค่ำ
หลักทรัพย์ตำมรำคำตลำดระหว่ำง 3,000 – 10,000 ล้ำนบำท

แบบ 56-1 One Report
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7. โครงสร้างการกากับดูแลกิจการ และข้อมูลสาคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุด
ย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอืน่ ๆ
7.1 โครงสร้างการกากับดูแลกิจการ*
บริษัท ไทยคม จากัด (มหาชน)

*ณ วันที่ 1 มกรำคม 2565
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7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ
7.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมกำรบริษัทมีบทบำทสำคัญในกำรกำกับดูแลกิจกำร เพื่อดูแลรักษำผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ และ
ผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกรำยอย่ำงเป็ นธรรม ซึ่งเป็ นปั จจัยสำคัญในกำรเพิ่มมูลค่ำให้กบั บริษัทในระยะยำวอย่ำงยั่งยืน โดย
องค์ประกอบของคณะกรรมกำรบริษัท มีดงั นี ้
1. คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิที่มีควำมหลำกหลำย (Board Diversity) ทัง้ ในด้ำนเพศ
ทักษะวิชำชีพ ควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน รวมถึงมีควำมรู ้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ในสำขำต่ำงๆ
ที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีจำนวนกรรมกำรที่เหมำะสมและเพียงพอต่อกำรกำกับดูแล
ธุ ร กิ จ ของบริษัท กล่ำ วคือ จ ำนวนไม่น ้อ ยกว่ำ 5 คนตำมกฎหมำยและไม่เกิ น 12 คน ซึ่ง ประกอบด้วย
ประธำนกรรมกำรและกรรมกำร โดยอย่ำงน้อย 1 คน เป็ นผูม้ ีประสบกำรณ์ดำ้ นกิจกำรโทรคมนำคม และ
อย่ำงน้อย 1 คน เป็ นผูม้ ีประสบกำรณ์ดำ้ นบัญชีและกำรเงิน
2. คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรกำรอิสระและกรรมกำรที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหำรเป็ นส่วนใหญ่ โดยมี
กรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำรทัง้ คณะ และมีจำนวนไม่นอ้ ยกว่ำ 3 คน เพื่อให้มีกำร
ถ่วงดุลและสำมำรถแสดงควำมเห็นได้อย่ำงอิสระ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 คณะกรรมกำรบริษัท ปรำกฏตำมหนังสือรับรองบริษัท ประกอบด้วยกรรมกำรจำนวน
9 ท่ำน โดยมีกรรมกำรอิสระ จำนวนทัง้ สิน้ 5 ท่ำน หรือ คิดเป็ นร้อยละ 55.56 ของจำนวนกรรมกำรทัง้ คณะ และ
แบ่งเป็ นกรรมกำรที่เป็ นผูบ้ ริหำร จำนวน 1 ท่ำน และไม่เป็ นผูบ้ ริหำร จำนวน 8 ท่ำน
สัดส่วนกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริหาร

สัดส่วนกรรมการอิสระ

กรรมการทีเ่ ป็ นผู้บริหาร,
11.11%
กรรมการ, 44.44%

กรรมการอิสระ,
55.56%

ระยะเวลาในการดารงตาแหน่ง

หญิง / ชาย
หญิง

1

ชาย

แบบ 56-1 One Report

กรรมการทีไ่ ม่เป็ น
ผู้บริหาร, 88.89%

8

0 - 5 ปี
>5 - 10 ปี
>10 ปี

9
0
0
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ทักษะและประสบการณ์ของกรรมการ
วิศวกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ

4
2

ธุรกิจโทรคมนาคม/นวัตกรรม

3

การค้าระหว่างประเทศ

3

การตลาดและการขาย
การเงินและบัญชี/เศรษฐศาสตร์

2
4

บริหารธุรกิจ/กลยุทธ์
กฎหมาย
การกากับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ค่าตอบแทนและทรัพยากรบุคคล
นโยบายภาครัฐและรัฐกิจสัมพันธ์
บริหารความเสีย่ ง
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8
4
8
5
6
9
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ทักษะ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ

ความหลากหลาย

      



 







   

3 พลอำกำศเอก มำนัต วงษ์วำทย์

  

      



  





  



4 ดร.ปรเมธี วิมลศิริ

 

      



 





  



5 นำยสมชำย จิณโณวำท



    



  





  



6 ผูช้ ว่ ยศำสตรำจำรย์ ดร.ปำรีณำ ศรีวนิชย์

 

 

    







  



7 นำยสุพร หลักมั่นคง

  

      



  





   

8 นำยคิมห์ สิรทิ วีชยั

 

 



 







   

9 นำยอนันต์ แก้วร่วมวงศ์

  

 

 

 







   

8

7

4

8

8

5

6

9

รวม

1

51 - 65

35-50

  

0

2

    

2

3

3

2

4

 

4

หมำยเหตุ: * วิศวกรรม หมำยถึง กำรศึกษำหรือประสบกำรณ์กำรทำงำนเกี่ยวกับวิศวกรรมในด้ำนโทรคมนำคม ดำวเทียม เทคโนโลยีดิจิตอล และ IT
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5

3

กรรมการทีเ่ ป็ นผุ้บริหาร



กรรมการทีไ่ ม่ใช่ผู้บริหาร

 

กรรมการอิสระ

2 นำยบุญชัย ถิรำติ (รองประธำน)

การบริหารความเสีย่ ง



นโยบายสาธารณะและ
ความสัมพันธ์กับหน่วยงานรัฐ

ค่าตอบแทนและทรัพยากรมนุษย์


การจัดการธุรกิจ / กลยุทธ์



การเงินและการบัญชี /
เศรษฐศาสตร์

 

การตลาดและการขาย



ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

    

ธุรกิจโทรคมนาคม / นวัตกรรม



ญ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ช

วิศวกรรม*

1 นำยสมประสงค์ บุญยะชัย (ประธำน)

รายนามคณะกรรมการ

เกินกว่า 65

การกากับดูแลกิจการและการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน

อายุ

กฎหมาย

เพศ

คณะกรรมการ



1

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)
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3. คณะกรรมกำรบริ ษั ท เป็ น ตัว แทนของผู้ถื อ หุ้น ทั้ง หมดโดยรวม มิ ใ ช่ เ ป็ น ตัว แทนของผู้ถื อ หุ้น กลุ่ม ใด
กลุม่ หนึง่
4. คณะกรรมกำรบริษัทมีนโยบำยให้มีจำนวนกรรมกำรเป็ นไปตำมสัดส่วนอย่ำงยุติธรรมของเงินลงทุนของ
ผูถ้ ือหุน้ ที่มีอำนำจควบคุม (Controlling Shareholders) ในบริษัท
นอกจำกนี ้ บริษัทยังได้มีกำรกำหนดองค์ประกอบอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวกับข้องกับคณะกรรมกำร ดังต่อไปนี ้
วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการ
1. วำระกำรดำรงตำแหน่งของกรรมกำรเป็ นไปตำมข้อบังคับของบริษัท โดยในกำรประชุมสำมัญผูถ้ ื อหุน้
ประจำปี ทุกครัง้ ให้กรรมกำรออกจำกตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำรทัง้ หมด ถ้ำจำนวน
กรรมกำรที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ น สำมส่วนไม่ได้ ก็ ให้อ อกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยให้
กรรมกำรคนที่อยู่ในตำแหน่งนำนที่สดุ เป็ นผูอ้ อกจำกตำแหน่ง ทัง้ นี ้ กรรมกำรที่พน้ จำกตำแหน่งตำมวำระ
อำจถูกเลือกเข้ำมำดำรงตำแหน่งใหม่อีกได้
2. กรรมกำรอิสระมีวำระกำรดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 วำระหรือไม่เกิน 9 ปี แล้วแต่ระยะเวลำใดจะ
นำนกว่ำ แต่หำกคณะกรรมกำรบริษัทเห็นว่ำ มีควำมจำเป็ นต้องขอให้กรรมกำรอิส ระที่ดำรงตำแหน่ง
ติดต่อกันมำครบ 3 วำระหรือ 9 ปี ดำรงตำแหน่งต่อไป ก็ให้อำนำจคณะกรรมกำรบริษัทขยำยระยะเวลำกำร
ดำรงตำแหน่งของกรรมกำรอิสระออกไปได้อีก
การจากัดอายุของกรรมการ
1. คณะกรรมกำรบริษัทไม่มีนโยบำยที่จะเสนอบุคคลที่จะมีอำยุครบ 72 ปี หรือสูงกว่ำ ณ วันที่ดำรงตำแหน่ง
ทัง้ นี ้ เมื่อนโยบำยนีม้ ีผลบังคับใช้ กรรมกำรปั จจุบนั ที่มีอำยุ 72 ปี หรือสูงกว่ำ จะยังคงดำรงตำแหน่งต่อไปได้
ตำมวำระกำรดำรงตำแหน่งของตนที่เหลืออยู่
2. คณะกรรมกำรบริษัทอำจพิจำรณำอนุมตั ิเสนอแต่งตัง้ กรรมกำรที่มีอำยุ 72 ปี หรือสูงกว่ำ ณ วันที่แต่งตัง้
กลับเข้ำดำรงตำแหน่งใหม่ได้เพียงอีก 1 วำระเท่ำนัน้
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
1. จำนวนครัง้ และกำหนดกำรประชุม
(1) กำรประชุมคณะกรรมกำรได้มีกำรกำหนดตำรำงกำรประชุมอย่ำงเป็ นทำงกำรไว้ล่วงหน้ำตลอดทัง้ ปี
และแจ้งให้กรรมกำรแต่ละคนรับทรำบตัง้ แต่ตน้ ปี เพื่อจัดสรรเวลำในกำรเข้ำร่วมประชุม
(2) คณะกรรมกำรบริษัทกำหนดให้มีกำรประชุมอย่ำงน้อยปี ละ 8 ครัง้ และอำจมีกำรประชุมวำระพิเศษ
เพิ่มเติมตำมควำมจำเป็ น
2. วำระกำรประชุม
(1) ประธำนกรรมกำรโดยกำรหำรือร่วมกับประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และเลขำนุกำรบริษัท จะเป็ นผูด้ แู ลให้
ควำมเห็นชอบวำระกำรประชุม
(2) กรรมกำรท่ำนอื่นสำมำรถเสนอวำระกำรประชุมหรือหัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมำพิจำรณำได้
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3. กำรจัดส่งเอกสำรกำรประชุม
เลขำนุกำรบริษัทมีหน้ำที่ในกำรนัดหมำย จัดเตรียมเอกสำรประกอบกำรประชุมให้เพียงพอ และจัดส่ง
ล่วงหน้ำ พร้อมหนังสือเชิญประชุม ก่อนกำรประชุมไม่นอ้ ยกว่ำ 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมกำรได้มีเวลำศึกษำ
มำก่อน
4. กำรเข้ำร่วมประชุม
คณะกรรมกำรบริษัทคำดหวังว่ำกรรมกำรแต่ละท่ำนจะใช้ควำมพยำยำมอย่ำงสมเหตุสมผลในกำรเข้ำร่วม
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อยที่ตนเองดำรงตำแหน่งอยู่ทุกครัง้ คณะกรรมกำร
บริษัทตระหนักดีวำ่ ในบำงโอกำสหรือสถำนกำรณ์อำจทำให้กรรมกำรไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมได้ อย่ำงไรก็
ตำม ภำรกิ จ ดัง กล่ ำ วจะไม่ ก ระทบต่ อ กำรปฏิ บัติ ห น้ ำ ที่ ข องกรรมกำรอย่ ำ งเป็ นสำระส ำคั ญ ทั้ง นี ้
คณะกรรมกำรบริษัทคำดหมำยว่ำกรรมกำรจะเข้ำร่วมประชุมอย่ำงต่ำคิดเป็ นร้อยละ 80 ของกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริษัททัง้ หมด
5. องค์ประชุมและกำรประชุม
(1) ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท กรรมกำรต้องมำประชุมไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำร
ทัง้ หมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม
(2) จำนวนองค์ประชุมขัน้ ต่ำ ณ ขณะที่ คณะกรรมกำรจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมกำร ต้องมีกรรมกำร
อยูไ่ ม่นอ้ ยกว่ำ 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำรทัง้ หมด
(3) ในกำรประชุม ประธำนกรรมกำรทำหน้ำที่เป็ นประธำนที่ประชุมมีหน้ำที่ดูและจัดสรรเวลำให้อย่ำง
เพียงพอที่ฝ่ำยบริหำรจะเสนอเอกสำรและข้อมูลเพื่อกำรอภิปรำยปั ญหำสำคัญ และเพียงพอสำหรับ
คณะกรรมกำรที่จะอภิปรำยในประเด็นที่สำคัญ โดยกรรมกำรทุกท่ำนมีอิสระในกำรแสดงควำมคิดเห็น
(4) กรรมกำรผูม้ ีสว่ นได้เสีย จะต้องไม่อยูใ่ นที่ประชุมเมื่อมีกำรพิจำรณำวำระที่ตนมีสว่ นได้เสีย
6. รำยงำนกำรประชุม
(1) เลขำนุกำรบริษัทจะเป็ นผูท้ ำกำรจดบันทึก และจัดทำรำยงำนกำรประชุมเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร และ
เสนอให้ประธำนกรรมกำรบริษัทสอบทำนและส่งให้กรรมกำรทุกท่ำนให้ควำมเห็น โดยจะดำเนินกำรให้
แล้วเสร็จภำยใน 14 วัน นับจำกวันที่ประชุม ซึง่ รำยงำนกำรประชุมจะมีกำรบันทึกมติของที่ประชุม และ
ข้อมูลไว้อย่ำงเพียงพอ ชัดเจน และเป็ นไปตำมกฎหมำย
(2) เลขำนุกำรบริษัทจะเป็ นผูจ้ ดั เก็บรำยงำนกำรประชุมที่ผ่ำนกำรรับรองแล้ว รวมทัง้ เอกสำรประกอบกำร
ประชุม และพร้อมที่จะให้ตรวจสอบได้
7. กำรประชุมของกรรมกำรที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหำร
กรรมกำรที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหำรจะประชุมระหว่ำงกันเองอย่ำงน้อยปี ละ 1 ครัง้ โดยไม่มีกรรมกำรที่เป็ นผูบ้ ริหำร
หรือฝ่ ำยจัดกำรเข้ำร่วมประชุม เพื่อเปิ ดโอกำสให้อภิปรำยปั ญหำต่ำงๆ ทัง้ ที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท หรือ
เรือ่ งกำรจัดกำรที่อยูใ่ นควำมสนใจ และให้มีกำรรำยงำนผลกำรประชุมให้คณะกรรมกำรบริษัทและประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำรทรำบ
การดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
1. กรรมกำรสำมำรถดำรงตำแหน่ง กรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 6 บริษัท แต่กำรเป็ นกรรมกำร
ดังกล่ำวต้องไม่เป็ นอุปสรรคต่อกำรปฏิบตั ิหน้ำที่กรรมกำรของบริษัท และไม่มีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
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2. คณะกรรมกำรบริษัทไม่มีนโยบำยให้กรรมกำรที่เป็ นผูบ้ ริหำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรไปดำรงตำแหน่ง
กรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ยกเว้นบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของบริษัท) เว้นแต่จะได้รบั อนุมตั ิจำก
คณะกรรมกำรบริษัท
7.2.2 ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอานาจควบคุมบริษัทรายบุคคล
ตำมข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้คณะกรรมกำรของบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรจำนวนไม่นอ้ ยกว่ำ 5 คน และ
กรรมกำรไม่นอ้ ยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมกำรทัง้ หมดนัน้ ต้องมีถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักร และจะต้องเป็ นผูม้ ี
คุณสมบัติตำมที่กฎหมำยกำหนด ทัง้ นี ้ กรรมกำรของบริษัทต้องปฏิบตั ิหน้ำที่ให้เป็ นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์
และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 คณะกรรมกำรบริษัทมีกรรมกำรจำนวน 9 ท่ำน ดังนี ้
รายชื่อกรรมการ
1. นำยสมประสงค์ บุญยะชัย(2)
2. นำยบุญชัย ถิรำติ(3)
3. พลอำกำศเอก มำนัต วงษ์วำทย์(4)
4. ดร.ปรเมธี วิมลศิร(5)
5. นำยสมชำย จิณโณวำท(6)
6. ผูช้ ่วยศำสตรำจำรย์ ดร. ปำรีณำ
ศรีวนิชย์(7)
7. นำยสุพร หลักมั่นคง(8)
8. นำยคิมห์ สิรทิ วีชยั (9)
9. นำยอนันต์ แก้วร่วมวงศ์
_____________________

ตาแหน่ง
ประธำนกรรมกำรบริษัท
กรรมกำรอิสระ และ
กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
รองประธำนกรรมกำร และ
กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำรอิสระ และ
ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนด
ค่ำตอบแทน
กรรมกำรอิสระ และ
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและควำม
เสีย่ ง
กรรมกำรอิสระ และ
กรรมกำรตรวจสอบและควำมเสีย่ ง
กรรมกำรอิสระ และ
กรรมกำรตรวจสอบและควำมเสีย่ ง
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร

วันที่ได้รับแต่งตั้ง (1)
21 ตุลำคม 2564
21 ตุลำคม 2564
29 ตุลำคม 2564
29 ตุลำคม 2564
29 ตุลำคม 2564
29 ตุลำคม 2564
21 ตุลำคม 2564
13 ธันวำคม 2564
1 พฤษภำคม 2561

หมำยเหตุ
(1)

วันที่ได้รบั แต่งตัง้ หมำยถึง วันที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ เป็ นกรรมกำรของบริษัทครัง้ แรก

(2)

นำยสมประสงค์ บุญยะชัย ได้รบั กำรแต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่ง ประธำนกรรมกำรบริษัท และ กรรมกำรอิสระ มีผลเมื่อวันที่ 21 ตุลำคม
2564 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทวำระพิเศษ ครัง้ ที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 21 ตุลำคม 2564 และได้รบั กำรแต่งตัง้ ให้ดำรง
ตำแหน่ง กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน โดยมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ ที่ 14/2564 เมื่อวันที่ 29 ตุลำคม 2564

(3)

นำยบุญชัย ถิรำติ ได้รบั กำรแต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่ง รองประธำนกรรมกำรบริษัท มีผลเมื่อวันที่ 21 ตุลำคม 2564 โดยมติที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริษัทวำระพิเศษ ครัง้ ที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 21 ตุลำคม 2564 และได้รบั กำรแต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมกำรสรรหำ
และกำหนดค่ำตอบแทน โดยมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ ที่ 14/2564 เมื่อวันที่ 29 ตุลำคม 2564

(4)

พลอำกำศเอกมำนัต วงษ์วำทย์ ได้รบั กำรแต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมกำรอิสระ และประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนด
ค่ำตอบแทน มีผลเมื่อวันที่ 29 ตุลำคม 2564 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ ที่ 14/2564 เมื่อวันที่ 29 ตุลำคม 2564
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(5)

ดร.ปรเมธี วิมลศิริ ได้รบั กำรแต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมกำรอิสระ และประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสี่ยง มีผลเมื่อ
วันที่ 29 ตุลำคม 2564 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ ที่ 14/2564 เมื่อวันที่ 29 ตุลำคม 2564

(6)

นำยสมชำย จิณโณวำท ได้รบั กำรแต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสี่ยง มีผลเมื่อวันที่ 29
ตุลำคม 2564 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ ที่ 14/2564 เมื่อวันที่ 29 ตุลำคม 2564

(7)

ผูช้ ว่ ยศำสตรำจำรย์ ดร. ปำรีณำ ศรีวนิชย์ ได้รบั กำรแต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสี่ยง ที่
ลำออก มีผลเมื่อวันที่ 29 ตุลำคม 2564 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ ที่ 14/2564 เมื่อวันที่ 29 ตุลำคม 2564

(8)

นำยสุพร หลักมั่นคง ได้รบั กำรแต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมกำร มีผลเมื่อวันที่ 21 ตุลำคม 2564 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท
วำระพิเศษ ครัง้ ที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 21 ตุลำคม 2564

(9)

นำยคิมห์ ได้รบั กำรแต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมกำร มีผลเมื่อวันที่ 13 ธันวำคม 2564 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ ที่
17/2564 เมื่อวันที่ 13 ธันวำคม 2564

กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท
กรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำมผูกพันบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 คือ นำยสุพร หลักมั่นคง หรือ นำยบุญชัย
ถิรำติ คนใดคนหนึง่ ลงลำยมือชื่อร่วมกับ นำยอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ หรือ นำยคิมห์ สิรทิ วีชยั คนใดคนหนึง่ รวมเป็ นสอง
คน และประทับตรำสำคัญของบริษัท
7.2.3 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1. คณะกรรมกำรบริ ษั ท มี ห น้ำ ที่ ก ำกั บ ดู แ ลกำรด ำเนิ น งำนของบริ ษั ท ให้เ ป็ นไปตำมกฎหมำย
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริษัท ทัง้ นี ้
ในกำรปฏิ บัติห น้ำที่ และกำกับ ดูแ ล กรรมกำรจะต้อ งใช้ดุลพินิ จในกำรตัดสิน ใจทำงธุรกิ จอย่ำง
ระมัดระวัง สมเหตุสมผล ด้วยควำมซื่อสัตย์สจุ ริต ไม่มีสว่ นได้เสีย และเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษัท
2. คณะกรรมกำรบริษัทได้มอบอำนำจให้คณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และ
ฝ่ ำยจัดกำร ตำมที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละชุด ตำรำงอำนำจอนุมตั ิ
ของบริษัท และอำนำจลงนำมผูกพันบริษัท อย่ำงไรก็ ตำม คณะกรรมกำรบริษัทได้สงวนอำนำจ
อนุมตั ิในเรือ่ งสำคัญไว้ โดยเรือ่ งดังกล่ำวต้องได้รบั กำรพิจำรณำและอนุมตั ิโดยคณะกรรมกำรบริษัท
3. คณะกรรมกำรบริษัทในฐำนะที่เป็ นผูน้ ำสูงสุดขององค์กรต้องกำหนดพฤติกรรมองค์กรที่ถูกต้อง
กรรมกำรทุกคนต้องประพฤติตนเป็ นแบบอย่ำงที่ดี และต้องดูแลให้ม่ นั ใจว่ำมำตรฐำนพฤติกรรม
องค์กรได้รบั กำรเผยแพร่และนำไปปฏิบตั ิในทั่วทุกระดับขององค์กร
4. คณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังนี ้

(1) เป็ นผูน้ ำและกำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของบริษัท โดยมีเป้ำหมำยในกำรเสริมสร้ำงกำร
สร้ำงคุณค่ำอย่ำงยั่งยืน (Sustainable Value Creation) ดำเนินธุรกิ จด้วยควำมรับผิดชอบ
(Responsible Business) และปฏิบตั ิตวั เป็ นประชำกรที่ดี (Good Corporate Citizenship)

(2) ทบทวนและอนุมตั ิ วิสยั ทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรมองค์กร ค่ำนิยม และมำตรฐำนทำงจริยธรรม
ของบริษัท

(3) ทบทวนและอนุมัติกลยุทธ์ แผนธุรกิ จ งบประมำณ และตัวชี ว้ ัดผลกำรดำเนินงำน รวมทัง้
ติ ด ตำมดูแ ลให้ฝ่ำยบริห ำรน ำกลยุท ธ์ไปปฏิ บัติ ตลอดจนติ ด ตำมผลกำรด ำเนิ น งำนโดย
เปรียบเทียบกับแผนธุรกิจ งบประมำณ และตัวชีว้ ดั ผลกำรดำเนินงำนที่กำหนดไว้
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(4) พิจ ำรณำอนุมัติรำยกำรที่สำคัญเกี่ ยวกับกำรด ำเนินธุ รกิ จ ของบริษัทและบริษั ทย่อย เช่น
โครงกำรลงทุนธุรกิจใหม่ โครงกำรลงทุนขนำดใหญ่ อำนำจกำรบริหำร กำรซือ้ ขำยทรัพย์สิน
ต่ำงๆ งบจ่ำยลงทุนที่สำคัญ และรำยกำรอื่นใดที่กฎหมำยกำหนด

(5) พิจำรณำอนุมตั ิ และ/หรือให้ควำมเห็นชอบต่อรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหรือรำยกำรได้มำหรือ
จำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็ นไปตำมประกำศ ข้อกำหนด และ
แนวทำงปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้องของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(6) พิจำรณำอนุมตั ิแต่งตัง้ ประเมินผลงำน กำหนดค่ำตอบแทน และถอดถอนประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำรและผูบ้ ริหำรระดับสูงของบริษัท

(7) พิจำรณำอนุมตั ินโยบำยและกรอบค่ำตอบแทนของบริษัท
(8) กำกับดูแลกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่มีสำระสำคัญของบริษัทให้เพียงพอและทันเวลำ
(9) ดูแลให้บริษัทมีระบบและกรอบกำรบริหำรควำมเสีย่ งและกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสมและมี
ประสิทธิผล รวมทัง้ กำหนดควำมเสีย่ งที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ของบริษัท

(10) ดูแลให้มีระบบบัญชีและกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ถกู ต้อง เชื่อถือได้ มีกำรตรวจสอบบัญชีจำก
ภำยนอก

(11) ดูแลไม่ให้เกิดปั ญหำควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ระหว่ำงผูม้ ีสว่ นได้เสียของบริษัท
(12) ทบทวนนโยบำยกำรกำกับดูแลกิ จกำรของบริษัทและประเมินควำมมีประสิทธิ ผลและกำร
ปฏิบตั ิตำมนโยบำยดังกล่ำวเป็ นประจำทุกปี

(13) กำกับดูแลให้มีกำรนำนโยบำยกำรกำกับดูแลกิ จกำรของบริษัทไปปฏิบัติ และยอมรับโดย
บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่รว่ มลงทุนของบริษัท

(14) จัดทำรำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทต่อรำยงำนทำงกำรเงิน โดยเสนอ
ควบคู่กบั รำยงำนทำงกำรเงินที่ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีไว้ในรำยงำนประจำปี ซึ่งครอบคลุม
ในเรื่องสำคัญๆ ตำมนโยบำยเรื่องข้อพึงปฏิบตั ิที่ดีสำหรับกรรมกำรบริษัทจดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(15) ให้มีกำรประเมินผลงำนของคณะกรรมกำรทัง้ คณะและรำยบุคคล อย่ำงน้อยปี ละหนึง่ ครัง้
7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำและอนุมัติกำรจัดให้มีคณะกรรมกำรชุดย่อยจำนวน 2 คณะ เพื่อ ทำหน้ำ ที่
พิจ ำรณำกลั่นกรองงำนและแบ่งเบำภำระหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท โดยให้มีกำรกำหนดขอบเขตอำนำจหน้ำที่
ของคณะกรรมกำรชุดย่อยอย่ำงชัดเจน ดังนี ้
1. คณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง (Audit and Risk Committee)
คณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสีย่ ง ต้องประกอบด้วยกรรมกำรอย่ำงน้อย 3 คน ซึง่ ทุกคนต้องเป็ นกรรมกำร
อิสระ โดยอย่ำงน้อย 1 คน ต้องมีควำมรู แ้ ละประสบกำรณ์ดำ้ นกำรบัญชีหรือกำรเงินอย่ำงเพียงพอที่จะสำมำรถทำ
หน้ำที่ในกำรสอบทำนควำมเชื่อถือได้ของงบกำรเงิน ซึ่งเป็ นไปตำมที่กำหนดโดยตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน กรรมกำรตรวจสอบและควำมเสี่ยง มีวำระกำรดำรงตำแหน่งตำมวำระกำรดำรง
ตำแหน่งของกรรมกำร และกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสี่ยงซึง่ พ้นจำกตำแหน่งตำมวำระอำจได้รบั กำรแต่งตัง้ ใหม่
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อีกได้ คณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสี่ยง มีขอบเขตอำนำจหน้ำที่เป็ น ลำยลักษณ์อักษรไว้ในกฎบัต รของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสีย่ ง
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 คณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสีย่ ง ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระจำนวน 3 ท่ำน
โดยมีรำยนำมดังต่อไปนี ้
ชื่อ – นามสกุล
1. ดร.ปรเมธี วิมลศิร(1)(4)
ิ
2. นำยสมชำย จิณโณวำท(2)(4)
3. ผูช้ ่วยศำสตรำจำรย์ ดร. ปำรีณำ ศรีวนิชย์(3)
_____________________

ตาแหน่ง
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสีย่ ง
กรรมกำรตรวจสอบและควำมเสีย่ ง
กรรมกำรตรวจสอบและควำมเสีย่ ง

หมำยเหตุ
(1)

ดร.ปรเมธี วิมลศิริ ได้รบั กำรแต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่งประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสี่ยง มีผลเมื่อวันที่ 29 ตุลำคม 2564
โดยมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ ที่ 14/2564 เมื่อวันที่ 29 ตุลำคม 2564

(2)

นำยสมชำย จิณโณวำท ได้รบั กำรแต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสี่ยง มีผลเมื่อวันที่ 29 ตุลำคม 2564 โดยมติ
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ ที่ 14/2564 เมื่อวันที่ 29 ตุลำคม 2564

(3)

ผูช้ ่วยศำสตรำจำรย์ ดร. ปำรีณำ ศรีวนิชย์ ได้รบั กำรแต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสี่ยง มีผลเมื่อวันที่ 29
ตุลำคม 2564 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ ที่ 14/2564 เมื่อวันที่ 29 ตุลำคม 2564

(4)

ดร. ปรเมธี วิมลศิริ และนำยสมชำย จิณโณวำท เป็ นกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสี่ยงที่มีควำมรูแ้ ละประสบกำรณ์ดำ้ นบัญชีและ
กำรเงิน

คณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสี่ยง ต้องมีกำรประชุมอย่ำงน้อยปี ละ 8 ครัง้ และต้องมีคณะกรรมกำร
ตรวจสอบและควำมเสีย่ ง มำประชุมไม่นอ้ ยกว่ำกึ่งหนึง่ ของจำนวนคณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสีย่ ง ทัง้ หมดที่
คณะกรรมกำรบริษัทแต่งตัง้ จึงจะเป็ นองค์ประชุม โดยในปี 2564 มีกำรประชุมจำนวนทัง้ สิน้ 8 ครัง้ และรำยงำนต่อ
คณะกรรมกำรบริษัท
ขอบเขตและอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง
คณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสี่ยง มีขอบเขตอำนำจหน้ำที่เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรเป็ นไปตำมกฎบัตรของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสี่ยง ซึ่งได้รบั อนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรบริษัท และมีกำรสอบทำนและปรับปรุ ง
เป็ นประจำทุกปี ดังนี ้
1. รายงานทางการเงิน
1.1. สอบทำนให้บริษัทมีรำยงำนทำงกำรเงินถูกต้องตำมที่ควรตำมมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงิน และมีกำร
เปิ ดเผยอย่ำงเพียงพอ
2. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
2.1. สอบทำนให้บ ริษั ทมีร ะบบกำรบริห ำรควำมเสี่ย ง (Risk Management) ที่ เ หมำะสมและมีประสิทธิ ผล
รวมทัง้ นำผลกำรบริหำรควำมเสีย่ ง และกำรประเมินระบบควบคุมภำยในของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม มำ
เป็ นส่วนหนึง่ ในกำรพิจำรณำควำมเสีย่ งของบริษัท
2.1.1. สอบทำนกรอบกำรบริห ำรควำมเสี่ย ง ซึ่ง รวมถึ งนโยบำยและขัน้ ตอนปฏิ บัติ ในกำรระบุ กำร
จัดลำดับ กำรจัดกำร กำรติดตำม และกำรรำยงำนควำมเสีย่ งสำคัญทำงธุรกิจ
2.1.2. สอบทำนเกณฑ์ระดับควำมเสี่ยงที่บริษัทยอมรับได้เป็ นประจำทุกปี เพื่อให้ม่นั ใจว่ำสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ทำงธุรกิจของบริษัท
2.1.3. สอบทำนรำยงำนควำมเสี่ยงที่สำคัญและมำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยงซึ่งจัดทำโดยฝ่ ำยบริหำร
เพื่อให้ม่นั ใจว่ำควำมเสีย่ งเหล่ำนี ้ ได้รบั กำรจัดกำรให้อยูใ่ นระดับควำมเสีย่ งที่ยอมรับได้
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2.2. สอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยใน (System of Internal Control) ที่เพียงพอและมีประสิทธิ ผล
รวมถึงระบบควบคุมภำยในเกี่ยวกับกำรจัดทำงบกำรเงินให้ถกู ต้องเชื่อถือได้
2.3. สอบทำนควำมมีประสิทธิ ภำพและประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่
เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบตั ิงำน รำยงำนกำรเงิน และกำรปฏิบตั ิตำมระเบียบข้อบังคับและกฎหมำย รวมทัง้ มี
ระบบกำรรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูลที่ครอบคลุมถึงวิธีปฏิบตั ิในกำรรักษำควำมลับ (confidentiality)
กำรรักษำควำมน่ำเชื่อถือ (integrity) และควำมพร้อมใช้ของข้อมูล (availability) รวมถึงกำรจัดกำรข้อมูลที่
อำจมีผลกระทบต่อรำคำหลักทรัพย์
3. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
3.1. สอบทำนให้บริษัท ปฏิ บัติตำมกฎหมำยว่ำด้ว ยหลักทรัพย์แ ละตลำดหลักทรัพ ย์ ข้อ ก ำหนดของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ข้อกำหนดของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทัง้ กฎหมำย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
3.2. สอบทำนนโยบำยและมำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชัน เพื่อให้ม่นั ใจว่ำบริษัทได้ปฏิบตั ิภำระหน้ำที่ตำมที่
กฎหมำยกำหนดไว้
3.3. สอบทำนควำมมีประสิทธิผลของกำรติดตำมกำรปฏิบตั ิตำมจรรยำบรรณที่กำหนดไว้
3.4. สอบทำนให้บริษัทมีกระบวนกำรรับเรือ่ งร้องเรียนและแจ้งเบำะแสจำกพนักงำนและผูม้ ีสว่ นได้เสียต่ำงๆ ใน
เรื่อง กำรกระทำผิด กำรทุจริต รำยงำนทำงกำรเงินไม่ถกู ต้อง และระบบควบคุมภำยในที่บกพร่อง รวมทัง้
สอบทำนสรุปสอบสวนกำรกระทำผิดและทุจริต และมำตรกำรป้องกันเรือ่ งดังกล่ำว
3.5. พิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้เป็ นไปตำมกฎหมำย
และข้อกำหนดของพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้ นี ้ เพื่อให้ม่นั ใจว่ำ
รำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษัท
3.6. ด ำเนิ น กำรตรวจสอบพฤติ ก ำรณ์อัน ควรสงสัย ว่ำ กรรมกำร ผู้จัด กำรหรือ บุค คลซึ่ง รับ ผิ ด ชอบในกำร
ดำเนินงำนของบริษัทได้กระทำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2551 ซึง่ ผูส้ อบบัญชีได้ตรวจพบและรำยงำนให้ทรำบ และให้คณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสีย่ ง
รำยงำนผลกำรตรวจสอบในเบือ้ งต้นให้แก่ คณะกรรมกำรบริษัท สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ และผูส้ อบบัญชีทรำบภำยใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้รบั แจ้งจำกผูส้ อบบัญชี ทัง้ นี ้
พฤติกำรณ์อนั ควรสงสัยที่ตอ้ งแจ้งและวิธีกำรเพื่อให้ได้มำซึ่งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติกำรณ์ดงั กล่ำว ให้
เป็ นไปตำมประกำศของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน
3.7. ในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสี่ยง หำกพบหรือมีขอ้ สงสัยว่ำ มีรำยกำรหรือ
กำรในกระทำดังต่อไปนี ้ ซึ่งอำจมีผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของ
บริษัท ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสี่ยงรำยงำนต่อคณะกรรมกำรของบริษัทเพื่อดำเนิ นกำร
ปรับปรุงแก้ไขภำยในเวลำที่คณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสีย่ งเห็นสมควร
3.7.1. รำยกำรที่เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์\
3.7.2. กำรทุจริตหรือมีสงิ่ ผิดปกติหรือมีควำมบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภำยใน
3.7.3. กำรฝ่ ำฝื นกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
หำกคณะกรรมกำรของบริษัทหรือผูบ้ ริหำรไม่ดำเนินกำรให้มีกำรปรับปรุ งแก้ไขภำยในเวลำตำมวรรคหนึ่ง
กรรมกำรตรวจสอบและควำมเสีย่ งรำยใดรำยหนึง่ อำจรำยงำนว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระทำตำมวรรคหนึง่ ต่อ
สำนัก งำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลัก ทรัพ ย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) หรือ ตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)
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4. ผู้สอบบัญชี
4.1. พิจำรณำ และให้ขอ้ เสนอแนะในกำรแต่งตัง้ แต่งตัง้ กลับมำใหม่ และกำรเลิกจ้ำงผูส้ อบบัญชีของบริษัท
และกำรกำหนดค่ำสอบบัญชี
4.2. สอบทำนควำมเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชี และพิจำรณำนโยบำยกำรรับบริกำรอื่นที่มิใช่กำรสอบบัญชีจำก
สำนักสอบบัญชีเดียวกัน
4.3. สอบทำนแผนกำรตรวจสอบของผูส้ อบบัญชีสำหรับกำรตรวจสอบรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท
4.4. ประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชีเป็ นกำรเฉพำะโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่วมประชุมอย่ำงน้อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อ
หำรือในเรือ่ งต่ำง ๆ ที่คณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสีย่ งหรือผูส้ อบบัญชีเห็นว่ำควรพิจำรณำเป็ นกำร
ส่วนตัว
5. การตรวจสอบภายใน
5.1 พิจำรณำควำมเป็ นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตัง้
โยกย้ำย เลิกจ้ำง พิจำรณำควำมดีควำมชอบหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน
5.2 พิจำรณำอนุมตั ิแผนกำรตรวจสอบภำยใน ควำมเพียงพอของงบประมำณและบุคลำกร
5.3 สอบทำนกำรปฏิบตั ิงำนของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในและประสำนงำนกับผูส้ อบบัญชี
5.4 สอบทำนรำยงำนกำรตรวจสอบซึง่ จัดทำโดยหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน รวมทัง้ กำรตอบสนองของผูบ้ ริหำร
และรำยงำนติดตำมผลกำรตรวจสอบดังกล่ำว
5.5 ประชุมร่วมกับหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในเป็ นกำรเฉพำะอย่ำงน้อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อหำรือในเรื่อง
ต่ำ งๆ ที่ ค ณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสี่ย งหรือ หัว หน้ำ หน่ว ยงำนตรวจสอบภำยในเห็ น ว่ำ ควร
พิจำรณำเป็ นกำรส่วนตัว
6. รายงาน
6.1 รำยงำนผลกำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสี่ยงให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบ อย่ำง
น้อยปี ละ 4 ครัง้
6.2 จัดทำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสีย่ งและเปิ ดเผยไว้ในรำยงำนประจำปี ของบริษัท โดย
มีขอ้ มูลตำมที่กำหนดโดยตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ซึ่งรำยงำนดังกล่ำวต้องลงนำมโดย
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสีย่ ง
7. อื่นๆ
7.1 สอบทำนให้บริษัทมีกำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร
7.2 ประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสี่ยงทัง้ คณะและรำยบุคคลเป็ นประจำ
ทุกปี
7.3 พิจำรณำทบทวนขอบเขต อำนำจและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสีย่ ง
ตำมกฎบัตรเป็ นประจำทุกปี และเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ กรณีมีกำรเปลีย่ นแปลง
7.4 กรรมกำรตรวจสอบและควำมเสีย่ งทุกคนมีหน้ำที่พฒ
ั นำตนเอง โดยเข้ำร่วมกำรอบรมและเสริมสร้ำงควำมรู ้
อย่ำงต่อเนื่องและสม่ำเสมอในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบและควำม
เสีย่ ง
7.5 ปฏิ บัติ ก ำรอื่ น ใดตำมที่ ก ฎหมำยก ำหนดหรือ คณะกรรมกำรบริษั ท มอบหมำยด้ว ยควำมเห็ นชอบจำก
คณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสีย่ ง
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ในกำรปฏิบัติงำนตำมขอบเขตอำนำจหน้ำที่ ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสี่ยง มีอำนำจเชิญฝ่ ำย
จัดกำร ผูบ้ ริหำร หัวหน้ำหน่วยงำนหรือพนักงำนของบริษัทหำรือหรือ ตอบคำถำมของคณะกรรมกำรตรวจสอบและให้
มีอำนำจว่ำจ้ำงที่ปรึกษำ หรือบุคคลภำยนอกตำมระเบียบของบริษัทมำให้ควำมเห็นหรือคำปรึกษำในกรณีจำเป็ น
คณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสี่ยงปฏิบตั ิงำนภำยในขอบเขตอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมคำสั่ง
ของคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรบริษัท เป็ นผูร้ บั ผิดชอบกำรดำเนินงำนของบริษัทโดยตรงต่อผูถ้ ือหุน้ ผูม้ ีสว่ น
ได้เสียและบุคคลทั่วไป
ทัง้ นี ้ รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบในปี 2564 ปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 5
รำยงำนคณะกรรมกำรชุดย่อย
2. คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน (Nomination and Compensation Committee)
คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน ประกอบด้วยกรรมกำรอย่ำงน้อย 3 คน โดยเป็ นกรรมกำรอิสระไม่
น้อยกว่ำร้อยละ 50 และประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน ต้องได้รบั แต่งตัง้ จำกคณะกรรมกำร
บริษัท ทัง้ นี ้ กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน มีวำระอยูใ่ นตำแหน่งตำมวำระกำรดำรงตำแหน่งของกรรมกำร
และกรรมกำรสรรหำและค่ำตอบแทนซึง่ พ้นจำกตำแหน่งตำมวำระอำจได้รบั กำรแต่งตัง้ ใหม่อีกได้ คณะกรรมกำรสรร
หำและกำหนดค่ำตอบแทน มีขอบเขตและอำนำจหน้ำที่เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมกำรสรรหำ
และกำหนดค่ำตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน ประกอบด้วยคณะกรรมกำรจำนวน 3
ท่ำน โดยมีรำยนำมดังต่อไปนี ้
ชื่อ – นามสกุล
1. พลอำกำศเอก มำนัต วงษ์วำทย์(1)
2. นำยสมประสงค์ บุญยะชัย(2)
3. นำยบุญชัย ถิรำติ(3)
_____________________

ตาแหน่ง
ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน

หมำยเหตุ
(1)

พลอำกำศเอกมำนัต วงษ์วำทย์ ได้รบั กำรแต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่งประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน มีผลเมื่อ
วันที่ 29 ตุลำคม 2564 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ ที่ 14/2564 เมื่อวันที่ 29 ตุลำคม 2564

(2)

นำยสมประสงค์ บุญยะชัย ได้รบั กำรแต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน มีผลเมื่อวันที่ 21 ตุลำคม
2564 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทวำระพิเศษ ครัง้ ที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 21 ตุลำคม 2564

(3)

นำยบุญชัย ถิรำติ ได้รบั กำรแต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน มีผลเมื่อวันที่ 21 ตุลำคม 2564 โดย
มติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทวำระพิเศษ ครัง้ ที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 21 ตุลำคม 2564

คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน ต้องมีกำรประชุมอย่ำงน้อยปี ละ 2 ครัง้ ซึ่งต้องมีกรรมกำรมำ
ประชุมเกินกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมกำรทัง้ หมดที่คณะกรรมกำรบริษัทแต่งตัง้ จึงจะเป็ นองค์ประชุม โดยในปี
2564 มีกำรประชุมจำนวนทัง้ สิน้ 1 ครัง้ 1 และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท

1

คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน ปฏิบตั ิหน้ำที่ไม่เต็มปี เนื่องจำกมีกำรปรับโครงสร้ำงของคณะกรรมกำรชุดย่อยของบริษัท โดย

ได้รบั กำรแต่งตัง้ ตำมมติท่ปี ระชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ ที่ 14/2564 เมื่อวันที่ 29 ตุลำคม 2564 และยกเลิกคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและ
สรรหำ และคณะกรรมกำรกำหนดค่ำตอบแทน
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ขอบเขตและอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน มีขอบเขตอำนำจหน้ำที่เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรเป็ นไปตำมกฎบัตร
ของคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน ซึง่ ได้รบั อนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรบริษัท ดังนี ้
ด้านการพิจารณาสรรหา
1. ก ำหนดหลัก เกณฑ์และนโยบำยในกำรสรรหำคณะกรรมกำรและกรรมกำรชุดย่อยของบริษัท รวมทัง้
พิจำรณำเสนออนุมตั ิแต่งตัง้ บุคคลที่จะดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรและกรรมกำรชุดย่อยต่อคณะกรรมกำร
บริษัท หรือต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
2. พิจำรณำสรรหำกรรมกำรโดยพิจำรณำบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมที่จะมำดำรงตำแหน่งกรรมกำรโดย
พิจำรณำองค์ประกอบของคณะกรรมกำรจำกประสบกำรณ์ ควำมรูค้ วำมชำนำญเฉพำะด้ำนอย่ำงน้อยด้ำน
หนึ่งด้ำนใด และคุณสมบัติให้ตรงตำม Board Skill Matrix รวมทัง้ ควำมหลำกหลำยทำงเพศ และอำยุ
รวมถึงต้องเป็ นผูท้ ี่พร้อมอุทิศเวลำในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่กรรมกำรบริษัทอย่ำงเต็มที่ และต้องไม่มีลกั ษณะ
ต้องห้ำมตำมกฎหมำย
3. พิจำรณำเสนอชื่อผูบ้ ริหำร/พนักงำนของบริษัทที่จะไปดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรในบริษัทย่อย บริษัทร่วม
และบริษัทร่วมค้ำของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท
4. พิจำรณำสรรหำผูท้ ี่เหมำะสมที่จะดำรงตำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรในกรณีที่มีตำแหน่งว่ำงลงและ
นำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อแต่งตัง้ ต่อไป รวมทัง้ พิจำรณำกำหนดหลักเกณฑ์ในแผนกำรสืบทอด
ผูบ้ ริหำรระดับสูง ตัง้ แต่ระดับหัวหน้ำคณะผูบ้ ริหำรด้ำนต่ำงๆ (C Level) ที่รำยงำนตรงต่อประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำร (CEO) เพื่อเสนอคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมตั ิ เป็ นประจำทุกปี อย่ำงน้อยปี ละ 1 ครัง้
5. คณะกรรมกำรสรรหำควรร่วมกับประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรพิจำรณำหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรสรรหำและ
แต่งตัง้ ผูบ้ ริหำรระดับสูง
6. พิจำรณำว่ำจ้ำงที่ปรึกษำหรือบุคคลที่มีควำมเป็ นอิสระ เพื่อให้ควำมเห็นหรือคำแนะนำตำมควำมจำเป็ นโดย
เป็ นไปตำมระเบียบข้อบังคับของบริษัท
7. จัดให้มีกำรปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่ ส่งเสริมให้กรรมกำรได้รบั กำรอบรมและพัฒนำควำมรู อ้ ย่ำงต่อเนื่อง
เพื่อช่วยให้กรรมกำรสำมำรถทำหน้ำที่ และกำกับดูแลกิจกำรของบริษัทอย่ำงมีประสิทธิภำพ
8. จัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนประจำปี ของคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรชุดย่อย (รวมทัง้
ประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนตนเอง) และกรรมกำรแต่ละคน ตลอดจนทำหน้ำที่สอบทำนผลกำรประเมินของ
คณะกรรมกำรแต่ละชุด และรำยงำนผลต่อคณะกรรมกำรบริษัท
9. จัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำนประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร (CEO) เป็ นประจำทุกปี และรำยงำนผลต่อ
คณะกรรมกำรบริษัท
ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน
1. พิจำรณำกำหนดค่ำตอบแทนที่เหมำะสมเมื่อเทียบกับอุตสำหกรรมเดียวกันและสมเหตุสมผลทัง้ ที่เป็ นตัว
เงินและมิใช่ตวั เงินเพื่อจูงใจและรักษำคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรชุดย่อยและผูบ้ ริหำรระดับสูงของบริษัท
ให้อยูต่ อ่ ไป และเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท
2. จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบำยในกำรกำหนดค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำร เพื่อเสนอให้คณะกรรมกำร
บริษัทพิจำรณำอนุมตั ิและ/หรือนำเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิตำมแต่กรณี
3. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบกำรกำหนดค่ำตอบแทนรำยปี ของกรรมกำร เพื่อเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัท
พิจำรณำอนุมตั ิและ/หรือนำเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิแล้วแต่กรณี
4. พิ จ ำรณำให้ค วำมเห็ น ชอบแผน Economic Value Bonus (EV Bonus) และหลัก เกณฑ์ต่ ำ ง ๆ ในกำร
ดำเนินกำรตำมแผน EV Bonus รวมทัง้ ให้ควำมเห็นชอบกำรจัดสรร EV Bonus ประจำปี ให้กบั ผูบ้ ริหำรของ
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บริษัทเพื่อเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ และพิจำรณำวินิจฉัยชีข้ ำด ในกรณีที่มีปัญหำหรือข้อ
ขัดแย้ง เกี่ยวกับกำรดำเนินกำรตำมแผน EV Bonus และรำยงำนให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบ
หำกมี ก ำรเสนอขำยหลัก ทรัพ ย์ใหม่ หรือ ใบสำคัญ แสดงสิท ธิ ที่จ ะซื อ้ หุ้น ให้แ ก่กรรมกำรและพนักงำน
คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนควรพิจำรณำให้เงื่อนไขต่ำงๆ เป็ นไปเพื่อจูงใจให้กรรมกำร
และพนักงำน ปฏิบตั ิหน้ำที่เพื่อให้เกิดมูลค่ำเพิ่มให้ผถู้ ือหุน้ ในระยะยำว และสำมำรถรักษำบุคคลำกรที่มี
คุณภำพได้อย่ำงแท้จริง และต้องเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุน้ ด้วย นอกจำกนี ้ หำกมีกรรมกำรหรือพนักงำนรำยใด
จะได้รบั กำรจัดสรรหลักทรัพย์เกินกว่ำ 5% ของจำนวนหลักทรัพย์ทงั้ หมดที่จะจัดสรร คณะกรรมกำรสรรหำ
และก ำหนดค่ำตอบแทน ต้อ งพิ จำรณำควำมเหมำะสมและให้ควำมเห็น ชอบ อย่ำ งไรก็ ตำม ต้อ งไม่ มี
กรรมกำรรำยใดในคณะกรรมกำรบริษัทที่จะได้รบั จัดสรรหลักทรัพย์เกินกว่ำ 5% ด้วย ถึงจะมีสิทธิในกำรให้
ควำมเห็นชอบ
พิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบผลกำรประเมินกำรปฏิบตั ิงำนเพื่อกำหนดเงินโบนัสประจำปี EV Bonus และ
กำรปรับขึน้ เงินเดือนประจำปี ให้แก่ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร (CEO) เพื่อเสนอให้คณะกรรมกำรพิจำรณำ
อนุมตั ิ
ติดตำมดูแลให้ส่วนงำนทรัพยำกรบุคคลมีกำรจัดตัง้ กองทุนเลีย้ งชี พ และสนับสนุนให้พนักงำนมีควำมรู ้
ควำมเข้ำใจในกำรบริหำรจัดกำรเงิน
ปฏิบตั ิงำนอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย

ทัง้ นี ้ รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนในปี 2564 ปรำกฏ
ตำมเอกสำรแนบ 5 รำยงำนคณะกรรมกำรชุดย่อย
นอกจากนี้ บริษัทได้ จัดให้มีคณะกรรมการของฝ่ ายจัดการที่รายงานต่อคณะกรรมการบริษั ท และ
คณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้
คณะกรรมการของฝ่ ายจัดการที่รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ได้แก่
คณะกรรมการจัดการ (Management Committee)
คณะกรรมกำรจัดกำร ได้รบั กำรแต่งตัง้ โดยคณะกรรมกำรบริษัท ประกอบไปด้วยประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและ
ผูบ้ ริหำรระดับสูงที่มีควำมรู ้ ควำมสำมำรถ เพื่อทำหน้ำที่สนับสนุน และกลั่นกรองข้อมูลให้กบั คณะกรรมกำรบริษัท
รวมถึงประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรในทุกๆ ด้ำน ไม่ว่ำจะเป็ นด้ำนกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจของบริษัท กำรบริหำรด้ำน
กำรเงิน และงำนอื่นๆ ที่ได้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท โดยขอบเขตอำนำจหน้ำที่เป็ นไปตำมตำรำงอำนำจ
อนุมตั ิของบริษัท โดยรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 คณะกรรมกำรจัดกำร ประกอบด้วยกรรมกำรจำนวน 5 ท่ำน โดยมีรำยนำมดังต่อไปนี ้
ชื่อ – นามสกุล
1. นำยอนันต์ แก้วร่วมวงศ์
2. นำยปฐมภพ สุวรรณศิริ
3. นำยอนุวฒ
ั น์ สงวนทรัพยำกร
4. นำยภำคย์ บุญยุบล
5. นำยสรรเพชญ สรรพศิริ
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ขอบเขตและอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการ
คณะกรรมกำรจัดกำรมีขอบเขตอำนำจหน้ำที่เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร ดังนี ้
 บริหำรจัดกำรธุรกิจเพื่อให้บรรลุผลตำมแผนกลยุทธ์ที่บริษัทตัง้ ไว้
 ติดตำมผลกำรดำเนินงำน ตลอดจนประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทใน
กลุม่
 พิจำรณำกลั่นกรองข้อมูลเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมตั ิ พร้อมทัง้ ให้ควำมเห็นและ
แนวทำงที่เหมำะสมในกำรดำเนินกำร
 ติดตำมประเด็นสำคัญต่ำงๆ ที่ได้รบั จำกมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท พร้อมทัง้ ให้ควำมเห็นและ
ดำเนินกำรให้เหมำะสมตำมที่ได้รบั มอบหมำย
 พิจำรณำสรรหำและประเมินโอกำสทำงธุรกิจใหม่ๆ
 พิจำรณำกำรดำเนินกำรต่ำงๆ ตำมขอบเขตในตำรำงอำนำจอนุมตั ิของบริษัท (Approval Authority)
 ปฏิบตั ิงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท
คณะกรรมการของฝ่ ายจัดการที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง ได้แก่
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง ประกอบด้วยกรรมกำรไม่นอ้ ยกว่ำ 7 คน และไม่มำกกว่ำ 15 คน ได้รบั กำร
แต่งตัง้ เพื่อกำกับและบริหำรควำมเสี่ยงทัง้ หมดในพืน้ ที่ที่เกี่ยวข้องทำงด้ำนกำรเงิน , กำรพำณิชย์, กฎหมำย, กำร
ตรวจสอบภำยใน, กำรกำกับดูแลกิจกำร, กำรปฏิบตั ิงำน, เทคโนโลยีสำรสนเทศ, ควำมยั่งยืน, อุตสำหกรรม และด้ำน
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ ยงต้องเป็ นบุคคลที่มีควำมรู ้ ควำมสำมำรถ ซื่อสัตย์สจุ ริตและอุทิศ
เวลำให้กำรบริหำรและดำเนินกำร เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยด้ำนกำรบริหำรควำมเสีย่ งและสอดคล้องกับกำรดำเนินธุรกิจ
ของบริษัท โดยรำยงำนต่อ คณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสีย่ ง และคณะกรรมกำรบริษัท ตำมลำดับ
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ตำมคำสั่งแต่งตัง้ ประกอบด้วยกรรมกำรจำนวน 12 ท่ำน โดยมีรำยนำม
ดังต่อไปนี ้
ชื่อ – นามสกุล
1. นำยอนันต์ แก้วร่วมวงศ์
2. นำยปฐมภพ สุวรรณศิริ
3. นำยอนุวฒ
ั น์ สงวนทรัพยำกร
4. นำยวิชยั กิตติวิทยำกุล (1)
5. นำยเอกชัย ภัคดุรงค์
6. นำยคมสัน เสรีภำพงศ์ (2)
7. นำยภำคย์ บุญยุบล
8. นำยสลิล จำรุจินดำ
9. นำยสรรเพชญ สรรพศิริ
แบบ 56-1 One Report

ตาแหน่ง
ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
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ชื่อ – นามสกุล
10. นำงยุพำพรรณ ปำนเคลือบทอง
11. นำยนิวฒ
ั น์ ภูน่ นั ท์วรำกร
12. นำยไรวินทร์ ทนันวรศิลป์
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ตาแหน่ง
กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
เลขำนุกำรบริหำรควำมเสีย่ ง

หมายเหตุ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 มีคณะกรรมกำรควำมเสี่ยงจำนวน 10 ท่ำน เนื่องจำก
(1)
นำยวิชยั กิตติวิทยำกุล ลำออกจำกบริษัท มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษำยน 2564
(2)
นำยคมสัน เสรีภำพงศ์ ลำออกจำกบริษัท มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 16 มกรำคม 2564

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง ต้องมีกำรประชุมอย่ำงน้อยไตรมำสละ 1 ครัง้ หรือตำมควำมเหมำะสม ใน
ปี 2564 มี ก ำรประชุ ม จ ำนวนทั้ง สิ น้ 4 ครั้ง และรำยงำนต่ อ คณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสี่ ย ง และ
คณะกรรมกำรบริษัท
ขอบเขตและอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี ้
1) กำหนดและทบทวนกรอบโครงสร้ำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง เกณฑ์ระดับ
ควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ เกณฑ์กำรประเมินควำมเสี่ยงและกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อให้สอดคล้อ งกับ
มำตรฐำนสำกลและสอดคล้องกับทิศทำงกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ ผลกำรดำเนินงำนประจำวัน และสภำวกำรณ์ที่มีกำร
เปลี่ยนแปลง จำกนัน้ เสนอให้คณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสี่ยงสอบทำน และคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ
อนุมตั ิ
2) สอบทำนควำมเสี่ยงและพิจำรณำควำมเหมำะสมของแผนกำรจัดกำรควำมเสี่ยงของบริษัท เพื่อให้
เจ้ำของควำมเสีย่ งนำไปปรับปรุงแก้ไขและนำไปปฏิบตั ิได้จริง
3) ติดตำมผลกำรจัดกำรลดควำมเสี่ยงซึ่งแนะนำโดยคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงเพื่อให้ม่นั ใจว่ำกำร
บริหำรจัดกำรควำมเสีย่ งมีประสิทธิผล อยูใ่ นระดับควำมเสีย่ งที่ยอมรับได้และสอดคล้องกับนโยบำยกำรบริหำรควำม
เสีย่ ง
4) รำยงำนต่อ คณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสี่ยง และคณะกรรมกำรบริษัท อย่ำงสม่ำเสมอเกี่ยวกับ
กำรบริหำร กำรดำเนินงำน สถำนะควำมเสี่ยงของบริษัท และกำรเปลี่ยนแปลงต่ำง ๆ รวมถึงสิ่งที่ตอ้ งดำเนินกำร
ปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับกรอบโครงสร้ำงกำรบริหำรควำมเสีย่ งและนโยบำย และกลยุทธ์ที่กำหนด
5) พิ จ ำรณำกำรน ำเสนอข้อ มูล และให้ค ำแนะนำในกำรนำเสนอข้อ มูล ใน 56-1 One Report/ รำยงำน
ประจำปี ของบริษัท
คณะกรรมการของฝ่ ายจัดการที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการจัดการ ได้แก่
คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Committee)
คณะกรรมกำรกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนซึง่ รำยงำนต่อคณะกรรมกำรจัดกำร ประกอบด้วย กรรมกำรที่เป็ นผูบ้ ริหำร
ระดับสูงรวมกันอย่ำงน้อย 5 คน ที่มีควำมรู ้ ควำมสำมำรถ ซื่อสัตย์สจุ ริต และอุทิศเวลำให้กำรบริหำรและดำเนินกำร
แบบ 56-1 One Report
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เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยด้ำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน และสอดคล้องกับกำรดำเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมกำรกำร
พัฒนำอย่ำงยั่งยืน มีขอบเขตและอำนำจหน้ำที่เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมกำรกำรพัฒนำอย่ำง
ยั่งยืน ซึง่ เป็ นไปตำมแนวทำงของบริษัท และสอดคล้องกับกรอบกำรดำเนินงำนของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 คณะกรรมกำรกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ประกอบด้วยกรรมกำรจำนวน 7 ท่ำน โดยมี
รำยนำมดังต่อไปนี ้
ชื่อ – นามสกุล
1. นำยอนันต์ แก้วร่วมวงศ์
2. นำยปฐมภพ สุวรรณศิริ
3. นำยอนุวฒ
ั น์ สงวนทรัพยำกร
4. นำยสรรเพชญ สรรพศิริ
5. นำงสำวยุพำพรรณ ปำนเคลือบทอง
6. นำยภำคย์ บุญยุบล
7. นำงสำวปิ ยะนุช สุจปลืม้

ตาแหน่ง
ประธำนคณะกรรมกำรกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
กรรมกำรกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
กรรมกำรกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
กรรมกำรกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
กรรมกำรกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
กรรมกำรกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
กรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน

คณะกรรมกำรกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนต้องมีกำรประชุมอย่ำงน้อยปี ละ 1 ครัง้ หรือตำมควำมเหมำะสม โดยต้องมี
กรรมกำรเข้ำร่วมประชุมไม่นอ้ ยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมกำรทัง้ หมด จึงจะถือว่ำครบองค์ประชุม โดยในปี
2564 มีกำรประชุมจำนวนทัง้ สิน้ 1 ครัง้
ขอบเขตและอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน
คณะกรรมกำรกำรพัฒ นำอย่ ำ งยั่ง ยื น มี ข อบเขตอ ำนำจหน้ำ ที่ เ ป็ น ลำยลัก ษณ์อัก ษรเป็ น ไปตำมกฎบัต ร
คณะกรรมกำรกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ดังนี ้
 พิจำรณำและกำหนดเป้ำหมำย นโยบำย กลยุทธ์ ตลอดจนแผนกำรดำเนินงำนเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนที่
สอดคล้องกับกำรดำเนินธุรกิจทัง้ ในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้อมขององค์กร
 กำหนดระยะเวลำในกำรดำเนินงำน ตลอดจนผูร้ บั ผิดชอบในแต่ละด้ำนอย่ำงชัดเจน
 กำกับดูแลให้มีกำรปฏิบตั ิตำม นโยบำย กลยุทธ์ แผนกำรดำเนินงำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ผ่ำนคณะทำงำน
กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
 กำหนดประเด็นสำคัญและให้ควำมเห็ นเกี่ ยวกับนโยบำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยื นที่ สอดคล้องกับ กรอบ
แนวทำงในกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัท
 มีอำนำจหน้ำที่ในกำรขอข้อมูลจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และมีอำนำจในกำรเชิญผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้ องมำ
ประชุมหรือให้ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้องตำมที่จำเป็ น
 มี อ ำนำจหน้ำ ที่ ใ นกำรแต่ ง ตั้ง คณะท ำงำนกำรพัฒ นำอย่ ำ งยั่ง ยื น (SDWG) เพื่ อ ร่ว มรับ ผิ ด ชอบและ
ดำเนินงำนในด้ำนต่ำงๆ
 พิจำรณำให้คำแนะนำและเห็นชอบรำยงำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
 รำยงำนผลกำรดำเนินงำน อย่ำงน้อยปี ละหนึง่ ครัง้
 ประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของตนเอง และกำรปฏิบตั ิงำนโดยรวมของคณะกรรมกำรกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
ทัง้ คณะ ตลอดจนประเมินควำมพอเพียงของกฎบัตร เป็ นประจำทุกปี
 ดำเนินกำรอื่นๆ ที่เห็นสมควร เพื่อให้กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนของบริษัทบรรลุตำมเป้ำหมำยที่กำหนด
แบบ 56-1 One Report
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7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร
7.4.1 รายชื่อและตาแหน่งของผู้บริหาร
ตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 บริษัทมีผบู้ ริหำรตำมคำนิยำมของ
ประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ จำนวน 7 ท่ำน ดังนี ้
รายชื่อผู้บริหาร
นำยอนันต์ แก้วร่วมวงศ์
นำยปฐมภพ สุวรรณศิริ
นำยอนุวฒ
ั น์ สงวนทรัพยำกร
ดร.สกล กิตติวชั รำพงษ์
นำยเอกชัย ภัคดุรงค์
นำยสลิล จำรุจินดำ
นำงพรรณี นิวำศนันทน์

ตาแหน่ง
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
รักษำกำรรองประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร และ หัวหน้ำคณะผูบ้ ริหำร
ด้ำนกำรค้ำ
หัวหน้ำคณะผูบ้ ริหำร ด้ำนกำรเงิน
หัวหน้ำฝ่ ำยงำนกำรตลำดและพัฒนำธุรกิจ
หัวหน้ำฝ่ ำยงำนรัฐกิจ
หัวหน้ำส่วนงำนกฎหมำยและกำกับดูแล
หัวหน้ำฝ่ ำยงำนกำรเงิน

7.4.2 นโยบายค่าตอบแทนผู้บริหาร*
1. บริ ษั ท ได้ก ำหนดนโยบำยค่ ำ ตอบแทนส ำหรับ ประธำนเจ้ำ หน้ำ ที่ บ ริ ห ำร และผู้บ ริ ห ำรระดับ สูง
ประกอบด้วย เงิ น เดื อน โบนัส และกองทุน สำรองเลี ้ยงชี พ และผลตอบแทนอื่ นๆ ซึ่ง ค่ำ ตอบแทน
ดังกล่ำวจะสอดคล้องกับผลกำรดำเนินงำนของบริษัททัง้ ในระยะสัน้ และระยะยำว รวมทัง้ ผลกำร
ปฏิบตั ิงำนของผูบ้ ริหำร ตลอดจนแนวปฏิบตั ิและมำตรฐำนของกลุม่ ธุรกิจชัน้ นำ
2. ค่ำตอบแทนระยะยำวที่ไม่ใช่ตวั เงิน บริษัทมีโครงกำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้ อหุน้ สำมัญต่อ
กรรมกำรและผูบ้ ริหำรของบริษัท ซึ่งนโยบำยค่ำตอบแทนแบบระยะยำวแบ่งเป็ น 4 โครงกำร แต่ละ
โครงกำรมีอำยุ 5 ปี โดยบริษัทได้เริ่มใช้นโยบำยนี ต้ งั้ แต่ปี 2556 และสิน้ สุดในปี 2564 ทัง้ นีเ้ พื่อเป็ น
แรงจูงใจให้กรรมกำรและผูบ้ ริหำรอยูป่ ฏิบตั ิงำนกับบริษัทในระยะยำว
_____________________
หมำยเหตุ
*ผู้บ ริห ำร หมำยถึง ผู้บ ริห ำรตำมคำนิยำมในประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ได้แก่
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและหัวหน้ำคณะผูบ้ ริหำร

7.4.3 ค่าตอบแทนของผู้บริหาร
(ก) ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 ค่ำตอบแทนรวมที่เป็ นตัวเงินของคณะผูบ้ ริหำร จำนวน 7 ท่ำน รวมเป็ น
เงินจำนวนทัง้ สิน้ 48 ล้ำนบำท ซึ่งประกอบด้วย ค่ำตอบแทนรำยเดือน โบนัสรวม และค่ำตอบแทน
อื่นๆ ซึ่งค่ำตอบแทนดังกล่ำวจะเชื่อมโยงกับกำรดำเนินงำนของบริษัท และผลกำรปฏิบตั ิงำนของ
ผูบ้ ริหำรเป็ นเกณฑ์
(ข) โครงการจั ด สรรใบส าคั ญ แสดงสิ ทธิ ที่จ ะซื้อหุ้ นสามั ญ ของบริ ษั ทต่อ กรรมการและ
พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (“โครงการใบสาคัญแสดงสิทธิ”)
บริษัทได้จดั ให้มีกำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซือ้ หุน้ สำมัญให้แก่กรรมกำรและพนักงำนของ
บริษัทและบริษัทย่อย ซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ของโครงกำรจ่ำยค่ำตอบแทนระยะยำว (Performance share
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plan) เป็ นโครงกำรที่มีวตั ถุประสงค์ที่จะสร้ำงแรงจูงใจและตอบแทนกำรปฏิบตั ิงำนของพนักงำนของ
บริษัทและบริษัทย่อย และเป็ นกำรรักษำทรัพยำกรบุคคลที่มีคุณค่ำต่อบริษัทให้ทำงำนกับองค์กร
อย่ำงต่อเนื่อง และสร้ำงประโยชน์สงู สุดให้แก่บริษัทและบริษัทย่อยเพื่อกำรเติบโตที่ย่งั ยืนในระยะ
ยำว ซึ่งกำหนดให้พนักงำนระดับผูบ้ ริหำรของบริษัทที่เข้ำร่วมโครงกำรสำมำรถนำเงินเฉพำะที่เป็ น
เงินโบนัสบำงส่วนตำมเกณฑ์กำรจัดสรรที่บริษัทกำหนดให้แต่ละรำยได้รบั มำใช้สิทธิตำมใบสำคัญ
แสดงสิทธิ ที่ออกและเสนอขำยได้เท่ำนัน้ โดยเงินโบนัสที่แต่ละรำยจะได้รบั นัน้ จะขึน้ อยู่กบั เงื่อนไข
และหลักเกณฑ์ รวมถึงเป้ำหมำยที่บริษัทจะพิจำรณำกำหนด ซึ่งบริษัทได้มีกำรจัดสรรใบสำคัญ
แสดงสิทธิตำมโครงกำรดังกล่ำวไปแล้วจำนวน 4 ครัง้ ตัง้ แต่ปี 2556 และโครงกำรได้สิน้ สุดลงแล้ว
เมื่อ 31 พฤษภำคม 2564
(ค) การจ่ายค่าตอบแทนระยะยาว (Long-Term Incentive Plan)
ในปี 2564 บริษัทได้พิจำรณำ และจัดทำกรอบกำรจ่ำยค่ำตอบแทนระยะยำว สำหรับผูบ้ ริหำร ใน
รูปแบบ EV หรือ โบนัส ตำมดุลยพินิจ เพื่อให้เกิดกำรจูงใจพนักงำนอย่ำงต่อเนื่องและรักษำบุคลำกร
ที่มีคณ
ุ ค่ำไว้กบั องค์กร
7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 บริษัท และบริษัทในเครือ มีพนักงำนรวมทัง้ สิน้ 337 คน (เฉพำะบริษัทไทยคม ทีซีบี
และไทยเอไอ) โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
สานักงาน
พนักงำนในประเทศ
พนักงำนต่ำงประเทศ
รวม

จานวนพนักงาน (คน)
327
10
337

ผลตอบแทนของพนักงำนบริษัท และบริษัทในเครือ ได้แก่ เงิ นเดือน เงิ นสมทบกองทุนสำรองเลีย้ งชี พ และ
ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ สำหรับปี 2564 รวมเป็ นจำนวนเงินทัง้ สิน้ 731 ล้ำนบำท
นโยบายการบริหารบุคลากร
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) มีกำรดำเนินกิจกำรทัง้ ในประเทศไทยและต่ำงประเทศ โดยมุง่ เน้นกำรสร้ำงควำม
มั่นคงและเติบโตอย่ำงยั่งยืนในธุรกิจสือ่ สำรและโทรคมนำคม ซึง่ ตลอดระยะเวลำที่ผำ่ นมำนัน้ บริษัทได้ให้ควำมสำคัญ
เป็ นอย่ำงยิ่งต่อกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรมุนษย์ ซึ่งถือเป็ นหัวใจสำคัญ ยิ่งในกำรสนับสนุนและนำพำองค์กรให้
เจริญเติบโตและมีควำมสำเร็จอย่ำงยั่งยืน บริษัทได้มีกำรจัดทำแผนกลยุทธ์ดำ้ นบุคคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง โดยแผน
กลยุทธ์ดำ้ นบุคคลำกรสำหรับปี 2563 – 2565 นัน้ ได้มีกำรมุง่ เน้นให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงในเชิงรุ ก แบบ 4R กล่ำวคือ
มีกำรออกแบบโครงสร้ำงองค์กรให้ตอบรับกับควำมท้ำทำยและสร้ำงควำมได้เปรียบในกำรแข่งขัน (Right Structure)
โดยกำรให้ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรภำยในองค์กร (Right People) และสร้ำงวัฒนธรรมกำร
ทำงำนแบบอะไจล์ (Right Culture) โดยมุง่ เน้นให้เกิดกำรพัฒนำกระบวนกำรกำรทำงำนต่ำงๆ (Right Process) ให้มี
ควำมต่อเนื่อง เชื่อมโยงและเป็ นไปในทิศทำงเดียวกันทัง้ องค์กร อีกทัง้ จะต้องสอดคล้องกับทิศทำงของโลกในปั จจุบนั
และอนำคต เพื่อสร้ำงองค์กรที่เป็ นศูนย์รวมของบุคลลำกรที่มีคณ
ุ ภำพและศักยภำพที่ดีเลิศ เป็ นองค์กรที่นำ่ อยูค่ วบคู่
ไปกับกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรดำเนินงำน
ด้วยควำมเชื่อมั่นนี ้ บริษัทจึงได้กำหนดนโยบำยกำรบริหำรบุคลำกรเพื่อแสดงให้เห็นถึงเจตนำรมณ์อนั แน่วแน่ใน
กำรสรรหำ ดูแล และรักษำบุคลำกรของบริษัทเป็ นอย่ำงดี สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้ำหมำยกำรดำเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ ในแต่ละช่วงเวลำ ซึง่ มีรำยละเอียด ดังนี ้
แบบ 56-1 One Report

ส่วนที่ 2 หน้ำที่ 42

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

ส่วนที่ 2 กำรกำกับดูแลกิจกำร

1) กำรจัดโครงสร้ำงองค์กรและอัตรำกำลัง
บริษั ท จัด โครงสร้ำ งองค์ก ร ต ำแหน่ง และระดับ ต ำแหน่ง งำน รวมทั้ง ก ำหนดอัต รำก ำลัง โดยพิ จ ำรณำให้
สอดคล้องกับทิศทำงและเป้ำหมำยกำรดำเนินธุรกิจที่กำหนดขึน้ แต่ละปี และทบทวนเป็ นระยะๆ เพื่อให้ตอบสนองได้
ทันต่อควำมเปลีย่ นแปลงต่ำงๆ ที่เกิดขึน้ และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
2) กำรสรรหำและคัดเลือกบุคลำกรอย่ำงเป็ นธรรม
บริษัทดำเนินกำรสรรหำและคัดเลือกบุคลำกรแต่ละระดับอย่ำงเป็ นธรรม โดยมองที่คณ
ุ ลักษณะ คุณสมบัติและ
ควำมสำมำรถของตัว บุค คลที่ สอดคล้อ งกับ ควำมต้อ งกำรของงำน รวมทั้ง พิ จ ำรณำศัก ยภำพที่ จ ะพั ฒ นำให้มี
ควำมก้ำวหน้ำต่อไปได้ในอนำคตควบคู่ไปด้วย โดยใช้คณะกรรมกำรทำหน้ำที่คดั สรร ใช้กำรทดสอบและเครื่องมือ
ด้ำนกำรประเมินบุคคลมำประกอบ มีกระบวนกำรตรวจสอบข้อมูลของผูส้ มัครว่ำเคยมีประวัติเกี่ยวข้องกับกำรกระทำ
ผิดใดๆ หรือไม่ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งประวัติกำรทุจริต เพื่ อให้ม่ นั ใจว่ำได้คนดีและเก่ง เหมำะสมอย่ำงแท้จริงกับงำน
วัฒนธรรมองค์กร และมีควำมพร้อมที่จะพัฒนำต่อยอดต่อไปได้ในอนำคต
3) โอกำสอย่ำงเท่ำเทียมกันในกำรว่ำจ้ำงและบรรจุแต่งตัง้
บริ ษั ท ให้โ อกำสอย่ ำ งเท่ ำ เที ย มกั น ในกำรว่ ำ จ้ำ งและบรรจุ แ ต่ ง ตั้ง รวมทั้ง โอกำสด้ำ นกำรพัฒ นำและ
ควำมก้ำวหน้ำ โดยพิจำรณำบนพืน้ ฐำนคุณธรรม ควำมรู ค้ วำมสำมำรถ ควำมมุ่งมั่นและผลสำเร็จของงำนที่เกิดขึน้
ทัง้ นี ้ เพื่อให้เกิดควำมหลำกหลำย และสำมำรถใช้ทรัพยำกรบุคคลให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริษัท โดยไม่เลือกปฏิบตั ิ
ต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดอันเนื่องมำจำกเชือ้ ชำติ สัญชำติ ศำสนำ เพศ อำยุ สถำนภำพทำงกำรสมรส หรือควำม
บกพร่องทำงกำยภำพ
4) สิทธิมนุษยชน
บริษัทมีนโยบำยกำรเคำรพกฎหมำย และหลักสิทธิมนุษยชน โดยในนโยบำยดังกล่ำวนัน้ พนักงำนต้องทำควำม
เข้ำใจกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของตนเองโดยตรงอย่ำงถี่ถว้ น และปฏิบตั ิตำมอย่ำงเคร่งครัด
หำกมีขอ้ สงสัยสำมำรถขอคำปรึกษำจำกฝ่ ำยกฎหมำยหรือที่ปรึกษำกฎหมำย โดยมิให้ปฏิบตั ิตำมควำมเข้ำใจของ
ตนเองโดยไม่มีคำแนะนำ อีกทัง้ กรณีที่เมื่อพนักงำนของบริษัทต้องไปปฏิบตั ิงำนในต่ำงประเทศพนักงำนควรศึกษำ
กฎหมำย ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศนัน้ ๆ ก่อนกำรดำเนินกำรใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ
บริษัท เพื่อไม่ให้ขดั กับกฎหมำย ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศนัน้ ๆ รวมถึงบริษัทยังสนับสนุน
และเคำรพกำรปกป้องสิทธิมนุษยชน ดูแลมิให้ธุรกิจของบริษัทเข้ำไปมีสว่ นเกี่ยวข้องกับกำรล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน
เช่น ไม่สนับสนุนกำรบังคับใช้แรงงำน (Forced Labour) ต่อต้ำนกำรใช้แรงงำนเด็ก (Child Labour) อีกทัง้ ยังปฏิบตั ิ
ต่อผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกฝ่ ำยด้วยควำมเป็ นธรรมบนพืน้ ฐำนของศักดิ์ศรีควำมเป็ นมนุษย์ ไม่เลือกปฏิบตั ิ ไม่แบ่งแยกถิ่น
กำเนิด เชือ้ ชำติ เพศ อำยุ สีผิว ศำสนำ สภำพร่ำงกำย ฐำนะ ชำติตระกูล ทัง้ นี ้ ยังส่งเสริมให้มีกำรเฝ้ำระวังกำรปฏิบตั ิ
ตำมข้อกำหนดด้ำนสิทธิมนุษยชนภำยในบริษัท และส่งเสริมให้บริษัทย่อย ผูร้ ว่ มทุน คู่คำ้ และผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกฝ่ ำย
ปฏิบตั ิตำมหลักกำรสิทธิมนุษยชนตำมมำตรฐำนสำกล และคุม้ ครองสิทธิของผูม้ ีสว่ นได้เสียที่ได้รบั ควำมเสียหำยจำก
กำรละเมิดสิทธิอนั เกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยพิจำรณำชดเชยค่ำเสียหำยให้ไม่ต่ำกว่ำอัตรำที่กฎหมำย
กำหนด
5) สิทธิในกำรเข้ำร่วมสมำคม
บริษัทเคำรพในสิทธิ และเสรีภำพของพนักงำน และไม่ปิดกัน้ หำกพนักงำนประสงค์จะเข้ำร่วมกับสมำคมหรือ
องค์กรอื่นใดที่จดั ตัง้ ขึน้ อย่ำงถูกต้องตำมกรอบของกฎหมำยเพื่อยังประโยชน์ให้เกิดขึน้ กับบุคคล กลุม่ บุคคล สังคม
หรือประเทศชำติ โดยต้องไม่เป็ นกำรทำงำนเพื่อแสวงหำรำยได้อื่นจำกหน้ำที่กำรงำนที่พนักงำนทำอยู่ ไม่เผยแ พร่
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ควำมลับของบริษัท หรือนำควำมรูแ้ ละเวลำของบริษัทไปใช้โดยไม่ได้รบั อนุญำตเพื่อเอือ้ หรือก่อประโยชน์ให้เกิดขึน้ กับ
ตนเอง
6) กำรปกป้องและเคำรพควำมเป็ นส่วนตัวของพนักงำน
บริษัทฯเคำรพในควำมเป็ นส่วนตัวของพนักงำน จึงมีมำตรฐำนนโยบำยกำรรักษำข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงำน
ให้ปลอดภัยและนำไปใช้ให้ถกู วัตถุประสงค์ตำมคำยินยอมที่พนักงำนได้ให้ไว้และถูกต้องตำม พ.ร.บ.คุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA) ไม่วำ่ จะเป็ น กำรเก็บข้อมูลส่วนบุคคล, รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล, ใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคล
หรือเพื่อกำรเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลก็ตำม โดยจะไม่มีกำรเปิ ดเผยกับบุคคลภำยนอกหรือผูท้ ี่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็ น
ข้อมูลที่ตอ้ งเปิ ดเผยต่อบุคคลภำยนอกที่เกี่ยวข้องตำมบทบัญญัติของกฎหมำย
7) กำรใช้ระบบคุณธรรมในกำรจัดสรรประโยชน์ตอบแทนกำรทำงำน
บริษั ท ใช้ก ำรประเมิ น ค่ำ งำนอย่ำ งเป็ น ระบบเพื่ อ จัด กลุ่ม งำน และระดับ ต ำแหน่ง งำนตำมขอบเข ตหน้ำ ที่
ควำมรับผิดชอบและควำมสำคัญที่มีตอ่ องค์กร ทัง้ นี ้ เพื่อให้เกิดควำมเป็ นธรรมในกำรจ่ำยค่ำตอบแทน ทำกำรสำรวจ
รำยได้และประโยชน์ตอบแทนกำรทำงำนของพนักงำนทุกระดับ เปรียบเทียบกับตลำดงำนและสภำวะกำรครองชีพที่
เปลี่ยนแปลงไปอยู่เ สมอ เพื่อให้ม่ นั ใจว่ำพนักงำนมีรำยได้แ ละได้ร ับประโยชน์ตอบแทนกำรทำงำนที่เ หมำะสม
สำมำรถแข่งขันกับตลำดงำนภำยนอกได้
กำรจัดสรรประโยชน์ต อบแทนกำรทำงำนของบริษั ทตัง้ อยู่บนพืน้ ฐำนของควำมรู ค้ วำมสำมำรถและหน้ำ ที่
ควำมรับผิดชอบ ตำม “ระบบคุณธรรม” โดยยึดหลักสำมประกำรประกอบด้วย
(1) กำรจ่ำยค่ำตอบแทนตำมตำแหน่งงำน
กำรสร้ำงควำมเป็ นธรรมภำยใน โดยพิจำรณำค่ำของงำนแต่ละงำน เปรียบเทียบให้เหมำะสมกับตลำดงำน
ภำยนอก
(2) กำรจ่ำยค่ำตอบแทนตำมผลงำน
กำรพิจำรณำผลตอบแทนตำมระดับควำมสำเร็จของผลงำน ทัง้ ระดับองค์กร ทีมงำน และตัวบุคคล
(3) กำรจ่ำยค่ำตอบแทนตำมวิชำชีพและควำมสำมำรถของตัวบุคคล
กำรให้ผลตอบแทนกำรทำงำนโดยพิจำรณำควำมรูค้ วำมสำมำรถหรือสมรรถนะ และทักษะตำมวิชำชีพและ
ควำมชำนำญของตัวบุคคล
บริษัทนำระบบบริหำรผลกำรปฏิบตั ิงำนมำใช้ ซึง่ นอกจำกจะมุง่ หวังให้เกิดควำมสอดคล้องของวัตถุประสงค์และ
เป้ำหมำยกำรทำงำนในทุกระดับ และทำให้พนักงำนมองเห็นถึงคุณค่ำในงำนของตนที่มีต่อกำรสร้ำงควำมสำเร็จ
ให้กับบริษัทแล้ว ยังเป็ นกำรส่งเสริมให้พนักงำนได้ใช้ควำมสำมำรถของตนอย่ำงเต็มที่เพื่อปฏิบัติหน้ำที่ให้บรรลุ
เป้ำหมำย รวมทัง้ ได้รบั ข้อมูลป้อนกลับและกำรชีแ้ นะจำกผูบ้ งั คับบัญชำเพื่อพัฒนำศักยภำพของตนด้วย
ทัง้ นี ้ กำรปฏิบตั ิงำนโดยสุจริตเป็ นส่วนสำคัญในกำรประเมินผลงำน กำรให้ผลตอบแทน และกำรเลื่อนตำแหน่ง
ของพนักงำน บริษัทจะไม่ประนีประนอมหำกพิสจู น์พบว่ำพนักงำนมีพฤติกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรทุจริตคอร์รปั ชั่น
8) กำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตที่ดีของพนักงำน
บริษัทได้ให้ควำมสำคัญในเรื่องของสุขภำพ อำชีวอนำมัย ควำมปลอดภัยและสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
สำหรับพนักงำนทุกคนทุกระดับ ทัง้ ในส่วนของข้อปฎิบตั ิที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิกำรแรงงำน และสวัสดิกำรบริษัท ด้วย
กำรจัดให้มีสวัสดิกำรที่สอดคล้องเหมำะสม
ในด้ำนกำรให้ควำมรู ด้ ำ้ นสุขภำพ ในปี 2564 บริษัทได้มีมำตรกำรในกำรป้องกันโรคระบำด Covid-19 และกำร
ให้ควำมรู เ้ กี่ยวกับวัคซีน ตลอดจนกำรจัดหำวัคซีนให้กบั พนักงำน กำรให้กำรช่วยเหลือและดูแลเรือ่ งกำรแก้ไขปั ญหำ
แบบ 56-1 One Report
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สุขภำพของพนักงำนแบบบูรณำกำร กำรสนับสนุนงบประมำณกิจกรรมชมรมเพื่อสุขภำพกำยและสุขภำพใจอย่ำง
สม่ำเสมอ กำรจัดให้มีหอ้ งพยำบำล พร้อมแพทย์และพยำบำลให้คำปรึกษำด้ำนสุขภำพ กำรตรวจสุขภำพประจำปี
โดยโรงพยำบำลชัน้ นำ มีประกันสุขภำพและกำรให้ควำมช่วยเหลือเรื่องค่ำรักษำพยำบำลที่เกินจำกประกันสุขภำพ
กลุม่ ให้แก่พนักงำนที่เจ็บป่ วยแบบนอนพักในโรงพยำบำล หรือเจ็บป่ วยจำกโรคมะเร็ง
นอกจำกนี ้ บริษัทยังจัดให้มีกำรดูแลให้ควำมรู เ้ กี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงิน เพื่อสร้ำงวินยั และควำม
มั่นคง ตลอดจนเตรียมควำมพร้อมสำหรับกำรเกษี ยณอำยุ ให้มีกองทุนสำรองเลีย้ งชีพ ซึ่งให้พนักงำนสำมำรถเลือก
กำรออมได้ตำมควำมสำมำรถของแต่ละคน
9) กำรพัฒนำบุคลำกร
บริษัทสนับสนุนและลงทุนด้ำนกำรพัฒนำควำมรูค้ วำมสำมำรถของบุคลำกร โดยมีกำรพัฒนำอย่ำงเป็ นระบบทั่ว
ทัง้ องค์กรอย่ำงต่อเนื่อง บริษัทกำหนดให้บคุ ลำกรและผูบ้ งั คับบัญชำร่วมกัน จัดทำแผนพัฒนำควำมรู ค้ วำมสำมำรถ
(Individual Development Plan) ที่สอดคล้องกับกำรดำเนินงำนและกลยุท ธ์กำรดำเนิน ธุรกิ จขององค์กร รวมทัง้
ลักษณะงำนของตน และทบทวนปรับปรุ งให้มีควำมทันสมัยอยู่เสมอ กำรพัฒนำครอบคลุมควำมสำมำรถในกำร
ทำงำนด้ำนต่ำงๆ ทัง้ กำรบริหำรจัดกำร ควำมเป็ นผูน้ ำ ควำมรูแ้ ละเทคนิคเฉพำะของแต่ละสำยงำนอำชีพ กำรพัฒนำ
ทักษะทำงอำรมณ์และทักษะทำงสังคม ตลอดจนทักษะทำงด้ำนดิจิทลั และเทคโนโลยี นอกจำกนี ้ บริษัทยังจัดเส้นทำง
และควำมก้ำวหน้ำในกำรพัฒนำสำยอำชีพอย่ำงต่อเนื่อง ที่เอือ้ ต่อกำรวำงแผนผูส้ บื ทอดตำแหน่งและกำรพัฒนำกลุม่
พนักงำนผูม้ ีศกั ยภำพสูง เพื่อให้เกิดกำรสำนต่อในกำรปฏิบตั ิตำมพันธกิจและคำมั่นสัญญำของบริษัทที่มีต่อผูม้ ีสว่ น
ได้เสียทุกภำคส่วนของสังคม และธำรงรักษำไว้ซงึ่ วัฒนธรรมกำรบริหำรจัดกำรตำมธรรมำภิบำลที่ดี
เพื่อให้ม่นั ใจว่ำบุคลำกรของบริษัทตระหนักถึงควำมสำคัญ และมีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับนโยบำยต่อต้ำนกำร
ทุจริต บริษัทจึงบรรจุเรื่องต่อต้ำนกำรทุจริตเข้ำในเนือ้ หำกำรอบรมพนักงำนใหม่และจัดให้พนักงำนทุกคนของบริษัท
ได้รบั กำรอบรมและทำแบบทดสอบประจำปี เพื่อทบทวนควำมรูค้ วำมเข้ำใจเกี่ยวกับนโยบำยดังกล่ำวอย่ำงสม่ำเสมอ
บริษัทมุ่งมั่นในกำรสร้ำงสิ่งแวดล้อมและกระบวนกำรทำงำนเพื่อนำไปสูอ่ งค์กรแห่งกำรเรียนรู ้ โดยส่งเสริม
ให้พนักงำนกล้ำนำเสนอควำมคิดใหม่ ทำใหม่ ในสิ่งที่ถกู ต้องและถูกเวลำ และยังกระตุน้ ให้เรียนรู ถ้ ึง “วิธีกำรเรียนรู ้
เพื่อรู ”้ เพื่อให้เกิดกำรคิดต่อไปเองได้ ขวนขวำยในกำรแสวงหำและสั่งสมองค์ควำมรูใ้ นรู ปแบบต่ำงๆ เช่น กำรเรียนรู ้
ด้วยตนเอง กำรเรียนรูผ้ ำ่ นงำนโครงกำรร่วมกันโดยใช้เทคโนโลยีของกำรเรียนรู ้ เป็ นต้น พร้อมทัง้ แบ่งปั นควำมรูท้ ี่ได้แก่
ผูอ้ ื่นด้วยกำรถ่ำยทอดผ่ำนกำรเป็ นวิทยำกร กำรให้คำปรึกษำแนะนำ กำรสอนงำนด้วยวิธีกำรชีแ้ นะ (Coaching) และ
กำรกระตุน้ โดยผูบ้ งั คับบัญชำ เพื่อให้เกิดกำรนำควำมรู แ้ ละประสบกำรณ์ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง เพื่อน
ร่วมงำน องค์กร และสังคม
บริษัทส่งเสริมกำรพัฒนำนวัตกรเพื่อให้เกิดนวัตกรรม เปิ ดโอกำสให้พนักงำนสำมำรถเสนอแนะควำมคิดเห็น
ที่เป็ นประโยชน์ตอ่ กำรพัฒนำกระบวนกำรทำงำน รวมทัง้ สนับสนุนกำรศึกษำ ค้นคว้ำ วิจยั ต่ำงๆ ที่เป็ นประโยชน์ อัน
เป็ นกำรเพิ่มผลิตภำพและเพิ่มผลิตผล ซึง่ จะสร้ำงคุณค่ำให้กบั องค์กร เป็ นมิตรต่อชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อม
ทัง้ นี ้ ในปี 2564 บริษัทได้กำหนดแผนกำรพัฒนำที่เหมำะสมสำหรับพนักงำนในแต่ ละระดับครอบคลุมทัง้
ทักษะทำงด้ำนกำรบริหำรจัดกำร (Managerial & Leadership Skill) ควำมรู เ้ ฉพำะทำงวิชำชีพ (Professional Skill)
ควำมรู ต้ ำมข้อ กำหนดและกฎหมำย (Law & Regulation) ตลอดจนกำรจัดโครงกำรพัฒนำศักยภำพให้กับกลุ่ม
พนักงำนที่มีศักยภำพสูง (Next Generation Leaders) โดยสถำบันที่มีชื่อเสียงระดับโลก และมีแผนพัฒนำและ
ยกระดับพนักงำนที่ถกู มอบหมำยให้เป็ นผูส้ บื ทอดตำแหน่ง (Successor) อย่ำงเป็ นรูปธรรมเพื่อสร้ำงและเตรียมพร้อม
ให้กบั พนักงำนรุน่ ใหม่ให้สำมำรถนำพำองค์กรต่อไปได้ในอนำคต
บริษัทได้มีกำรพัฒนำพนักงำนผ่ำนกำรอบรมในหลำกหลำยรู ปแบบ ทัง้ แบบออนไลน์ (Online Training)
กำรจัดกำรอบรมเชิ งปฏิบัติกำรเสมือนจริง (Virtual Workshop) หรือ กำรจัดสัมมนำในรู ปแบบออนไลน์ (Virtual
แบบ 56-1 One Report
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Online Seminar) จำกวิทยำกรผูช้ ำนำญกำรในแต่ละสำขำอำชีพ เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีกำรทำงำนของพนักงำน มี
กำรจั ด หำ Online Learning Platforms ที่ มี ชื่ อ เสี ย งทั้ง ในระดับ ประเทศและระดับ โลกที่ มี ค วำมหลำกหลำย
ยกตัวอย่ำงเช่น Udemy, Skillane , Coursera , AIS LearnDi และ Your Next You เป็ นต้น เพื่อให้พนักงำนทุกคนทุก
ระดับสำมำรถเลือกเรียนรู ไ้ ด้ตลอดเวลำจำกทุกสถำนที่ (Anytime and Anywhere Learning) ในกำรพัฒนำตนเอง
ตำมควำมสนใจและควำมจำเป็ น (Self-paced Learning) เพื่อเสริมทักษะกำรทำงำน ทักษะด้ำนสังคม ตลอดจน
ทักษะด้ำนดิจิทลั และเทคโนโลยี
อีกทัง้ บริษัท ได้ทำกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องในเรื่องกำรขับเคลื่อนองค์กรแบบอะไจล์นบั ตัง้ แต่ปี 2562 เป็ น
ต้นมำ โดยหลังจำกที่มีกำรสร้ำงแผนแม่บทและแผนกำรดำเนินงำน 3 ปี (Agile Transformation Roadmap) ในกำร
พัฒนำและเปลีย่ นผ่ำนบริษัทไปสูอ่ งค์กรแบบอะไจล์ ในปี 2564 นี ้ บริษัทมุง่ เน้นกำรพัฒนำพนักงำนในระดับผูจ้ ดั กำร
โดยได้ทำกำรพัฒนำหลักสูตรอบรมที่เน้นกำรเรียนรู ก้ ำรบริหำรงำน บริหำรคน แบบอะไจล์ เพื่อให้สำมำรถนำควำมรู ้
และเทคนิคกำรทำงำนต่ำงๆไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงำนของตนเอง และพัฒนำศักยภำพเพื่อเป็ น Change Agent ใน
กำรขับเคลื่อนอะไจล์ให้กบั บริษัทต่อไป ซึ่งประสบควำมเป็ นอย่ำงมำก นอกจำกนี ้ บริษัทยังได้จดั ทำสื่อกำรสอนใน
รู ป แบบออนไลน์ให้พ นักงำนทุกระดับได้เรียนรู ้ ทัก ษะวิ ธีกำรท ำงำนแบบ Agile เพื่ อ ให้พ นักงำนได้เข้ำใจและมี
เป้ำหมำยร่วมกันช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้มีวิธีกำรคิด พัฒนำรู ปแบบกำรทำงำน สร้ำง Thaicom’s Agile Way of
Working ตำมที่ประสงค์ไว้ตอ่ ไป
ตัวอย่ำงหลักสูตรกำรพัฒนำบุคลำกรของบริษัทในปี 2564 ได้แก่
ระดับพนักงาน
เป้ าหมายการพัฒนา
ทุกระดับ
ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดตำม
กฎหมำยและส่งเสริมเพิม่ ขีด
ควำมสำมำรถในกำรปฏิบตั งิ ำน
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล















ระดับปฏิบตั ิกำร

เพิ่มทักษะและเตรียมควำม
พร้อมแก่พนักงำนมุง่ สูเ่ ป้ำหมำย
ในสำยอำชีพ
ของตน
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หลักสูตร
หลักสูตร ดับเพลิงขัน้ ต้นและซ้อมหนีไฟ
หลักสูตร ปลูกจิตสำนึกกำรอนุรกั ษ์พลังงำน
หลักสูตร Information of ISO 27001 (ISMS)
หลักสูตร PDPA Work Processes
หลักสูตร ISO 22301 2019 (BCMS)
หลักสูตร Excel Knock-out
หลักสูตร The New Era of Satellite Technology
หลักสูตร 5G for Everyone
หลักสูตร New Business Development
หลักสูตร Becoming Agile Start with you
หลักสูตร Online Learning Platform – AIS LearnDi
หลักสูตร Online Learning Platform – Skilllane
หลักสูตร Online Learning Platform - Udemy
หลักสูตร Customer-Centric: Key Success to
Competitive Advantage
หลักสูตร Agile Development for Manager
หลักสูตร Talent Development Program by DUKE
Corporate Education (Professional)
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ระดับพนักงาน
เป้ าหมายการพัฒนา
ระดับผูบ้ ริหำร
เพื่อพัฒนำศักยภำพ และทักษะ
และผูบ้ ริหำร
ในกำรบริหำรงำนและทีมให้
ระดับสูง
แข็งแกร่งยิ่งขึน้ รวมทัง้ มีโอกำส
แลกเปลีย่ นควำมรูก้ บั ผูบ้ ริหำร
ชัน้ นำทัง้ ในและต่ำงประเทศ
พร้อมทัง้ เพิ่มโอกำสในกำรสร้ำง
กลุม่ สัมพันธ์ในทำงอำชีพ
(Connection)
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หลักสูตร
หลักสูตร Talent Development Program by DUKE
Corporate Education (Executives)
หลักสูตรผูน้ ำกำรส่งเสริมดิจิทลั ด้ำนธุรกิจเกษตร
หลักสูตร Director Certificate Program
หลักสูตร Digital CEO ผูน้ ำกำรส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทลั
หลักสูตร The Back of Napkin & Show & Tell
หลักสูตรใน Online Learning Platform - Coursera
หลักสูตรใน Online Learning Platform – Your Next
You

นอกจำกนี ้ เพื่อกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง บริษัทยังจัดทำระบบกำรเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง E-learning ในกำรให้ควำมรู ้
ต่ำงๆ แก่พนักงำน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในหมวด Compliance อันได้แก่ นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร กำรใช้งำน
ระบบ IT ให้ปลอดภัย และควำมเสีย่ งจำกกำรทุจริต พนักงำนทุกคนจะได้เรียนรูผ้ ำ่ นบทเรียนมัลติมีเดีย ซึง่ มีรูปแบบที่
น่ำสนใจและเข้ำใจง่ำย ทัง้ ยังกำหนดให้มีแบบทดสอบหลังกำรเรียน เพื่อให้ม่นั ใจว่ำพนักงำนได้รบั ทรำบและเข้ำใจ
นโยบำยสำคัญของบริษัทอย่ำงแท้จริง
นอกเหนือจำกกำรฝึ กอบรมระยะสัน้ แล้ว บริษัทยังสนับสนุนกำรยกระดับองค์ควำมรูด้ ว้ ยกำรให้ทนุ กำรศึกษำต่อ
ในระดับปริญญำโท ในสถำบันชัน้ นำทัง้ ในประเทศและต่ำงประเทศให้กบั พนักงำนอีกด้วย โดยจะมุง่ เน้นกำรให้ทนุ ใน
สำขำที่ขำดแคลน และตอบสนองกำรดำเนินธุรกิจในปั จจุบนั และอนำคตของบริษัท เช่น Satellite Communications
Engineering, System Design and Management เป็ นต้น
10) กำรวำงแผนสรรหำและพัฒนำผูบ้ ริหำรเพื่อรองรับกำรสืบทอดตำแหน่ง
บริษัทมีกำรวำงแผนสรรหำและพัฒนำผูบ้ ริหำรเพื่อรองรับกำรสืบทอดตำแหน่งอย่ำงเป็ นระบบ โดยมีกำรจัดตัง้
คณะกรรมกำรเพื่อดูแลให้มีกำรวำงแผนสรรหำและพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องและโปร่งใส เพื่อเตรียมควำมพร้อมให้กบั
ผูบ้ ริหำรของกลุม่ บริษัทที่จะเติบโตทัง้ ในสำยอำชีพและสำยงำนด้ำนบริหำรจัดกำร โดยมุง่ เน้นในกลุม่ ตำแหน่งงำนทีม่ ี
ควำมสำคัญและเป็ นกลไกหลักในกำรขับเคลื่อนองค์กร ซึ่งเป็ นตำแหน่งงำนในระดับผูอ้ ำนวยกำรสำนักขึน้ ไป กำร
วำงแผนสรรหำและพัฒนำผูบ้ ริหำรเพื่อรองรับกำรสืบทอดตำแหน่งดังกล่ำว นอกจำกจะเป็ นกำรลดควำมเสีย่ งในด้ำน
ควำมต่อเนื่องของกำรบริหำรจัดกำรองค์กรแล้ว ยังเป็ นกำรรักษำบุคลำกรที่มีศกั ยภำพสูงไว้กบั บริษัท เพื่อสร้ำงควำม
เจริญเติบโตอย่ำงยั่งยืนขององค์กรต่อไป
11) บทบำทผูบ้ งั คับบัญชำในกำรบริหำรบุคลำกร
บริษัทกำหนดให้กำรบริหำรบุคลำกรเป็ นหน้ำที่หลักที่ผบู้ งั คับบัญชำทุกระดับต้องรับผิดชอบ และให้ควำมสำคัญ
ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ำกำรบริหำรจัดกำรงำนและองค์กร ผูบ้ งั คับบัญชำเป็ นผูม้ ีบทบำทสำคัญในเรือ่ งดังต่อไปนี ้
 กำรสร้ำงควำมเข้ำใจที่ถูกต้องตรงกันระหว่ำงบริษัทกับพนักงำน สร้ำงและรักษำไว้ซึ่งสัมพันธภำพที่ดี
ระหว่ำงพนักงำนกับฝ่ ำยบริหำรและ/หรือระหว่ำงพนักงำนด้วยกัน
 กำรสร้ำงขวัญและกำลังใจในกำรทำงำนให้กบั พนักงำน รับฟั งควำมคิดเห็น ข้อกังวลใจและควำมเดือดร้อน
ของพนักงำนผ่ำนช่องทำงกำรสือ่ สำรที่หลำกหลำย พร้อมให้คำปรึกษำที่เหมำะสม
 กำรพิจำรณำให้ควำมช่วยเหลือด้วยควำมเป็ นธรรมและด้วยหลักมนุษยธรรม บนพืน้ ฐำนของหลักปฏิบตั ิ
และระเบียบบริหำรทรัพยำกรบุคคลของบริษัท รวมถึงหลักกฎหมำยและหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
แบบ 56-1 One Report
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ในปี 2564 บริษัทได้จดั ฝึ กอบรมให้กบั พนักงำนอย่ำงต่อเนื่องตลอดทัง้ ปี โดยมีจำนวนชั่วโมงกำรฝึ กอบรมเฉลีย่
อยูท่ ี่ 32.02 ชั่วโมงต่อคน
ปี
จานวนชั่วโมงอบรมต่อปี

2564*
32.02

2563
20.11

2562
16.72

2561
23.75

*คิดรวมชั่วโมงการฝึ กอบรมทัง้ หมดทัง้ Onsite & Online

7.6 ข้อมูลสาคัญอื่นๆ
7.6.1 ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุ มดูแลการทาบัญชี เลขานุ การ
บริษัท หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2564
คณะกรรมกำรบริษัท ได้มีมติแต่งตัง้ ให้ นำยอนุวฒ
ั น์ สงวนทรัพยำกร ดำรงตำแหน่งเป็ นหัวหน้ำคณะผูบ้ ริหำร
ด้ำนกำรเงิน ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กันยำยน 2560 โดยคุณสมบัติของผูด้ ำรงตำแหน่งหัวหน้ำคณะผูบ้ ริหำร ด้ำนกำรเงิน เพื่อ
ท ำหน้ำ ที่ ร ับ ผิ ด ชอบสูง สุด ในสำยงำนบัญ ชี แ ละกำรเงิ น และแต่ง ตั้ง นำงสำวชลำลัย ลีภ้ ูมิ ว นิ ช ย์ เพื่ อ ท ำหน้ำ ที่
รับผิดชอบโดยตรงในกำรควบคุมดูแลกำรทำบัญชี (ปรำกฏอยูใ่ นเอกสำรแนบ 1)
บริษัทได้แต่งตัง้ เลขำนุกำรบริษัท ซึ่งเป็ นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์เพื่อทำหน้ำที่
จัดทำและจัดเก็บรักษำเอกสำร รำยงำนกำรประชุม รวมทัง้ รำยงำนกำรมีสว่ นได้เสียของกรรมกำรและผูบ้ ริหำร และ
กำรอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยเลขำนุกำรบริษัทยังเป็ นผูท้ ำหน้ำที่ให้คำแนะนำกฎระเบียบ และหลักเกณฑ์ตำ่ งๆ ที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งคณะกรรมกำรบริษัทควรทรำบ โดยเป็ นไปตำมบทบำทหน้ำที่ของเลขำนุกำรบริษัทตำมที่บริษัทได้กำหนดไว้
นอกจำกนัน้ ยังเป็ นผูม้ ีหน้ำที่ดูแล และจัดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำร กำรประชุมคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ
รวมถึงกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยเลขำนุกำรบริษัทจะต้องปฏิบตั ิหน้ำที่ดว้ ยควำมรับผิดชอบ ควำมระมัดระวัง และควำม
ซื่อสัตย์สจุ ริต รวมทัง้ ต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท รวมทัง้ ประสำนงำนให้มีกำร
ปฏิบตั ิตำมมติคณะกรรมกำร และมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทัง้ นี ้ คณะกรรมกำรบริษัทมีอำนำจและหน้ำที่ ในกำรแต่งตัง้
และถอดถอนเลขำนุกำรบริษัท
ปั จ จุ บัน นำงสำวยุพำพรรณ ปำนเคลื อ บทอง ด ำรงต ำแหน่ ง เลขำนุก ำรบริ ษั ท โดยได้ร ับ กำรแต่ ง ตั้ง จำก
คณะกรรมกำรบริษัท เมื่อ วันที่ 12 พฤศจิกำยน 2555 จนถึงปั จจุบนั ซึ่งนำงสำวยุพำพรรณ ปำนเคลือบทอง ได้ผ่ำนกำร
อบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของเลขำนุกำรบริษัทจำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย เป็ นผูม้ ี
ควำมรู ้ ควำมเข้ำใจในหลักกำร และข้อพึงปฏิบตั ิที่ดีของกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี นอกจำกนัน้ ยังเป็ นผูท้ ี่มีประสบกำรณ์ใน
งำนเลขำนุกำร รวมถึงคุณสมบัติอื่นที่ช่วยให้งำนเลขำนุกำรบริษัทเป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิ ผลยิ่งขึน้ (รำยละเอียดเกี่ยวกับ
วุฒิกำรศึกษำ กำรฝึ กอบรม และประสบกำรณ์กำรทำงำนของเลขำนุกำรบริษัท ปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 1)
บริษัทได้มอบหมำยให้ นำงสำวนงลักษณ์ อัครคหสิน ดำรงตำแหน่งหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน เพื่อทำหน้ำที่
กำกับดูแลกำรปฏิบตั ิตำมกฏเกณฑ์ของหน่วยงำนทำงกำรที่กำกับดูแลกำรประกอบธุรกิจของบริษัท โดยมีคณ
ุ สมบัติ
ของผูด้ ำรงตำแหน่งหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน ปรำกฏอยูใ่ นเอกสำรแนบ 3
บริษัทยังได้มอบหมำยให้ นำยสลิล จำรุ จิ นดำ ดำรงตำแหน่งหัวหน้ำฝ่ ำยกฎหมำยและกำกับดูแล เพื่อทำหน้ำที่
กำกับดูแลกำรดำเนินงำนให้มีควำมโปร่งใสเป็ นไปตำมมติของคณะกรรมกำรบริษัท นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร
(Corporate Governance Policy) และภำยใต้ก รอบของกฎหมำย รวมถึ ง ภำยใต้ร ะเบี ย บข้อ บัง คับ ของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตลอดจนแนวทำงในกำร
กำกับดูแลกิจกำรที่ดีตำมมำตรฐำนสำกล รวมถึงให้คำแนะนำในกำรกำกับดูแลกิจกำรแก่กรรมกำรและฝ่ ำยบริหำรใน
กำรปฏิบตั ิหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมกรอบและหลักเกณฑ์ของนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริษัท รวมถึง
แบบ 56-1 One Report
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หลักกำรกำกับดูแลที่ดี (Best Practice) เพื่อสนับสนุนให้กรรมกำรและผูบ้ ริหำรดำเนินงำนเป็ นไปด้วยดี และโปร่งใส
ให้เป็ นไปตำมควำมคำดหวังของผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีสว่ นได้เสียของบริษัท โดยคำนึงถึงประโยชน์สงู สุดของผูม้ ีสว่ นได้เสีย
ทุกฝ่ ำย และติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำย รวมถึงกำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยกำรกำกับดูแลที่ดีของ
กิจกำร ตำมแนวทำงกำรปฏิบตั ิที่ดีที่กำหนดไว้ (รำยละเอียดเกี่ยวกับวุฒิกำรศึกษำ กำรฝึ กอบรม และประสบกำรณ์กำร
ทำงำนของผูด้ ำรงตำแหน่งหัวหน้ำฝ่ ำยกำกับดูแล ปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 1)
7.6.2 หัวหน้างานนักลงทุนสัมพนธ์
บริษัทได้มอบหมำยให้ นำงสำวนำลิวนั ชินะผำ ดำรงตำแหน่ง หัวหน้ำแผนกงำนนักลงทุน สัมพันธ์ ซึ่งสำมำรถ
ติดต่อได้ที่ :
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 349 ชัน้ 28 อำคำรเอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
ถนนวิภำวดีรงั สิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหำนคร 10900
โทรศัพท์ : (66) 2596 5095
โทรสำร : (66) 2003 5613
อีเมล : ir@thaicom.net
เว็บไซต์ : www.thaicom.net
Social Network: Facebook: Thaicom PLC.
ไทยคมลงทะเบียนกำรซือ้ ขำยหุน้ ที่ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Reuters
Bloomberg

THCOM
THCOM.BK
THCOM TB

ข้อจำกัดในกำรโอนหุน้ ต่ำงด้ำว : 40%
สิน้ สุดรอบระยะเวลำบัญชี : 31 ธันวำคม 2564
ผูต้ รวจสอบบัญชีอิสระ : บริษัท ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
ผู้ลงทุน สำมำรถศึกษำข้อ มูลของบริษัท เพิ่ ม เติม ได้จำกแบบแสดงรำยกำรข้อ มูลประจำปี (แบบ 56-1 One
Report) ของบริษัทที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ของบริษัท
7.6.3 ค่าตอบแทนบัญชี
ในปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ำยค่ำตอบแทนผูส้ อบบัญชี โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
(1) ค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบัญชี (Audit Fees)
บริษัทและบริษัทย่อย ได้จ่ำยค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบัญชี ให้แก่สำนักงำนสอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ ทูช้
โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ดังนี ้
บริษัท
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)
บริษัทย่อยและบริษัทร่วม
รวมค่ำสอบบัญชี
Out-of-pocket
แบบ 56-1 One Report

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (ล้านบาท)
1.94
4.57
6.51
0.34
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ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (ล้านบาท)
6.85

บริษัทได้จ่ำยค่ำตอบแทนจำกกำรตรวจสอบสำหรับกรณีเฉพำะเรื่อง และค่ำบริกำรให้คำปรึกษำด้ำนอื่นที่ไม่
เกี่ยวข้องกับงำนสอบบัญชี ให้แก่สำนักงำนสอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็ นจำนวน
เงิน 180,000 บำท

แบบ 56-1 One Report
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8. รายงานผลการดาเนินงานสาคัญด้านการกากับดูแลกิจการ
8.1. สรุ ปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปี ที่ผ่านมา
คณะกรรมกำรบริษัทได้มีกำรติดตำมและกำกับดูแลกำรดำเนินงำนของบริษัทให้เป็ นไปตำมกฎหมำย ข้อบังคับ
และมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยบทบำทหน้ำที่หลักของคณะกรรมกำรบริษัท คือ กำรทำหน้ำที่และกำหนดทิศทำง
กลยุทธ์ของบริษัท รวมถึงกำรควบคุมดูแลกำรบริหำรงำนของบริษัทให้เป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพตำมแนวทำงกำร
กำกับดูแลกิจกำรที่ดีและจรรยำบรรณทำงธุรกิจ
โดยคณะกรรมกำรบริษัทได้มอบหมำยหน้ำที่ในกำรกลั่นกรองเรือ่ งต่ำงๆ ผ่ำนทำงคณะกรรมกำรชุดย่อย ภำยใต้
ขอบเขตหน้ำที่อำนำจที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยและอนุมตั ิตำมกฎบัตรของคณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละชุด ซึง่
ณ วันที่ 29 ตุลำคม 2564 เป็ นต้นมำ คณะกรรมกำรบริษัทได้กำหนดให้มีคณะกรรมกำรชุดย่อยที่รำยงำนตรงต่อ
คณะกรรมกำรบริษัท ทัง้ หมด 2 คณะ ได้แก่
1) คณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสีย่ ง
2) คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
(รำยละเอียดกำรดำเนินงำนประจำปี และกฎบัตรของคณะกรรมกำรชุดย่อยข้ำงต้น สำมำรถศึกษำเพิ่มเติมได้จำก
เอกสำรแนบลำดับที่ 5)
อีกทัง้ ยังมีคณะกรรมกำรของฝ่ ำยจัดกำร จำนวน 3 คณะ ที่ทำหน้ำที่พิจำรณำและกลั่นกรองเรือ่ งอื่นๆ ดังนี ้
1) คณะกรรมกำรจัดกำร: โดยรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท
2) คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง: โดยรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสีย่ ง
3) คณะกรรมกำรกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน: โดยรำยงำนต่อคณะกรรมกำรจัดกำร
นอกจำกนี ้ คณะกรรมกำรบริษัทได้มอบหน้ำที่กำรบริหำรกิจกำรประจำวันและกำรดำเนินธุรกิจให้กบั ฝ่ ำยจัดกำร
ผ่ำนทำงประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ภำยใต้ขอบเขตอำนำจหน้ำที่และตำรำงอำนำจอนุมตั ิ (Approval Authority) ที่ได้
อนุมตั ิไว้
โดยในปี 2564 คณะกรรมกำรบริษัท ได้ทำหน้ำที่พิจำรณำและอนุมตั ิเรื่องต่ำงๆ ซึ่งสำมำรถสรุ ปสำระสำคัญของ
เรือ่ งที่ได้ดำเนินกำร ดังนี ้













พิจำรณำอนุมตั ิแผนกลยุทธ์ และตัวชีว้ ดั (KPI) รวมถึงงบประมำณประจำปี 2564 ของบริษัท
พิจำรณำงบกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนประจำปี
พิจำรณำอนุมตั ิรำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงิ น
พิจำรณำอนุมตั ิกำรเปิ ดเผยข้อมูลในแบบ 56-1 One Report/รำยงำนประจำปี
พิจำรณำควำมเสีย่ งและผลประเมินกำรควบคุมภำยใน
พิจำรณำกำรจ่ำยเงินปั นผลประจำปี
พิจำรณำทบทวนโครงสร้ำงและองค์ประกอบของคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อย
พิจำรณคัดเลือกและแต่งตัง้ กรรมกำร
พิจำรณำนโยบำยและงบประมำณค่ำตอบแทนกรรมกำรประจำปี 2564
พิจำรณำแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกำหนดค่ำสอบบัญชีสำหรับปี 2564
จัดประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2564
พิจำรณำและติดตำมประเด็นข้อกฎหมำยต่ำงๆ ของบริษัท
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8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงสุด
1) การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ
คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตัง้ คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนเพื่อทำหน้ำที่ในกำรพิจำรณำ
คัดเลือก และกลั่นกรองบุคคลที่ได้รบั กำรเสนอชื่อ เพื่อกำรคัดเลือกและเสนอแต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมกำรตำม
นโยบำยกำรสรรหำกรรมกำรของบริษัท โดยในกำรพิจำรณำคัดเลือกจะคำนึงถึงสัดส่วน จำนวน ควำมหลำกหลำย
และองค์ประกอบของคณะกรรมกำรที่เหมำะสมในด้ำนต่ำงๆ โดยจะพิจำรณำจำกทักษะ และควำมรู ค้ วำมชำนำญ
เฉพำะด้ำนของคณะกรรมกำรบริษัทที่ตอ้ งกำรเพิ่มเติมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในกำรดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึง
ต้องเป็ นผูท้ ี่พร้อมในกำรอุทิศเวลำในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่กรรมกำรบริษัทอย่ำงเต็มที่ และต้องไม่มีลกั ษณะต้องห้ำมตำม
กฎหมำย และหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทจดทะเบียน โดยมีหลักเกณฑ์กำรสรรหำ รวมถึงขัน้ ตอนกำร
คัดเลือกกรรมกำร ดังนี ้
1.1. กำหนดหลักเกณฑ์ – คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนจะพิจำรณำสรรหำกรรมกำรโดยมีกำร
จัดทำ Board Skill Matrix เพื่อใช้เป็ นเกณฑ์กำรพิจำรณำคุณสมบัติของกรรมกำรที่ตอ้ งกำรสรรหำ โดย
พิจำรณำจำกทักษะที่จำเป็ นซึง่ ยังขำดอยู่ในคณะกรรมกำรบริษัท และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในกำรดำเนิน
ธุรกิจของบริษัท
1.2. วิธีกำรสรรหำ – พิจำรณำสรรหำบุคคลโดย
 เปิ ดโอกำสให้คณะกรรมกำรแต่ละท่ำนเสนอชื่อบุคคลที่พิจำรณำแล้วเห็นว่ำเป็ นผูท้ ี่เหมำะสม
 เปิ ดโอกำสให้ผูถ้ ือหุน้ รำยย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรได้รบั กำรพิจำรณำผ่ำนทำงเว็บไซต์ของ
บริษัทล่วงหน้ำก่อนวันประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ โดยเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
ทัง้ นี ้ เมื่อวันที่ 15 มกรำคม 2564 บริษัทได้แจ้งต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผูถ้ ือหุ้นทรำบ
ว่ำ ได้พน้ กำหนดระยะเวลำกำรเสนอรำยชื่ อบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรเลือกตัง้ เป็ นกรรมกำรบริษัทแล้ว
ปรำกฏว่ำไม่มีผถู้ ือหุน้ เสนอรำยชื่อบุคคลที่เห็นสมควรและมีคุณสมบัติเหมำะสมได้รบั เลือกตัง้ เป็ น
กรรมกำรบริษัทแต่อย่ำงใด
 ให้บริษัทที่ปรึกษำภำยนอก (Professional Search Firm) ช่วยคัดกรองผูท้ ี่มีคณ
ุ สมบัติเหมำะสม
 ให้เ ลขำนุกำรบริษัท นำรำยชื่ อ ผูท้ ี่ มีคุณ สมบัติ เหมำะสม ตำมที่ ป รำกฏอยู่ในฐำนข้อ มูลกรรมกำร
(Director Pool) ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และทำเนียบกรรม
กำร (กรรมกำรอำชีพ) ของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย มำประกอบกำรพิจำรณำ
1.3

กำรคัดเลือก – คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน จะทำกำรประเมินคุณสมบัติเบือ้ งต้นของ
บุคคลที่ได้รบั กำรเสนอชื่อ และคัดเลือกผูท้ ี่พิจำรณำแล้วเห็นว่ำเหมำะสม

1.4

กำรแต่งตัง้ – คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน จะเสนอชื่อบุคคลที่พิจำรณำแล้วเห็นสมควร
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำเห็นชอบ ก่อนนำชื่อเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อเลือกตัง้
เป็ นรำยบุคคล ในกรณีแต่งตัง้ กรรมกำรที่ถึงครำวต้องออกตำมวำระ และแต่งตัง้ กรรมกำรใหม่

สำหรับกรณีที่ตำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกออกตำมวำระ ให้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริษัทพิจำรณำแต่งตัง้ แทน
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อย่ำงไรก็ดี กำรเลือกตัง้ กรรมกำรในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีหลักเกณฑ์และวิธีกำร ซึ่งเป็ นไปตำมข้อบังคับของบริษัท
โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
1. ในกำรประชุมสำมัญประจำปี ทุกครัง้ กรรมกำรต้องพ้นจำกตำแหน่งตำมวำระเป็ นจำนวน 1 ใน 3 โดยให้
กรรมกำรที่อยู่ในตำแหน่งนำนที่สดุ นัน้ เป็ นผูอ้ อกจำกตำแหน่ง และกรรมกำรที่ออกตำมวำระนีอ้ ำจถูกเลือก
เข้ำมำดำรงตำแหน่งต่อได้
2. ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตัง้ กรรมกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรดังต่อไปนี ้
2.1 ผูถ้ ือหุน้ คนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ำกับจำนวนหุน้ ที่ถือ
2.2 ผูถ้ ื อหุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงั้ หมดตำมข้อ 2.1 เพื่อที่จะเลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรือ
หลำยคนเป็ นกรรมกำรก็ได้ ในกรณีที่เลือกตัง้ บุคคลหลำยคนเป็ นกรรมกำรจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่
ผูใ้ ดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้
2.3 บุคคลซึ่งได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตำมลำดับลงมำเป็ นผูไ้ ด้รบั กำรเลือกตัง้ เป็ นกรรมกำรเท่ำจำนวน
กรรมกำรที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึง่ ได้รบั กำรเลือกตัง้ ในลำดับถัดลงมำมี
คะแนนเสียงเท่ำกันเกินจำนวนกรรมกำรที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ผเู้ ป็ นประธำนเป็ นผู้
ออกเสียงชีข้ ำด
3. กรณีที่ตำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกออกตำมวำระดังกล่ำว ให้คณะกรรมกำรมีมติดว้ ย
คะแนนไม่นอ้ ยกว่ำ 3 ใน 4 ของกรรมกำรที่เหลืออยูเ่ ลือกบุคคลใดบุคคลหนึง่ ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะ
ต้องห้ำมตำมมำตรำ 68 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ.2535 เข้ำมำเป็ นกรรมกำรแทนในกำร
ประชุมคณะกรรมกำรครำวถัดไป เว้นแต่วำระของกรรมกำรจะเหลืออยู่ไม่ถึงสองเดือน บุคคลซึ่งเข้ำเป็ น
กรรมกำรแทนดังกล่ำวจะอยูใ่ นตำแหน่งกรรมกำรได้เพียงวำระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมกำรที่ตนแทน
โดยกรรมกำรอิสระ และกรรมกำรต้องมีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้
1) กรรมการอิสระ
กรรมกำรอิสระต้องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตำมที่กำหนดโดยคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และต้องสำมำรถดูแล
ผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ ทุกรำยได้เท่ำเทียมกัน และไม่ให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ นอกจำกนัน้ ยังต้อง
สำมำรถเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษัทโดยให้ควำมเห็นอย่ำงเป็ นอิสระได้
กรรมกำรอิสระต้องมีคณ
ุ สมบัติ ดังต่อไปนี ้
(1) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.1 ของจำนวนหุน้ ที่มีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริษัท ทัง้ นี ้ ให้นบั รวมกำรถือหุน้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของ
กรรมกำรอิสระรำยนัน้ ๆ ด้วย
(2) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมกำรที่มีสว่ นร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้
มีอำนำจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่
หรือผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ปี ก่อน
วันที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ เป็ นกรรมกำรอิสระ ทัง้ นี ้ ลักษณะต้องห้ำมดังกล่ำว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมกำรอิสระ
เคยเป็ นข้ำรำชกำร หรือที่ปรึกษำของส่วนรำชกำรซึง่ เป็ นผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริษัท
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(3) ไม่เป็ นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลักษณะที่เป็ น บิดำ
มำรดำ คู่สมรส พี่นอ้ งและบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตรของผูบ้ ริหำร ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ ผูม้ ีอำนำจควบคุม
หรือบุคคลที่จะได้รบั กำรเสนอให้เป็ นผูบ้ ริหำร หรือผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริษัท หรือ บริษัทย่อย
(4) ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่หรือผู้
มีอำนำจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อำจเป็ นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน
รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั หรือผูม้ ีอำนำจควบคุมของผูท้ ี่ มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริษัทเว้นแต่จะได้พน้ จำก
กำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ เป็ นกรรมกำรอิสระ
ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจตำมวรรคหนึง่ รวมถึงกำรทำรำยกำรทำงกำรค้ำที่กระทำเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจกำรกำร
เช่ำ หรือให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ รำยกำรเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริกำร หรือกำรให้ หรือรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน
ด้วยกำรรับหรือให้กยู้ ืม คำ้ ประกัน กำรให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนีส้ ิน รวมถึงพฤติกำรณ์อื่น ทำนองเดียวกัน ซึ่ง
เป็ นผลให้บริษัท หรือคู่สญ
ั ญำมีภำระหนีท้ ี่ตอ้ งชำระต่ออีกฝ่ ำยหนึ่ง ตัง้ แต่รอ้ ยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของ
บริษัท หรือตัง้ แต่ 20 ล้ำนบำทขึน้ ไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่ำ ทัง้ นี ้ กำรคำนวณภำระหนีด้ งั กล่ำว ให้เป็ นไปตำม
วิธีกำรคำนวณมูลค่ำของรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำด้วยหลักเกณฑ์ในกำร
ทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในกำรพิจำรณำภำระหนีด้ งั กล่ำวให้นบั รวมภำระหนีท้ ี่เกิดขึน้ ในระหว่ำง 1 ปี
ก่อนวันที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
(5) ไม่เ ป็ น หรือ เคยเป็ น ผู้สอบบัญ ชี ข องบริษัท บริษั ท ใหญ่ บริษั ท ย่อ ย บริษั ท ร่ว ม ผู้ถื อ หุ้น รำยใหญ่ หรือ
ผู้มี อ ำนำจควบคุม บริ ษั ท และไม่ เ ป็ น ผู้ถื อ หุ้น ที่ มี นัย ผู้มี อ ำนำจควบคุม หรื อ หุ้น ส่ว นของสำนัก งำน
สอบบัญชี ซึ่งมีผสู้ อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ ี อำนำจ
ควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันที่
ได้รบั กำรแต่งตัง้ เป็ นกรรมกำรอิสระ
(6) ไม่เ ป็ น หรือ เคยเป็ น ผู้ใ ห้บ ริก ำรทำงวิ ช ำชี พ ใดๆ ซึ่ง รวมถึ ง กำรให้บ ริก ำรเป็ น ที่ ป รึก ษำกฎหมำย หรือ
ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน ซึ่งได้รบั ค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปี จำกบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริษัท และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอำนำจควบคุม หรือ
หุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริกำรทำงวิชำชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำ 2
ปี ก่อนวันที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ เป็ นกรรมกำรอิสระ
(7) ไม่เป็ นกรรมกำรที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมกำรของบริษัท ผูถ้ ื อหุน้ รำยใหญ่ หรือ
ผูถ้ ือหุน้ ซึง่ เป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่
(8) ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกัน และเป็ นกำรแข่งขันที่มีนยั กับกิจกำรของบริษัทหรือบริษัทย่อย
หรือไม่เป็ นหุน้ ส่วนที่มีนยั ในห้ำงหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่
ปรึกษำที่รบั เงินเดือนประจำ หรือถือหุน้ เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุน้ ที่มีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทอืน่
ซึง่ ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกัน และเป็ นกำรแข่งขันที่มีนยั กับกิจกำรของบริษัทหรือบริษัทย่อย
(9) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็ นอิสระเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของบริษัท
ภำยหลังได้รบั กำรแต่งตัง้ เป็ นกรรมกำรอิสระที่มีลกั ษณะเป็ นไปตำมข้อ (1) ถึง (9) แล้ว กรรมกำรอิสระอำจได้รบั
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท ให้ตดั สินใจในกำรดำเนินกิจกำรของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริษัท โดยมีกำรตัดสินใจในรู ปแบบขององค์
คณะ (collective decision) ได้
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บริษัทอำจแต่งตัง้ บุคคลที่มี หรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ หรือกำรให้บริกำรทำงวิชำชีพเกินมูลค่ำตำมข้อ 4
หรือ 6 เป็ นกรรมกำรอิสระได้ หำกคณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำอย่ำงระมัดระวัง และมีควำมเห็นว่ำกำรแต่งตัง้
บุคคลดังกล่ำวไม่มีผลกระทบต่อกำรปฏิบตั ิหน้ำที่และกำรให้ควำมเห็นที่เป็ นอิสระ และให้เปิ ดเผยข้อมูลต่อไปนีใ้ น
หนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ในวำระพิจำรณำแต่งตัง้ กรรมกำรอิสระด้วย
ก ลักษณะควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ หรือกำรให้บริกำรทำงวิชำชีพ ที่ทำให้บคุ คลดังกล่ำวมีคณ
ุ สมบัติไม่เป็ นไป
ตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนด
ข เหตุผลและควำมจำเป็ นที่ยงั คงหรือแต่งตัง้ ให้บคุ คลดังกล่ำวเป็ นกรรมกำรอิสระ
ค ควำมเห็นของคณะกรรมกำรของบริษัทในกำรเสนอให้มีกำรแต่งตัง้ บุคคลดังกล่ำวเป็ นกรรมกำรอิสระ
2) กรรมการ
(1) กรรมกำรบริษัทต้องมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ำมตำมที่กำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยบริษัท
มหำชนจำกัด
(2) กรรมกำรบริษัทต้องไม่มีลกั ษณะที่แสดงถึงกำรขำดควำมเหมำะสมที่ได้รบั กำรไว้วำงใจให้บริหำร
กิจกำรที่มหำชนเป็ นผูถ้ ือหุน้ ตำมที่กำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
(3) เป็ นบุคคลที่มีควำมรู ้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมเชี่ยวชำญในกำรบริหำรงำน รวมถึงต้อง
เป็ นผูท้ ี่มีควำมซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในกำรดำเนินธุรกิจ
(4) มีเวลำอย่ำงเพียงพอที่จะอุทิศควำมรู ้ ควำมสำมำรถเพื่อปฏิบตั ิหน้ำที่ให้แก่บริษัทได้
การพิจารณากรรมการใหม่
ช่วงปลำยเดือนตุลำคม 2564 บริษัทได้มีกำรสรรหำและแต่งตัง้ กรรมกำรใหม่ 7คน ได้แก่ (1) นำยสมประสงค์
บุญยะชัย (2) นำยบุญชัย ถิรำติ (3) นำยสุพร หลักมั่นคง (4) พลอำกำศเอกมำนัต วงษ์วำทย์ (5) ดร.ปรเมธี วิมลศิริ
(6) นำยสมชำย จิณโณวำท และ (7) ผศ. ดร.ปำรีณำ ศรีวนิชย์ เพื่อเข้ำดำรงตำแหน่ง กรรมกำรและกรรมกำรอิสระ
แทน กรรมกำร ที่ลำออก
การพิจารณากรรมการเดิม
สำหรับกำรพิจำรณำกรรมกำรเดิมที่หมดวำระประจำปี ที่นำเสนอในกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อกลับเข้ำ
ด ำรงต ำแหน่ง คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำ ตอบแทนจะพิ จ ำรณำจำกปั จ จัย ต่ ำ งๆ อำทิ เ ช่ น ผลกำร
ปฏิบตั ิงำน จำนวนกำรเข้ำประชุม ควำมต่อเนื่องในกำรบริหำรงำนและควำมชำนำญที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในกำร
ดำเนินธุรกิจของบริษัท
3) การสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง
(1) คณะกรรมกำรบริษัทกำหนดให้มีแผนกำรสืบทอดตำแหน่งของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและผูบ้ ริหำร
ระดับสูงของบริษัท เพื่อรักษำควำมเชื่อมั่นให้กบั ผูล้ งทุน องค์กร ตลอดจนพนักงำนว่ำกำรดำเนินงำน
ของบริษัท จะได้รบั กำรสำนต่ออย่ำงทันท่วงทีหำกตำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรหรือผูบ้ ริหำร
ระดับสูงว่ำงลง
(2) คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยให้คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน ทำหน้ำที่กำหนด
หลักเกณฑ์และแผนกำรสืบทอดตำแหน่ง และพิจำรณำสรรหำ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และผูบ้ ริหำร
ระดับสูง ที่รำยงำนตรงต่อประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร (CEO) ของบริษัท รวมทัง้ จัดให้มี กำรทบทวน
แผนกำรสืบทอดตำแหน่งเป็ นประจำทุกปี และรำยงำนให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบ โดยพิจำรณำสรร
หำผูท้ ี่เหมำะสมที่จะดำรงตำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรในกรณีที่มีตำแหน่งว่ำงลงและนำเสนอ
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คณะกรรมกำรบริษัทเพื่อแต่งตัง้ ต่อไป รวมทัง้ พิจำรณำกำหนดหลักเกณฑ์ในแผนกำรสืบทอดผูบ้ ริหำร
ระดับสูง ตัง้ แต่ระดับหัวหน้ำคณะผูบ้ ริหำรด้ำนต่ำงๆ (C Level) ที่รำยงำนตรงต่อประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำร (CEO) เพื่อเสนอคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมตั ิ เป็ นประจำทุกปี อย่ำงน้อยปี ละ 1 ครัง้
4) การอบรมและร่วมสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้สาหรับกรรมการและผู้บริหาร
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 มีกรรมกำรและผูบ้ ริหำรของบริษัทได้เข้ำรับกำรอบรมและร่วมสัมมนำเพื่อ
พัฒนำควำมรูส้ ำหรับกรรมกำรและผูบ้ ริหำร ดังนี ้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

กรรมการ / ผู้บริหาร
นำยสมประสงค์ บุญยะชัย
ประธำนกรรมกำร กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรสรร
หำและกำหนดค่ำตอบแทน
นำยบุญชัย ถิรำติ
รองประธำนคณะกรรมกำร กรรมกำรสรรหำและ
กำหนดค่ำตอบแทน
ดร.ปรเมธี วิมลศิริ
กรรมกำรอิสระ และประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
และควำมเสีย่ ง
นำยสมชำย จิณโณวำท
กรรมกำรอิ สระ และกรรมกำรตรวจสอบและควำม
เสีย่ ง
ผศ. ดร.ปำรีณำ ศรีวนิชย์
กรรมกำรอิ สระ และกรรมกำรตรวจสอบและควำม
เสีย่ ง
นำยสุพร หลักมั่นคง
กรรมกำร

7. นำยคิมห์ สิรทิ วีชยั
กรรมกำร
8. นำยอนันต์ แก้วร่วมวงศ์
กรรมกำร และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
9. นำยปฐมภพ สุวรรณศิริ
รักษำกำรรองประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร และ
หัวหน้ำคณะผูบ้ ริหำรด้ำนกำรค้ำ
10. นำยอนุวฒ
ั น์ สงวนทรัพยำกร
หัวหน้ำคณะผูบ้ ริหำรด้ำนกำรเงิน
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5) ผลประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
เนื่องด้วยในช่วงปลำยเดือนตุลำคม 2564 บริษัทมีกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงกรรมกำรบริษัท และกรรมกำรชุด
ย่อยทุกคณะ รวมถึงกำรแต่งตัง้ กรรมกำรใหม่ บริษัท จึงพิจำรณำไม่จัดทำกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำน เนื่องจำก
คณะกรรมกำรท่ำนใหม่เข้ำมำปฎิบตั ิหน้ำที่ในระยะเวลำที่ค่อนข้ำงสัน้ ซึ่งหัวข้อกำรประเมินและผลกำรประเมินอำจ
ไม่สะท้อนกับกำรปฎิบตั ิหน้ำที่ อย่ำงไรก็ดี บริษัทยังคงมีกำรกำหนดเกณฑ์กำรประเมินไว้เช่นเดิม ดังต่อไปนี ้
ประเภทของคณะกรรมการ และเกณฑ์การประเมิน
คณะกรรมการบริษัท
การประเมินทัง้ คณะ
รู ปแบบหลักเกณฑ์กำรประเมินแบ่งออกเป็ น 7 หัวข้อ ได้แก่ (1) นโยบำยของคณะกรรมกำร (2) โครงสร้ำงและ
คุณสมบัติของคณะกรรมกำร (3) บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร (4) กำรเตรียมและ
ดำเนินกำรประชุม (5) กำรทำหน้ำที่ของกรรมกำร (6) ควำมสัมพันธ์กับฝ่ ำยจัดกำร (7) กำรพัฒนำตนเองของ
กรรมกำรและกำรพัฒนำผูบ้ ริหำร
การประเมินตนเองรายบุคคล
รู ป แบบหลัก เกณฑ์ก ำรประเมิ น แบ่ ง ออกเป็ น 5 หัว ข้อ ได้แ ก่ (1) ควำมรู ้พื น้ ฐำนเกี่ ย วกับ บทบำทหน้ำ ที่ ข อง
คณะกรรมกำรบริษัท (2) ควำมรู พ้ ื น้ ฐำนเกี่ ย วกับ องค์ก ร (3) กำรประชุม คณะกรรมกำร (4) ควำมสัม พัน ธ์กับ
คณะกรรมกำร/คณะผูบ้ ริหำร (5) กำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของท่ำนในฐำนะกรรมกำร
คณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง
การประเมินทัง้ คณะ
รู ปแบบหลักเกณฑ์กำรประเมินแบ่งออกเป็ น 2 หัวข้อ ได้แก่ (1) กำรทำหน้ำที่โดยรวมของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
และควำมเสี่ยง (2) กำรปฏิบตั ิหน้ำที่เฉพำะด้ำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสี่ยง ประกอบด้วย (2.1)
กำรสอบทำนให้บริษัทมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเพียงพอ (2.2) กำรสอบทำนด้ำนกำรควบคุม
ภำยใน และควำมเป็ นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน (2.3) กำรสอบทำนให้บริษัทปฏิบตั ิตำมกฎหมำย ว่ำ
ด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
(2.4) พิจำรณำ คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึ่งมีควำมเป็ นอิสระเพื่อทำหน้ำที่เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริษัท (2.5)
พิ จ ำรณำรำยกำรที่ เ กี่ ย วโยงกัน หรื อ รำยกำรที่ อ ำจมี ค วำมขัด แย้ง ทำงผลประโยชน์ (2.6) จัด ท ำรำยงำนของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสีย่ ง โดยเปิ ดเผยไว้ในรำยงำนประจำปี ของบริษัท
แบบ 56-1 One Report
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ประเภทของคณะกรรมการ และเกณฑ์การประเมิน
การประเมินตนเองรายบุคคล
รู ป แบบหลัก เกณฑ์ก ำรประเมิน แบ่งออกเป็ น 3 หัว ข้อ ได้แ ก่ (1) โครงสร้ำ งและคุณสมบัติข องคณะกรรมกำร
ประกอบด้วย (1.1) กรรมกำรมีคณ
ุ สมบัติ ควำมรู ้ และประสบกำรณ์ที่เหมำะสมกับธุรกิจของบริษัท (1.2) กรรมกำร
มีคณ
ุ สมบัติ ควำมรู ้ และประสบกำรณ์ที่เหมำะสมกับบทบำทที่ได้รบั มอบหมำย (2) กำรประชุมของคณะกรรมกำร
ประกอบด้วย (2.1) กรรมกำรได้ศึกษำเอกสำรและข้อมูลก่อนกำรประชุม (2.2) ระหว่ำงกำรประชุม กรรมกำรได้ให้
ควำมเห็นที่เป็ นประโยชน์ต่อที่ประชุมอย่ำงเหมำะสม (2.3) กรรมกำรได้งดเว้นกำรเข้ำร่วมประชุมและงดออกเสียง
ในรำยกำรที่ตนเองมีสว่ นได้เสีย (2.4) ประธำนกรรมกำรหรือบุคคลที่ดำเนินกำรเป็ นประธำนในที่ประชุม ได้กำกับให้
กำรประชุม ด ำเนิ น ไปอย่ำ งมี ป ระสิท ธิ ภำพ และ (3) บทบำท หน้ำ ที่ และควำมรับ ผิ ด ชอบของคณะกรรมกำร
ประกอบด้วย (3.1) ได้ปฏิบตั ิหน้ำที่ของกรรมกำรตำมที่กฎหมำย กฎเกณฑ์ และกฎบัตร (Charter) ได้กำหนดไว้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ (3.2) มีเวลำและทุม่ เทในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ให้กบั บริษัท (3.3) ไม่แทรกแซงกำรทำงำนของฝ่ ำย
จัดกำร (3.4) มีกำรควบคุมและติดตำมกำรดำเนินกำรของฝ่ ำยจัดกำรอย่ำงเหมำะสม (3.5) พัฒนำและเรียนรู เ้ พื่อ
เพิ่มทักษะในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่อยูต่ ลอดเวลำ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
การประเมินทัง้ คณะ
รู ปแบบหลักเกณฑ์กำรประเมินแบ่งออกเป็ น 5 หัวข้อ ได้แก่ (1) ควำมพร้อมของคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนด
ค่ำตอบแทน (2) กำรกำหนดนโยบำยและกระบวนกำรพิจำรณำ (3) กำรติดตำมและกำรประเมินผล (4) กำรประชุม
คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน (5) กำรทำหน้ำที่ของประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนด
ค่ำตอบแทน
การประเมินตนเองรายบุคคล
รู ปแบบหลักเกณฑ์กำรประเมินแบ่งออกเป็ น 10 หัวข้อ ได้แก่ (1) ผลกำรดำเนินงำนโดยรวมของคณะกรรมกำรสรร
หำและกำหนดค่ำตอบแทน (2) ควำมเข้ำใจในบทบำทหน้ำที่ของตนตำมกฎบัตร (3) กำรกำหนดบทบำทหน้ำที่
อย่ำงชัดเจน (4) ควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงกัน (5) มีกระบวนกำรพิจำรณำสรรหำและแต่งตัง้ บุคคลที่จะเข้ำมำดำรง
ตำแหน่งกรรมกำรและผูบ้ ริหำรระดับสูงอย่ำงรอบคอบ และกำหนดค่ำตอบแทนสำหรับกรรมกำรและผูบ้ ริหำร
ระดับสูงที่เหมำะสม สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ และผลประกอบกำรธุรกิจและระดับค่ำตอบแทนในอุตสำหกรรม (6)
จัดสรรเวลำในกำรพิจำณำเรื่องหลักเกณฑ์และกระบวนกำรพิจำรณำที่เหมำะสม (7) มีกำรจัดสรรเวลำในกำร
พิจำรณำแนวทำงแก้ไขหำกไม่เป็ นไปตำมกฎเกณฑ์ที่กำหนดอย่ำงเพียงพอ (8) มีกำรเตรียมตัวก่อนกำรประชุมทุก
ครัง้ (9) กรรมกำรสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเป็ นอิสระและปรำศจำกอคติ
คณะกรรมการจัดการ
การประเมินทัง้ คณะ
รู ปแบบหลักเกณฑ์กำรประเมินแบ่งออกเป็ น 4 หัวข้อ ได้แก่ (1) โครงสร้ำงและคุณสมบัติของคณะกรรมกำรจัดกำร
(2) กำรดำเนินกำรประชุม (3) บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ (4) ควำมรูแ้ ละทักษะในกำรวิเครำะห์เฉพำะทำง
การประเมินตนเองรายบุคคล
รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็ น 13 หัวข้อ ได้แก่ (1) ท่ำนมีควำมพึงพอใจในเรื่องผลกำรดำเนินงำน
ของคณะกรรมกำรจัดกำรโดยรวม (2) ท่ำนมีควำมพึงพอใจในเรื่องกำรดำเนินกำรแก้ไขปั ญหำของคณะกรรมกำร
จัดกำร (3) ท่ำนมีควำมเข้ำใจในบทบำทหน้ำที่ของตนตำมกฎบัตรของคณะกรรมกำรจัดกำร (4) ท่ำนมีควำมเข้ำใจ
ในกลยุทธ์ของบริษัท (5) คณะกรรมกำรจัดกำรมีควำมสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน (6) บทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำร
จัดกำรกำหนดไว้ชดั เจน (7) กำรประเมินผลงำนของคณะกรรมกำรจัดกำรมีกระบวนกำรที่ เหมำะสม (8) กรรมกำร
จัดกำรได้จดั สรรเวลำในกำรพิจำรณำในเรือ่ งผลกำรดำเนินกำรของบริษัทอย่ำงเพียงพอและเหมำะสม (9) กรรมกำร
จัดกำรได้จัดสรรเวลำในกำรพิจำรณำในเรื่องแนวทำงกำรแก้ไขกำรดำเนินงำนหำกไม่เป็ นไปตำมที่กำหนดของ
แบบ 56-1 One Report
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ประเภทของคณะกรรมการ และเกณฑ์การประเมิน
บริษัทอย่ำงเพียงพอและเหมำะสม (10) กรรมกำรจัดกำรมีก ำรเตรียมตัวก่อนกำรประชุมทุกครัง้ (11) กรรมกำร
จัดกำรสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเป็ นอิสระ (12) กรรมกำรจัดกำรสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงปรำศจำก
อคติ (13) ประธำนคณะกรรมกำรจัดกำรเปิ ดโอกำส และสนับสนุนให้กรรมกำรทุกท่ำนแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเป็ น
อิสระ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
การประเมินทัง้ คณะ
รู ปแบบหลักเกณฑ์กำรประเมินแบ่งออกเป็ น 5 หัวข้อ ได้แก่ (1) องค์ประกอบและคุณภำพ (2) ควำมเข้ำใจในธุรกิจ
และควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง (3) กระบวนกำรและขัน้ ตอนกำรปฏิบัติ (4) กิ จกรรมกำรตรวจสอบ (5) กิ จกรรมกำร
สือ่ สำร
การประเมินตนเองรายบุคคล
รูปแบบหลักเกณฑ์กำรประเมินแบ่งออกเป็ น 12 หัวข้อ ได้แก่ (1) ควำมพึงพอใจในเรือ่ งผลกำรดำเนินงำน (2) ควำม
พึงพอใจในเรื่องกำรดำเนินกำรแก้ไขปั ญหำ (3) ควำมเข้ำใจในบทบำทหน้ำที่ตำมที่กำหนดในกฎบัตร (4) ควำม
เข้ำใจในนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงระดับ องค์กรของบริษัท (5) ควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงกัน (6) กำรกำหนด
บทบำทหน้ำที่อย่ำงชัดเจน (7) มีกระบวนกำรที่เหมำะสมในกำรประเมินผลงำน (8) จัดสรรเวลำในกำรพิจำรณำใน
เรื่องกำรบริหำรควำมเสี่ยงขององค์กรอย่ำงเพียงพอและเหมำะสม (9) จัดสรรเวลำในกำรพิจำรณำในเรื่องกำร
บริหำรควำมเสี่ยง มำตรกำรบรรเทำควำมเสี่ยงที่สำคัญอย่ำงเพียงพอและเหมำะสม (10) จัดสรรเวลำในกำร
พิจำรณำในเรื่องแนวทำงกำรแก้ไขกำรดำเนินงำน หำกไม่เป็ นไปตำมกำหนดอย่ำงเพียงพอและเหมำะสม (11)
กรรมกำรมีกำรเตรียมตัวก่อนกำรประชุมทุก ครัง้ (12) กรรมกำรสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเป็ นอิสระ
คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน
การประเมินทัง้ คณะ
รูปแบบหลักเกณฑ์กำรประเมินแบ่งออกเป็ น 6 หัวข้อ ได้แก่ (1) ด้ำนควำมพร้อมของคณะกรรมกำรกำรพัฒนำอย่ำง
ยั่งยืน (2) ด้ำนกำรกำหนดกลยุทธ์ (3) ด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง (4) ด้ำนกรอบกำรดำเนินงำนกำรพัฒนำอย่ำง
ยั่งยืน (5) ด้ำนกำรประชุมคณะกรรมกำรกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (6) ด้ำนกำรทำหน้ำที่ของประธำนคณะกรรมกำร
กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
การประเมินตนเองรายบุคคล
รู ปแบบหลักเกณฑ์กำรประเมินแบ่งออกเป็ น 14 หัวข้อ ได้แก่ (1) ควำมพึงพอใจในเรื่องผลกำรดำเนินงำนโดยรวม
(2) ควำมพึงพอใจในเรื่องกำรดำเนินกำรแก้ไขปั ญหำ (3) ควำมเข้ำใจในบทบำทหน้ำที่ของตนตำมกฎบัตร (4)
ควำมเข้ำใจในกลยุทธ์กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนของบริษัท (5) ควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงกันของคณะกรรมกำร (6) กำร
กำหนดบทบำทหน้ำที่อย่ำงชัดเจน (7) มีกระบวนกำรที่เหมำะสมในกำรประเมินผลงำน (8) จัดสรรเวลำในกำร
พิจำรณำในเรือ่ งนโยบำยและทิศทำงกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนขององค์กรอย่ำงเพียงพอและเหมำะสม (9) จัดสรรเวลำ
ในกำรพิจำรณำในเรือ่ งกำรจัดทำรำยงำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน และผลกำรดำเนินกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนอื่ นๆ ของ
บริษัทเพียงพอและเหมำะสม (10) จัดสรรเวลำในกำรพิจำรณำในเรื่องแนวทำงกำรแก้ไขกำรดำเนินงำน หำกไม่
เป็ น ไปตำมก ำหนดอย่ำ งเพี ย งพอและเหมำะสม (11) กรรมกำรมี ก ำรเตรีย มตัว ก่ อ นกำรประชุม ทุก ครัง้ (12)
กรรมกำรสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเป็ นอิสระ (13) กรรมกำรสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงปรำศจำกอคติ
(14) ประธำนเปิ ดโอกำสและสนับสนุนให้กรรมกำรทุกท่ำนแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเป็ นอิสระ
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6) การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer)
บริษัทมอบหมำยให้คณะกรรมกำรกำหนดค่ำตอบแทนเป็ นผูด้ ำเนินกำร จัดกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของ
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรเป็ นประจำทุกปี โดยใช้บรรทัดฐำนที่ได้ตกลงกันไว้ลว่ งหน้ำตำมเกณฑ์ที่เป็ นรูปธรรม รวมทัง้
ผลปฏิบตั ิงำนทำงกำรเงิน และผลงำนเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิตำมวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
เกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร แบ่งเป็ น 7 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่หนึง่ กำรประเมินผลด้ำนภำวะผูน้ ำ
ส่วนที่สอง

กำรประเมินด้ำนกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงิน

ส่วนที่สำม กำรประเมินด้ำนทักษะและทัศนคติ
ส่วนที่สี่

กำรประเมินด้ำนควำมสำเร็จของงำนที่สำคัญตำมเป้ำหมำยในระยะเวลำ 12 เดือนที่ผำ่ นมำ

ส่วนที่หำ้

กำรประเมินด้ำนกำรตัดสินใจที่สำคัญในรอบระยะเวลำ 12 เดือนที่ผำ่ นมำ

ส่วนที่หก

กำรประเมินด้ำนควำมเตรียมพร้อมสำหรับควำมท้ำทำยที่สำคัญในอนำคต

ส่วนที่เจ็ด

กำรประเมินด้ำนอื่นๆ

ทัง้ นี ้ ผลกำรประเมินดังกล่ำวจะนำไปสูก่ ำรพิจำรณำค่ำตอบแทนของประธำนเจ้ำ หน้ำที่บริหำรในแต่ละปี และ
นำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนุมตั ิตอ่ ไป
8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล
1) การเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมกำรทุ ก ท่ ำ นให้ค วำมส ำคัญ และอุ ทิ ศ เวลำในกำรเข้ำ ร่ ว มประชุ ม คณะกรรมกำรบริ ษั ท และ
คณะกรรมกำรชุดย่อยที่ตนดำรงตำแหน่งอยู่ รวมทัง้ กำรเข้ำประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี โดยตำรำงด้ำนล่ำงแสดง
ข้อมูลกำรเข้ำประชุมผูถ้ ือหุน้ กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อยของกรรมกำรแต่ละท่ำน
โดยเป็ นข้อมูลของคณะกรรมกำรปั จจุบนั ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

2. นำยบุญชัย ถิรำติ(2)

แบบ 56-1 One Report

ประธำนกรรมกำร กรรมกำรอิสระ
และกรรมกำรสรรหำและกำหนด
ค่ำตอบแทน
กรรมกำร รองประธำน
คณะกรรมกำร และกรรมกำรสรรหำ
และกำหนดค่ำตอบแทน
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คณะกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน

การประชุม
คณะกรรมการบริษัท

1. นำยสมประสงค์ บุญยะชัย(1)

ตาแหน่ง

การประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น
เมือ่ วีนที่ 26 มีนาคม 2564

รายชื่อกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ
และความเสีย่ ง

การเข้าร่วมประชุม / การประชุม
ทั้งหมด (ครั้ง)
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

ส่วนที่ 2 กำรกำกับดูแลกิจกำร

กรรมกำรอิสระ ประธำน
คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนด
ค่ำตอบแทน
กรรมกำรอิสระ ประธำน
คณะกรรมกำรตรวจสอบและควำม
เสีย่ ง
กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ
และควำมเสีย่ ง
กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ
และควำมเสีย่ ง
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร และประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำร

4. ดร.ปรเมธี วิมลศิร(4)ิ

5. นำยสมชำย จิณโณวำท(5)
6. ผศ. ดร.ปำรีณำ ศรีวนิชย์(6)
7. นำยสุพร หลักมั่นคง(7)
8. นำยคิมห์ สิรทิ วีชยั (8)
9. นำยอนันต์ แก้วร่วมวงศ์
_____________________
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คณะกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน

3. พลอำกำศเอกมำนัต วงษ์วำทย์(3)

คณะกรรมการตรวจสอบ
และความเสีย่ ง

ตาแหน่ง

การประชุม
คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ

การประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น
เมือ่ วีนที่ 26 มีนาคม 2564

การเข้าร่วมประชุม / การประชุม
ทั้งหมด (ครั้ง)

1/1(3)

3/3(4)

2/2(4)

3/3(5)

2/2(5)

3/3(6)

2/2(6)

5/5(7)
1/1(8)
17/17

หมำยเหตุ
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

นำยสมประสงค์ บุญยะชัย ได้รบั กำรแต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่งประธำนคณะกรรมกำร และกรรมกำรอิสระ มีผลเมื่อวันที่ 21 ตุลำคม
2564 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทวำระพิเศษ ครัง้ ที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 21 ตุลำคม 2564 และได้รบั กำรแต่งตัง้ ให้ดำรง
ตำแหน่ง กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน โดยมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ ที่ 14/2564 เมื่อวันที่ 29 ตุลำคม 2564
นำยบุญชัย ถิรำติ ได้รบั กำรแต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่ง รองประธำนคณะกรรมกำร มีผลเมื่อวันที่ 21 ตุลำคม 2564 โดยมติที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริษัทวำระพิเศษ ครัง้ ที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 21 ตุลำคม 2564 และได้รบั กำรแต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมกำรสรรหำ
และกำหนดค่ำตอบแทน โดยมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ ที่ 14/2564 เมื่อวันที่ 29 ตุลำคม 2564
พลอำกำศเอกมำนัต วงษ์ว ำทย์ ได้รับ กำรแต่งตั้งให้ด ำรงตำแหน่งกรรมกำรอิสระ ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนด
ค่ำตอบแทน มีผลเมื่อวันที่ 29 ตุลำคม 2564 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทวำระพิเศษ ครัง้ ที่ 14/2564 เมื่อวันที่ 29 ตุลำคม
2564
ดร.ปรเมธี วิมลศิริ ได้รบั กำรแต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมกำรอิสระ ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสี่ยง มีผลเมื่อวันที่
29 ตุลำคม 2564 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทวำระพิเศษ ครัง้ ที่ 14/2564 เมื่อวันที่ 29 ตุลำคม 2564
นำยสมชำย จิณโณวำท ได้รบั กำรแต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบและควำมเสี่ยง มีผลเมื่อวันที่ 29
ตุลำคม 2564 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทวำระพิเศษ ครัง้ ที่ 14/2564 เมื่อวันที่ 29 ตุลำคม 2564
ผศ. ดร.ปำรีณำ ศรีวนิชย์ ได้รบั กำรแต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบและควำมเสี่ยง มีผลเมื่อวันที่ 29
ตุลำคม 2564 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทวำระพิเศษ ครัง้ ที่ 14/2564 เมื่อวันที่ 29 ตุลำคม 2564
นำยสุพร หลักมั่นคง ได้รบั กำรแต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมกำร มีผลเมื่อวันที่ 21 ตุลำคม 2564 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริษัทวำระพิเศษ ครัง้ ที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 21 ตุลำคม 2564
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(8)
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นำยคิมห์ สิริทวีชยั ได้รบั กำรแต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมกำร มีผลเมื่อวันที่ 13 ธันวำคม 2564 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริษัท ครัง้ ที่ 17/2564 เมื่อวันที่ 13 ธันวำคม 2564

2) ค่าตอบแทนกรรมการ
2.1 หลักเกณฑ์ในการกาหนดนโยบายค่าตอบแทน
คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนของบริษัทพิจำรณำหลักเกณฑ์ในกำรกำหนดนโยบำยค่ำตอบแทน
ค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำร พิจำรณำจำกหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ และผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำร โดย
ประธำนกรรมกำร และประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสี่ยง ได้รบั ค่ำตอบแทนเพิ่มตำมหน้ำที่ และควำม
รับผิดชอบ รวมทัง้ พิจำรณำเปรียบเทียบกับค่ำตอบแทนกรรมกำรของบริษัทจดทะเบียนในประเภท ขนำด ที่ใกล้เคียง
กัน โดยจำนวนของค่ำตอบแทนต้องสำมำรถจูงใจ และรักษำกรรมกำรที่มีคณ
ุ ภำพให้อยูก่ บั บริษัทได้ ซึง่ กรรมกำรของ
บริษัทมีสทิ ธิได้รบั ค่ำตอบแทนในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ ซึง่ ค่ำตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน เบีย้ ประชุม เบีย้ เลีย้ งกรณีไปปฏิบตั ิ
หน้ำที่ และโบนัส โดยค่ำตอบแทนและงบประมำณต้องได้รบั กำรอนุมตั ิจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
สำหรับค่ำตอบแทนกรรมกำรในปี 2564 นัน้ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สำมัญประจำปี ซึ่ง ประชุมเมื่อวันที่ 26 มีนำคม
2564 ได้มีมติอนุมตั ิกำหนดงบประมำณค่ำตอบแทนให้แก่คณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อยของบริษัท
ภำยในวงเงินไม่เกิน 20,000,000 บำท ทัง้ นี ้ นโยบำยค่ำตอบแทนกรรมกำรของบริษัทนัน้ บริษัทจะจ่ำยค่ำตอบแทน
ให้กับประธำนกรรมกำร กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหำร ในรู ปแบบของค่ำตอบแทนรำยเดือน เบีย้
ประชุม และโบนัส ดังนี ้
กรรมการ
คณะกรรมการบริษัท
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
คณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสีย่ ง
กรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ
ประธำนคณะกรรมกำร
กรรมกำร
____________________

ค่าตอบแทนรูปตัวเงิน ปี 2564 (บาท)
ค่าตอบแทน
เบีย้ ประชุม
โบนัส
รายเดือน
(ครั้งละ)
250,000
50,000


25,000




25,000


25,000
25,000




10,000


25,000
25,000




หมำยเหตุ
(1)

ประธำนกรรมกำรบริษัทจะไม่ได้รบั เบีย้ ประชุมในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทอีก และในกรณีที่ประธำนกรรมกำรบริษัทไป
ดำรงตำแหน่งประธำนกรรมกำรหรือกรรมกำรในคณะกรรมกำรชุดย่อยอื่นๆ จะไม่ได้คำ่ ตอบแทนและเบีย้ ประชุมใดๆ

(2)

ประธำนกรรมกำรบริษัทได้รบั สิทธิประโยชน์อื่นได้แก่ รถประจำตำแหน่งพร้อมคนขับ (ซึ่งค่ำใช้จ่ำยบริษัทเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ ไม่ได้
รวมกับงบประมำณที่ขออนุมตั ิจำกผูถ้ ือหุน้ )

(3)

กรรมกำรบริษัทที่เป็ นผูบ้ ริหำรของบริษัทจะไม่ได้รบั ค่ำตอบแทนในฐำนะกรรมกำร

(4)

กรรมกำรบริษัทจะได้รบั เบีย้ เลีย้ งในกรณีที่ตอ้ งเดินทำงไปปฏิบตั ิงำนให้บริษัทตำมอัตรำที่บริษัทกำหนด

(5)

กรรมกำรบริษัทจะได้รบั ค่ำเบีย้ ประกันชีวิตและค่ำเบีย้ ประกันสุขภำพประจำปี (ซึง่ ค่ำใช้จำ่ ยบริษัทเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ ไม่ได้รวมกับ
งบประมำณที่ขออนุมตั ิจำกผูถ้ ือหุน้ )
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กรรมกำรที่เป็ นผูบ้ ริหำร หรือพนักงำนของบริษัท หรือพนักงำนของผูม้ ีอำนำจควบคุม หรือ ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ และ กรรมกำรที่เป็ น
ตัวแทนผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ (ซึ่งถือหุน้ ในสัดส่วนที่มำกกว่ำร้อยละ 10) จะไม่ได้รบั ค่ำตอบแทนใดๆ (ค่ำตอบแทนรำยเดือน ค่ำเบีย้
ประชุม และโบนัส) ในฐำนะกรรมกำรของบริษัท

สำหรับปี 2564 ค่ำตอบแทนรวมที่เป็ นตัวเงิ น สำหรับประธำนกรรมกำร กรรมกำรอิสระ กรรมกำรที่ไม่เ ป็ น
ผูบ้ ริหำร รวมเป็ นจำนวนเงินทัง้ สิน้ 13,550,095.67 บำท ซึ่งประกอบด้วย ค่ำตอบแทนรำยเดือน เบีย้ ประชุม และ
โบนัส ทัง้ นี ้ กรรมกำรบริษัทที่เป็ นผูบ้ ริหำร หรือพนักงำนของบริษัท หรือพนักงำนของผูม้ ีอำนำจควบคุม หรือ ผูถ้ ือหุน้
ใหญ่ และ กรรมกำรที่เป็ นตัวแทนผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ (ซึง่ ถือหุน้ ในสัดส่วนที่มำกกว่ำร้อยละ 10) จะไม่ได้รบั ค่ำตอบแทนใดๆ
(ค่ำตอบแทนรำยเดือน ค่ำเบีย้ ประชุม และโบนัส) ในฐำนะกรรมกำรของบริษัท โดยมีรำยละเอียดค่ำตอบแทนสำหรับ
กรรมกำรที่มิสทิ ธิได้รบั ค่ำตอบแทนแยกเป็ นรำยบุคคล โดยเป็ นข้อมูลของคณะกรรมกำรปั จจุบนั ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2564 ดังนี ้
(หน่วย = บำท)

รายชื่อกรรมการ
1. นำยสมประสงค์ บุญยะชัย(1)
2. พลอำกำศเอกมำนัต วงษ์วำทย์(2)
3. ดร.ปรเมธี วิมลศิร(3)ิ
4. นำยสมชำย จิณโณวำท(4)
5. ผศ. ดร.ปำรีณำ ศรีวนิชย์(5)
6. นำยประเสริฐ บุญสัมพันธ์(6)
7. นำยวินจิ ศิลำมงคล(7)
8. นำงภัทรียำ เบญจพลชัย(7)
9. นำยธีรนันท์ ศรีหงส์(7)
10. ดร. ภูเวียง ประคำมินทร์(8)
11. นำยเกว็ก บัค ไช(9)
12. นำยวิลลี่ เชำ(10)
รวม
_____________________

ค่าตอบแทนราย
เดือน และเบีย้
ประชุม
ปี 2564
1,575,000
226,000
282,500
230,000
230,000
2,416,668
1,500,000
1,250,000
1,375,000
691,667
293,333
710,000
10,780,167

โบนัส

รวมทั้งสิน้

420,075
82,548
114,607
82,548
82,548
695,957
392,643
244,952
119,952
370,587
63,551
99,961
2,769,929

1,995,075
308,548
397,107
312,548
312,548
3,112,624
1,892,643
1,494,952
1,494,952
1,062,254
356,884
809,961
13,550,096

หมำยเหตุ
(1)

นำยสมประสงค์ บุญยะชัย ได้รบั กำรแต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่งประธำนคณะกรรมกำร และกรรมกำรอิสระ มีผลเมื่อวันที่ 21
ตุลำคม 2564 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทวำระพิเศษ ครัง้ ที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 21 ตุลำคม 2564 และได้รบั กำร
แต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน โดยมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ ที่ 14/2564 เมื่อ
วันที่ 29 ตุลำคม 2564

(2)

พลอำกำศเอกมำนัต วงษ์วำทย์ ได้รบั กำรแต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมกำรอิสระ ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนด
ค่ำตอบแทน มีผลเมื่อวันที่ 29 ตุลำคม 2564 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทวำระพิเศษ ครัง้ ที่ 14/2564 เมื่อวันที่ 29
ตุลำคม 2564

(3)

ดร.ปรเมธี วิมลศิริ ได้รบั กำรแต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมกำรอิสระ ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสี่ยง มีผล
เมื่อวันที่ 29 ตุลำคม 2564 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทวำระพิเศษ ครัง้ ที่ 14/2564 เมื่อวันที่ 29 ตุลำคม 2564

(4)

นำยสมชำย จิณโณวำท ได้รบั กำรแต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมกำรอิส ระ กรรมกำรตรวจสอบและควำมเสี่ยง มีผลเมื่อวันที่
29 ตุลำคม 2564 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทวำระพิเศษ ครัง้ ที่ 14/2564 เมื่อวันที่ 29 ตุลำคม 2564
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(5)

ผศ. ดร.ปำรีณำ ศรีวนิชย์ ได้รบั กำรแต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบและควำมเสี่ยง มีผลเมื่อวันที่
29 ตุลำคม 2564 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทวำระพิเศษ ครัง้ ที่ 14/2564 เมื่อวันที่ 29 ตุลำคม 2564

(6)

นำยประเสริฐ บุญสัมพันธ์ลำออกจำกตำแหน่ง ประธำนกรรมกำร และกรรมกำรอิสระ มีผลเมื่อวันที่ 21 ตุลำคม 2564

(7)

นำยวินิจ ศิลำมงคล นำงภัทรียำ เบญจพลชัย และนำยธีรนันท์ ศรีหงส์ ลำออกจำกตำแหน่ง กรรมกำรอิสระ มีผลเมื่อวันที่ 29
ตุลำคม 2564

(8)

ดร. ภูเวียง ประคำมินทร์ กรรมกำรผูแ้ ทนกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลำออกจำกตำแหน่ง กรรมกำร มีผลเมื่อวันที่
11 กันยำยน 2564

(9)

นำยเกว็ก บัค ไช หมดวำระกำรดำรงตำแหน่ง กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร ในงำนประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ มีผลเมื่อวันที่ 26
มีนำคม 2564

(10)

นำยวิลลี่ เชำ ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมกำรบริษัท และกรรมกำรบริหำร แทนนำยเกว็ก บัคไช ที่หมดวำระกำรดำรงตำแหน่ง มีผลเมื่อ
วันที่ 26 มีนำคม 2564 มติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทวำระ ครัง้ ที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 26 มีนำคม 2564 และลำออกมีผลเมื่อวันที่
29 ตุลำคม 2564

8.1.3 การกากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
คณะกรรมกำรของบริษัทใช้อำนำจในกำรกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยใช้อำนำจหน้ำที่ในกำร
บริหำรงำน ตำมวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ซึง่ จะทำกำรบริหำรงำนผ่ำนที่ประชุม
คณะกรรมกำร โดยกำรพิจำรณำและอนุมตั ิ และ/หรือ ให้อำนำจแก่คณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ และ/หรือ มอบอำนำจ
ให้แก่บุคคลใดแล้วแต่กรณี เพื่อกำรบริหำรงำน โดยกำรส่งตัวแทนไปนัน้ จะต้องเป็ นไปตำมสัดส่วนกำรถื อหุน้ ของ
บริษัท อย่ำงไรก็ตำม กำรดำเนินกำรบริหำรนัน้ จะต้องอยู่ภำยใต้กำรกำกับดูแลของคณะกรรมกำรบริษัทซึ่งจะต้อง
เป็ นไปด้วยควำมซื่อสัตย์สจุ ริต และรักษำผลประโยชน์ของบริษัทและผูถ้ ือหุน้ อย่ำงสูงสุดเป็ นสำคัญ
คณะกรรมกำรบริษัทจะกำกับดูแลโดยกำรมอบอำนำจให้กรรมกำร และ/หรือ ผูบ้ ริหำร เข้ำไปเป็ นตัวแทนของ
บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม โดยจะมีมำตรกำรและขัน้ ตอนในกำรบริหำรจัดกำรผ่ำนคณะกรรมกำรบริษัท ซึ่ง
คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน จะทำกำรคัดเลือกบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมำะสมที่จะดำรงตำแหน่งเป็ น
กรรมกำร และ/หรือ ผูบ้ ริหำร แล้วแต่กรณี ผ่ำนที่ประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน เพื่อพิจำรณำ
เลือกบุคคลที่เห็นสมควร แล้วจึงนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อพิจำรณำและแต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมกำรบริษัทย่อย
และ/หรือ บริษัทร่วมต่อไป
ทัง้ นี ้ กรรมกำร และ/หรือ ผูบ้ ริหำร ที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ ดังกล่ำ ว จะต้องดำเนินกำรบริหำรงำนให้เป็ นไปตำม
นโยบำยที่คณะกรรมกำรบริษัทได้มอบหมำยไว้ รวมไปถึงกำรเปิ ดเผยข้อมูลสำหรับฐำนะทำงกำรเงิ นและผลกำร
ดำเนินงำน กำรทำรำยกำรกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน และกำรได้มำหรือจำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สินในบริษัทย่อยและหรือ
บริษัทร่วมนั่นๆ โดยจะต้องยึดหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี จรรยำบรรณ และนโยบำยต่ำงๆ ของบริษัท ตำมแนวทำง
ปฎิ บัติ ที่ ดี (Best Practice) ของสำนัก งำนคณะกรรมกำรก ำกับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลำดหลัก ทรัพ ย์ รวมถึ ง จะต้อง
ดำเนินกำรให้เป็ นไปตำมระบบควบคุมภำยในของบริษัท หลักเกณฑ์ และกฎหมำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง
8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกากับดูแลกิจการ
บริษัทและคณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมสำคัญในเรื่องกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยได้กำหนดนโยบำยและแนว
ปฎิบตั ิที่เกี่ยวข้องไว้ในนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรและคู่มือจรรยำบรรณของบริษัท พร้อมทัง้ ส่งเสริมให้เกิดกำร
ปฎิบตั ิอย่ำงแท้จริง เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่น และส่งเสริมให้มีกำรร่วมมือกันระหว่ำงผูม้ ีสว่ นได้เสียในกลุม่ ต่ำงๆ ทัง้ ผูถ้ ือ
หุน้ พนักงำน ลูกค้ำ คู่คำ้ เจ้ำหนี ้ คู่แข่ง ตลอดจนชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวมอย่ำงเหมำะสม ตำมบทบำท
หน้ำที่ และตอบสนองผลประโยชน์ที่เป็ นธรรมแก่ทกุ ฝ่ ำย อีกทัง้ ยังได้คำนึงถึงสิทธิมนุษยชนและกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
ซึ่งบริษัทได้ให้ควำมสำคัญและตระหนักดีวำ่ ควำมรับผิดชอบดังกล่ำวถือเป็ นหัวใจของกำรพัฒนำที่ย่งั ยืน โดยในปี ที่
ผ่ำนมำ บริษัทได้มีกำรติดตำมเพื่อให้เกิดกำรปฎิบตั ิตำมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีคลอบคลุม 4 ประเด็นหลัก ดังนี ้
แบบ 56-1 One Report
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

ส่วนที่ 2 กำรกำกับดูแลกิจกำร

1. การป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interests)
คณะกรรมกำรตระหนักถึงกำรดำเนินธุรกิจที่อำจจะทำให้กรรมกำร ผูบ้ ริหำร หรือพนักงำน เข้ำไปมีสว่ นเกี่ยวข้อง
กับควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ และอำจเป็ นผลให้ขำดควำมเป็ นอิสระในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ จึงได้กำหนดแนวทำง
ปฏิบตั ิไว้ในคู่มือจรรยำบรรณของบริษัท โดยในรอบปี ที่ผ่ำนมำ จำกกำรสอบทำนโดยส่วนงำนตรวจสอบภำยในและ
คณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสีย่ ง ไม่ปรำกฎกรณีที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในบริษัท
2. การใช้ข้อมูลภายในเพื่อผลประโยชน์
บริษัทมีกำรดูแลเรื่องกำรใช้ขอ้ มูลภำยในให้เป็ นไปตำมกฎหมำยและกำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยได้กำหนดไว้เป็ น
ลำยลักษณ์อกั ษรในคู่มือจรรยำบรรณ และนโยบำยกำรซือ้ ขำยหลักทรัพย์ โดยห้ำมมิให้ ผูบ้ ริหำร และพนักงำนทุก
ระดับ นำข้อมูลบริษัทไปเปิ ดเผยหรือนำไปใช้สว่ นตน หรือกระทำกำรที่อำจมีกำรขัดแย้งทำงผลประโยชน์ หำกฝ่ ำฝื น
บริษัทถือว่ำเป็ นควำมผิดอย่ำงร้ำยแรงและกำหนดบทลงโทษขัน้ สูงสุด
บริษัทยังกำหนดให้ผบู้ ริหำร และพนักงำน ซึ่งอยู่ในหน่วยงำนที่ทรำบข้อมูลภำยในหลีกเลี่ยง หรืองดกำรซือ้ ขำย
หลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลำ 1 เดือน ก่อนกำรเปิ ดเผยงบกำรเงินให้แก่สำธำรณชน นอกจำกนี ้ บริษัทได้ให้
ควำมรู แ้ ละควำมเข้ำใจแก่ผบู้ ริหำรในระดับต่ำงๆ เกี่ยวกับภำระหน้ำที่ในกำรรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์และกำร
เปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทตน คู่สมรส หรือผูท้ ี่อยู่กินด้วยกันฉันสำมีภริยำ และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุ
นิติภำวะ ต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทัง้ บทลงโทษและตำมข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ส่วนกำรสนับสนุนข้อมูลให้กบั บริษัทในเครือ บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์เพื่อป้องกันกำรรั่วไหลของข้อมูล เช่น
กำรขอหนังสือข้อตกลงในกำรเก็บรักษำควำมลับและกำรห้ำมถ่ำยข้อมูลเอกสำรโดยไม่ได้รบั อนุญำต
นอกจำกนี ้ บริษัทมีกำรกำหนดและจัดชัน้ ควำมลับในกำรจัดกำรข้อมูล เพื่อปฏิบตั ิตำมระเบียบกำรบริหำรจัดกำร
ข้อ มูลควำมลับ ของตลำดหลักทรัพ ย์แห่งประเทศไทยและสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลัก ทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ รวมถึงสร้ำงควำมมั่นใจให้กบั นักลงทุน ผูถ้ ือหุน้ คู่คำ้ และผูม้ ีสว่ นได้เสีย ในกำรจัดกำรข้อมูลให้มีควำม
ปลอดภัย และเป็ นแนวทำงปฏิบัติให้กับผูบ้ ริหำร พนักงำน และผู้ ที่เกี่ ยวข้อง ในกำรจัดกำรข้อมูลตำมระดับชั้น
ควำมลับ โดยระเบียบฉบับนี ้ บริษัทได้ถือปฏิบตั ิตำมมำตรฐำน ISO 27001 โดยปรับให้เหมำะสมกับบริบทของบริษัท
นอกจำกนี ้ บริษัทยังมีนโยบำยด้ำนควำมปลอดภัยด้ำนระบบสำรสนเทศ เพื่อเป็ นแนวปฏิบัติควบคู่กันไปอีกด้วย
รวมทัง้ ได้มีกำรปรับปรุงคูม่ ือจรรยำบรรณ ในเรือ่ ง กำรใช้ขอ้ มูลภำยใน และกำรซือ้ ขำยหลักทรัพย์ของกลุม่ บริษัท เพื่อ
ส่งเสริมให้มีกำรปฎิบตั ิสอดคล้องกับนโยบำยกำรซือ้ ขำยหลักทรัพย์ของบริษัท
ทัง้ นี ้ บริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมกำรและผูบ้ ริหำรของบริษัททรำบถึงหน้ำที่ในกำรรำยงำนกำรถื อครอ ง
หลัก ทรัพ ย์ข องตนเอง คู่สมรส หรือ ผู้ที่ อ ยู่กิ นด้วยกันฉัน สำมีภริยำ และบุต รที่ ยังไม่บรรลุนิติ ภำวะในบ ริษัท ต่อ
สำนัก งำน ก.ล.ต. ภำยใน 7 วัน นับ แต่วัน ที่ ได้ร ับ กำรแต่ง ตั้ง ให้เ ป็ น กรรมกำรหรือ ผู้บ ริห ำร และทุก ครัง้ ที่ มี ก ำร
เปลีย่ นแปลงกำรถือหลักทรัพย์ดงั กล่ำวต้องรำยงำนต่อสำนักงำน ก.ล.ต. ภำยใน 3 วันทำกำรนับแต่วนั ที่มีกำรซือ้ ขำย
โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นนั้ ตำมประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ อีกทัง้ ใน
ปี 2562 บริษัทได้มีกำรแก้ไขนโยบำยกำรซือ้ ขำยหลักทรัพย์ของบริษัท โดยเพิ่มเติมให้มีกำรแจ้งล่ว งหน้ำก่อนกำรซือ้
ขำยหลักทรัพย์ ดังนี ้ “บุคคลที่บริษัทกำหนดทุกคนที่มีควำมประสงค์ที่จะซือ้ ขำยหลักทรัพย์ของกลุม่ บริษัทจะต้องแจ้ง
คณะกรรมกำรบริษัทล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 1 วันก่อนทำกำรซือ้ ขำย”
นอกจำกนี ้ บริ ษั ท ยัง ได้ก ำหนดให้ก รรมกำรและผู้บ ริ ห ำรของบริ ษั ท รำยงำนกำรถื อ หลัก ท รัพ ย์แ ละกำร
เปลีย่ นแปลงกำรถือหลักทรัพย์ตอ่ คณะกรรมกำรบริษัทเป็ นประจำทุกไตรมำส โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 กำรถือ
หลักทรัพย์ของกรรมกำรและผูบ้ ริหำรของบริษัท เป็ นดังนี ้
แบบ 56-1 One Report
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

รายชื่อกรรมการและ
ผู้บริหาร
นำยสมประสงค์ บุญยะชัย (2)
คูส่ มรส หรือผูท้ ่อี ยู่กินด้วยกัน
ฉันสำมีภริยำ และบุตรที่ยงั ไม่
บรรลุนิตภิ ำวะ
นำยบุญชัย ถิรำติ (3)
คูส่ มรส หรือผูท้ ่อี ยู่กินด้วยกัน
ฉันสำมีภริยำ และบุตรที่ยงั ไม่
บรรลุนิตภิ ำวะ
พลอำกำศเอกมำนัต
วงษ์วำทย์ (4)
คูส่ มรส หรือผูท้ ่อี ยู่กินด้วยกัน
ฉันสำมีภริยำ และบุตรที่ยงั ไม่
บรรลุนิตภิ ำวะ
ดร.ปรเมธี วิมลศิริ (4)
คูส่ มรส หรือผูท้ ่อี ยู่กินด้วยกัน
ฉันสำมีภริยำ และบุตรที่ยงั ไม่
บรรลุนิตภิ ำวะ
นำยสมชำย จิณโณวำท (4)
คูส่ มรส หรือผูท้ ่อี ยู่กินด้วยกัน
ฉันสำมีภริยำ และบุตรที่ยงั ไม่
บรรลุนิตภิ ำวะ
ผศ. ดร.ปำรีณำ ศรีวนิชย์ (4)
คูส่ มรส หรือผูท้ ่อี ยู่กินด้วยกัน
ฉันสำมีภริยำ และบุตรที่ยงั ไม่
บรรลุนิตภิ ำวะ
นำยสุพร หลักมั่นคง (5)
คูส่ มรส หรือผูท้ ่อี ยู่กินด้วยกัน
ฉันสำมีภริยำ และบุตรที่ยงั ไม่
บรรลุนิตภิ ำวะ
นำยคิมห์ สิรทิ วีชยั (6)
คูส่ มรส หรือผูท้ ่อี ยู่กินด้วยกัน
ฉันสำมีภริยำ และบุตรที่ยงั ไม่
บรรลุนิตภิ ำวะ
นำยอนันต์ แก้วร่วมวงศ์

แบบ 56-1 One Report

ส่วนที่ 2 กำรกำกับดูแลกิจกำร
บริษัท ไทยคม จากัด (มหาชน)
ใบสาคัญแสดงสิทธิ (หน่วย)(1)

หุ้นสามัญ (หุ้น)
หุ้นกู้ (หน่วย)
31 ธ.ค. 31 ธ.ค. เพิม่ /
31 ธ.ค. 31 ธ.ค. เพิม่ /
31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 64 เพิม่ / (ลด)
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64
(ลด)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ส่วนที่ 2 หน้ำที่ 66

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

รายชื่อกรรมการและ
ผู้บริหาร
คูส่ มรส หรือผูท้ ่อี ยู่กินด้วยกัน
ฉันสำมีภริยำ และบุตรที่ยงั ไม่
บรรลุนิตภิ ำวะ
นำยปฐมภพ สุวรรณศิริ
คูส่ มรส หรือผูท้ ่อี ยู่กินด้วยกัน
ฉันสำมีภริยำ และบุตรที่ยงั ไม่
บรรลุนิตภิ ำวะ
นำยอนุวฒ
ั น์ สงวนทรัพยำกร
คูส่ มรส หรือผูท้ ่อี ยู่กินด้วยกัน
ฉันสำมีภริยำ และบุตรที่ยงั ไม่
บรรลุนิตภิ ำวะ
ดร.สกล กิตติวชั รำพงษ์
คูส่ มรส หรือผูท้ ่อี ยู่กินด้วยกัน
ฉันสำมีภริยำ และบุตรที่ยงั ไม่
บรรลุนิตภิ ำวะ
นำยเอกชัย ภัคดุรงค์
คูส่ มรส หรือผูท้ ่อี ยู่กินด้วยกัน
ฉันสำมีภริยำ และบุตรที่ยงั ไม่
บรรลุนิตภิ ำวะ
นำยสลิล จำรุ จินดำ
คูส่ มรส หรือผูท้ ่อี ยู่กินด้วยกัน
ฉันสำมีภริยำ และบุตรที่ยงั ไม่
บรรลุนิตภิ ำวะ
นำงพรรณี นิวำศนันทน์
คูส่ มรส หรือผูท้ ่อี ยู่กินด้วยกัน
ฉันสำมีภริยำ และบุตรที่ยงั ไม่
บรรลุนิตภิ ำวะ

ส่วนที่ 2 กำรกำกับดูแลกิจกำร
บริษัท ไทยคม จากัด (มหาชน)
ใบสาคัญแสดงสิทธิ (หน่วย)(1)

หุ้นสามัญ (หุ้น)
หุ้นกู้ (หน่วย)
31 ธ.ค. 31 ธ.ค. เพิม่ /
31 ธ.ค. 31 ธ.ค. เพิม่ /
31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 64 เพิม่ / (ลด)
63
64
(ลด)
63
64
(ลด)
-

-

13,379 13,379

-

-

-

-

-

-

-

-

96,738

-

(96,738)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8,905

8,905

-

35,019

-

(35,019)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7,509

7,509

-

38,502

-

(38,502)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21,282

-

(21,282)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21,282

-

(21,282)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

_____________________
หมำยเหตุ
(1)

บริษัทได้จัดให้มีกำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ จะซือ้ หุน้ สำมัญให้แก่กรรมกำรและพนักงำนของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมี
จำนวนทัง้ หมด 4 โครงกำร ตัง้ แต่ปี 2556และโครงกำรนีไ้ ด้สนิ ้ สุดลงแล้วในปี 2564

(2)

นำยสมประสงค์ บุญยะชัย ได้รบั แต่งตัง้ เป็ น ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรอิสระ มีผลเมื่อวันที่ 21 ตุลำคม 2564 มติที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริษัทวำระ ครัง้ ที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 21 ตุลำคม 2564

(3)

นำยบุญชัย ถิรำติ ได้รบั กำรแต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่ง รองประธำนคณะกรรมกำร มีผลเมื่อวันที่ 21 ตุลำคม 2564 โดยมติที่
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทวำระพิเศษ ครัง้ ที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 21 ตุลำคม 2564
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(4)

(5)

(6)
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พลอำกำศเอกมำนัต วงษ์วำทย์ ดร.ปรเมธี วิมลศิริ นำยสมชำย จิณโณวำท และ ผศ. ดร.ปำรีณำ ศรีวนิชย์ ได้รบั กำรแต่งตัง้ ให้
ดำรงตำแหน่งกรรมกำรอิสระ มีผลเมื่อวันที่ 29 ตุลำคม 2564 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทวำระพิเศษ ครัง้ ที่ 14/2564
เมื่อวันที่ 29 ตุลำคม 2564
นำยสุพ ร หลัก มั่น คง ได้รับ กำรแต่ง ตั้ง ให้ด ำรงต ำแหน่ ง กรรมกำร มี ผ ลเมื่ อ วัน ที่ 21 ตุล ำคม 2564 โดยมติ ที่ ป ระชุม
คณะกรรมกำรบริษัทวำระพิเศษ ครัง้ ที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 21 ตุลำคม 2564
นำยคิ ม ห์ สิ ริท วี ชัย ได้รับ กำรแต่ง ตั้ง ให้ด ำรงต ำแหน่ ง กรรมกำร มี ผ ลเมื่ อ วัน ที่ 13 ธั น วำคม 2564 โดยมติ ที่ ป ระชุม
คณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ ที่ 17/2564 เมื่อวันที่ 13 ธันวำคม 2564

3. การต่อต้านการทุจริต
บริษัทต่อต้ำนกำรทุจริตทุกรู ปแบบ และถือปฏิบตั ิตำมกฎหมำยทัง้ หมดที่เกี่ยวข้องกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริตใน
ประเทศไทย รวมถึงบริษัทในกลุม่ ที่ดำเนินธุรกิจในต่ำงประเทศ โดยบริษัทได้จดั ทำนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริต พร้อม
ทัง้ กำหนดแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับกำรกำกับดูแลเพื่อป้องกันและติดตำมควำมเสีย่ งจำกกำรทุจริต สำหรับเป็ นแนวปฏิบตั ิ
ของกรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนของบริษัททุกคน และมีกำรสนับสนุนกิจกรรมที่เป็ นกำรส่งเสริมให้พนักงำนทุก
คนของบริษัทปฏิบตั ิตำมนโยบำยดังกล่ำว
โดยในปี 2556 บริษัทได้เข้ำร่วมลงนำมในคำประกำศเจตนำรมณ์ “แนวร่วมปฏิบตั ิของภำคเอกชนไทยในกำร
ต่ อ ต้ำ นกำรทุจ ริ ต ” ในโครงกำรแนวร่ว มปฏิ บัติ ข องภำคเอกชนไทยในกำรต่ อ ต้ำ นกำรทุจ ริ ต ( Private Sector
Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) ซึ่งดำเนินกำรโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัท
ไทย ด้วยเล็งเห็นถึงควำมสำคัญที่จะดำเนินธุรกิจอย่ำงโปร่งใส และมีควำมตัง้ มั่นที่จะสนับสนุนและต่อต้ำนกำรทุจริต
คอร์ร ัป ชั่น โดยเมื่ อวัน ที่ 17 ธัน วำคม 2557 ที่ ป ระชุมคณะกรรมกำรบริษัท ได้พิ จ ำรณำและอนุมัติให้น ำส่งแบบ
ประเมินตนเอง โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำและสอบทำนข้อมูลแล้ว เพื่อเข้ำร่วมในกำรตรวจรับรองกำร
เป็ น สมำชิ ก แนวร่ว มปฏิ บัติ ข องภำคเอกชนไทยในกำรต่ อ ต้ำ นกำรทุจ ริ ต ภำยในไตรมำสที่ 4 ของปี 2557 โดย
คณะกรรมกำรแนวร่วมปฏิบตั ิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ได้มีมติให้บริษัทได้รบั กำรรับรองกำรเป็ น
สมำชิกแนวร่วมโครงกำรฯ เป็ นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 16 มกรำคม 2558
ต่อมำในปี 2560 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ ที่ 14/2560 เมื่อวันที่ 13 ธันวำคม 2560 ได้พิจำรณำและ
อนุมตั ิให้บริษัทยื่นต่ออำยุกำรรับรองกำรเป็ นสมำชิกแนวร่วมปฏิบตั ิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
ในปี 2563 บริษัทได้ดำเนินกำรเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริตให้แ ก่พนักงำน ผ่ำนกำรอบรมและทดสอบควำมรู ค้ วำม
เข้ำใจในเรือ่ งกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชันซึง่ เป็ นหัวข้อหนึงในคูม่ อื จรรยำบบรรณของบริษัท ผ่ำนระบบ E-learning
และในปี ที่ผำ่ นมำไม่มีกำรตรวจพบกรณีทจุ ริตภำยในองค์กรแต่อย่ำงใด
ล่ำสุดในปี 2564 บริษัทได้รบั กำรรับรองเป็ นสมำชิ กแนวร่วมปฏิบตั ิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
ตำมโครงกำรกำรสร้ำงแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต (CAC) ต่อเนื่องเป็ นวำระที่ 3
หลังจำกได้รบั กำรรับรองครัง้ แรกและครัง้ ที่ 2 ในปี 2558 และในปี 2561 ตำมลำดับ
โดยบริษัทได้มีกำรเปิ ดนโยบำยฉบับนีไ้ ว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.thaicom.net หัวข้อ กำรกำกับดูแลกิจกำร
ที่ดี > นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร > กำรต่อต้ำนกำรทุจริต
4. การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)
บริษัทยึดมั่นในกำรดำเนินธุรกิ จด้วยควำมรับผิดชอบ ถูกต้อง และโปร่งใส บริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะปกป้องกำร
ดำเนินงำนและทรัพย์สนิ ต่ำงๆ จำกควำมเสีย่ งที่เกิดขึน้ จำกกำรประพฤติที่ขดั ต่อคูม่ ือจรรยำบรรณและกำรทุจริตต่ำงๆ
ที่อำจเกิดขึน้ ซึ่งมีผลกระทบต่อชื่อเสียงหรือมูลค่ำของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ดังนัน้ บริษัทจึงได้จัดทำนโยบำยรับเ รื่อง
ร้องเรียนและเบำะแสกำรกระทำผิดและกำรทุจริตขึน้ เพื่อกำหนดช่องทำงในกำรรำยงำนและสนับสนุนให้กรรมกำร
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ผูบ้ ริหำร พนักงำน และผูม้ ีสว่ นได้เสียให้ขอ้ มูลและรำยงำนเบำะแสกำรกระทำผิดหรือกำรทุจริตใดๆ ที่เกิดขึน้ ในบริษัท
รวมถึงได้กำหนดกระบวนกำรขัน้ ตอนในกำรจัดกำรกับเรื่ องที่ได้รบั ร้องเรียน กำรคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียนหรือผูใ้ ห้ขอ้ มูล
และกำรรักษำควำมลับ
ช่องทำงในกำรแจ้งเรือ่ งร้องเรียนและเบำะแสกำรกระทำผิดและกำรทุจริต
1. เมื่อพนักงำนพบเห็นหรือมีเหตุอนั ควรเชื่อโดยสุจริตว่ำมีกำรกระทำผิดหรือกำรทุจริตเกิดขึน้ เกี่ยวข้องกับ
บริษัทหรือบริษัทในกลุม่ ต้องแจ้งให้ผบู้ งั คับบัญชำต้นสังกัด ตัง้ แต่ระดับผูจ้ ดั กำรทรำบโดยทันที ไม่ว่ำด้วยวำจำหรือ
ลำยลักษณ์อกั ษร หำกไม่ได้รบั กำรพิจำรณำให้แจ้งต่อผูบ้ งั คับบัญชำระดับสูงขึน้ ไปจนถึงระดับหัวหน้ำส่วนงำน/ สำย
งำน
2. หำกอยูใ่ นสถำนกำรณ์ที่ไม่เหมำะสมหรือไม่สะดวกใจที่จะแจ้งต่อผูบ้ งั คับบัญชำ หรือสงสัยว่ำผูบ้ งั คับบัญชำ
หรือผูบ้ ริหำรของบริษัทเกี่ยวข้องกับกำรกระทำผิด พนักงำนสำมำรถเลือกที่จะแจ้งผ่ำนช่องทำง ดังนี ้
2.1

หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน E-mail: headofia@thaicom.net

2.2

หัวหน้ำหน่วยงำนทรัพยำกรบุคคล E-mail: headofhr@thaicom.net

2.3

Ethical Hotline ใน Intranet ของบริษัท ซึง่ ข้อมูลจะถูกส่งผ่ำนโดยตรงไปยัง ประธำนคณะกรรมกำร
ตรวจสอบและควำมเสี่ยง หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน และหัวหน้ำหน่วยงำนทรัพยำกร
บุคคล

2.4

ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสี่ยง (เป็ นกรรมกำรภำยนอกที่มีควำมเป็ นอิสระ) หรือ
คณะกรรมกำรของบริษัท ตำมที่อยูด่ งั นี ้
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)
349 ชัน้ 28 อำคำรเอสเจ อินฟิ นทิ วัน บิสสิเนส คอมเพล็กซ์ ถนนวิภำวดีรงั สิต แขวงจอมพล เขต
จตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
หรือส่ง E-mail มำที่ headofac@thaicom.net

3. ในกรณีที่ผบู้ ริหำรระดับสูงที่เป็ นผูบ้ ริหำรระดับฝ่ ำย หรือเทียบเท่ำขึน้ ไป หรือหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยใน หรื อ หัว หน้ำ หน่ ว ยงำนทรัพ ยำกรบุค คล เกี่ ย วข้อ งกับ กำรกระท ำผิ ด หรื อ กำรทุจ ริต ให้แ จ้ง ถึ ง ประธำน
คณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสีย่ ง หรือคณะกรรมกำรบริษัท
4. ผูบ้ งั คับบัญชำ หรือหน่วยงำนต่ำงๆ ตำมข้อ 1 และ/หรือ 2 เมื่อได้รบั แจ้งว่ำมีกำรกระทำผิดและกำรทุจริต
รวมทัง้ หำกพบว่ำมีกำรกระทำผิดหรือกำรทุจริตใดๆ เกิ ดขึน้ ให้แจ้งหน่วยงำนตรวจสอบภำยในของบริษัท (หรือ
หน่วยงำนตรวจสอบภำยในของสำยงำนธุรกิจที่ตนเองสังกัด) ภำยใน 7 วันทำกำร เพื่อดำเนินกำรตำมขัน้ ตอนกำร
สอบสวนที่กำหนด
5. สำหรับบุคคลภำยนอก สำมำรถแจ้งข้อร้องเรียนและเบำะแสได้ทำงเว็บไซต์ www.thaicom.net ในหัวข้อ
“กำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี” > “รับข้อร้องเรียนและแจ้งเบำะแส” โดยข้อมูลกำรร้องเรียนและเบำะแสจะถูกส่งไปยัง
5.1 ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสีย่ ง
5.2 หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน
5.3 หัวหน้ำหน่วยงำนทรัพยำกรบุคคล
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กำรดำเนินกำรของบริษัทเมือ่ ได้รบั ข้อร้องเรียน
1. เมื่อได้รบั เรื่องร้องเรียนหรือเบำะแสกำรกระทำผิดและกำรทุจริตผ่ำนทำงช่องทำงต่ำงๆ ที่บริษัทกำหนด ให้
ดำเนินกำรประเมินและตรวจสอบข้อมูลที่ได้รบั ในเบือ้ งต้นให้แล้วเสร็จภำยใน 30 วัน นับจำกวันที่ได้รบั เรื่องร้องเรียน
หรือเบำะแสกำรกระทำผิดหรือกำรทุจริต
 หำกตรวจสอบข้อเท็จจริงและพบว่ำมีมลู กำรกระทำผิดหรือกำรทุจริต ให้หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน
หรือหน่วยงำนที่ได้รบั มอบหมำยดำเนินกำรเสนอคณะกรรมกำรจรรยำบรรณ และผูม้ ีอำนำจตำมที่ระบุ
ไว้แต่งตัง้ คณะกรรมกำรสอบสวน
 หำกตรวจสอบและพบว่ำ ไม่มี มูลข้อ เท็ จ จริง ใดๆ ตำมที่ ร อ้ งเรีย นหรือ แจ้ง เบำะแส ให้ห น่ว ยงำน
ตรวจสอบภำยในหรือหน่วยงำนที่ได้รบั มอบหมำย แจ้งกลับไปยังผูร้ อ้ งเรียนและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง เพื่อยุติ
เรือ่ งร้องเรียนดังกล่ำว
2. คณะกรรมกำรสอบสวนจะต้องสอบสวนผูถ้ กู กล่ำวหำ ผูบ้ งั คับบัญชำของผูถ้ กู กล่ำวหำ รวมทัง้ บุคคลอื่นที่
เกี่ยวข้อง และจัดทำรำยงำนผลกำรสอบสวนให้แล้วเสร็จภำยใน 45 วัน นับจำกวันที่ได้รบั ทรำบหนังสือแต่งตัง้ แต่ถำ้
มีควำมจำเป็ นซึง่ ไม่สำมำรถดำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำดังกล่ำวได้ ให้คณะกรรมกำรสอบสวน รำยงำน
เหตุผลที่ทำให้กำรสอบสวนล่ำช้ำ เพื่อขอขยำยเวลำต่อผูท้ ี่ลงนำมแต่งตัง้ คณะกรรมกำรสอบสวน ครัง้ ละไม่เกิน 30 วัน
3. เมื่อดำเนินกำรสอบสวนเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมกำรสอบสวนจัดทำรำยงำนผลกำรสอบสวนเสนอต่อผูท้ ี่ลง
นำมแต่งตัง้ คณะกรรมกำรสอบสวน และจัดทำสำเนำส่งให้ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร หัวหน้ำหน่วยงำนกำรเงิ น
หัวหน้ำหน่วยงำนบัญชี หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หัวหน้ำหน่วยงำนทรัพยำกรบุคคล หัวหน้ำหน่วยงำน
กฎหมำย และผูท้ ี่เกี่ ยวข้องแล้วแต่ละกรณี รวมทัง้ คณะกรรมกำรพิจำรณำลงโทษทำงวินัยในกรณี ที่พบว่ำ มีกำร
กระทำผิดทำงวินยั
4. ในกรณี ที่ผูท้ ี่ลงนำมแต่งตัง้ คณะกรรมกำรสอบสวนและ/หรือหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในเห็นว่ำ
ข้อเท็จจริงเกี่ ยวกับกำรกระทำผิดและกำรทุจริต ไม่ชัดเจน หรือไม่ครบถ้วน ให้ผูท้ ี่ลงนำมแต่งตัง้ คณะกรรมกำร
สอบสวนสั่งกำรให้คณะกรรมกำรสอบสวนดำเนินกำรสอบสวนเพิ่มเติม หรือแต่งตัง้ คณะกรรมกำรสอบสวนชุดใหม่
เพื่อดำเนินกำรสอบสวนได้ตำมที่เห็นสมควร
กำรลงโทษทำงวินยั และกำรดำเนินกำรทำงกฎหมำย
1. คณะกรรมกำรพิจำรณำลงโทษทำงวินยั จะต้องพิจำรณำลักษณะกำรกระทำผิดวินยั และกำหนดบทลงโทษ
ทำงวินยั กับผูก้ ระทำผิด และเสนอให้ผมู้ ีอำนำจตำมที่ได้ระบุไว้อนุมตั ิให้ดำเนินกำรลงโทษทำงวินยั กับผูก้ ระทำผิด
ภำยใน 30 วัน นับจำกวันที่ได้รบั รำยงำนผลกำรสอบสวน
2. เมื่อมีกำรอนุมตั ิให้ดำเนินกำรลงโทษทำงวินยั แล้ว ให้หน่วยงำนทรัพยำกรบุคคลจัด ทำคำสั่งลงโทษทำงวินยั
เสนอให้ผมู้ ีอำนำจตำมที่กำหนดไว้ในตำรำงอำนำจอนุมตั ิ (Table of Approval Authority ) อนุมตั ิคำสั่งดังกล่ำวก่อน
ดำเนินกำรลงโทษทำงวินยั กับผูก้ ระทำผิด และแจ้งคำสั่งลงโทษทำงวินยั กับผูก้ ระทำผิด รวมทัง้ ให้ผกู้ ระทำผิดลงนำม
รับทรำบคำสั่งลงโทษดังกล่ำว
3. ในกรณีที่กำรกระทำผิดหรือกำรทุจริตใดๆ ก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อทรัพย์สิน ชื่อเสียง ภำพลักษณ์ของ
บริษัท หรือเป็ นกำรปฏิบตั ิฝ่ำฝื นกฎหมำย ให้คณะกรรมกำรพิจำรณำลงโทษทำงวินยั เสนอผูม้ ีอำนำจตำมที่กำหนดไว้
ในตำรำงอำนำจอนุมตั ิ (Table of Approval Authority) ของบริษัท เป็ นผูพ้ ิจำรณำตัดสินว่ำจะดำเนินคดีทำงแพ่งและ/
หรือคดีอำญำต่อผูก้ ระทำผิด โดยอำจร่วมพิจำรณำกับหัวหน้ำหน่วยงำนกฎหมำย หรือหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง
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กำรแจ้งผลกับผูร้ อ้ งเรียน
บริษัทจะแจ้งควำมคืบหน้ำและผลกำรพิจำรณำเรื่องร้องเรียนกำรกระทำผิดและกำรทุจริตให้กบั ผูร้ ้ องเรียนที่ได้
เปิ ดเผยชื่อ ที่อยู่ หมำยเลขโทรศัพท์ อีเมล์ หรือช่องทำงติดต่ออื่นๆ ไว้ อย่ำงไรก็ตำม ในบำงครัง้ ด้วยเหตุผลควำม
จำเป็ นในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลและรักษำควำมลับ บริษัทอำจไม่สำมำรถให้ขอ้ มูลในรำยละเอี ยดเกี่ ยวกับ กำร
สอบสวนหรือกำรลงโทษทำงวินยั
กำรคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียนหรือผูใ้ ห้ขอ้ มูล
1. บริษัทจะไม่ยินยอมให้มีกำรข่มขู่ คุกคำม ผูร้ อ้ งเรียน รวมถึงผูท้ ี่ให้ควำมร่วมมือ หรือควำมช่วยเหลือในกำร
สอบสวนด้วยเจตนำสุจริต บริษัทจะให้ควำมคุม้ ครองและห้ำมพนักงำนหรือผูบ้ ริหำรของบริษัทเลิกจ้ำง พักงำน
ลงโทษทำงวินยั หรือขู่ว่ำจะดำเนินกำรต่ำงๆ จำกกำรที่พนักงำนให้ขอ้ มูลเรื่องกำรกระทำผิดหรือกำรทุจริต หำกผูใ้ ด
กระทำกำรฝ่ ำฝื นดังกล่ำวจะถูกลงโทษทำงวินยั
2. หำกผูร้ อ้ งเรียนเห็นว่ำตนอำจเดือดร้อนเสียหำย สำมำรถร้องขอมำตรกำรคุม้ ครองได้ตลอดเวลำ และบริษัท
อำจให้ค วำมคุ้ม ครองเพิ่ ม เติ ม เป็ น พิ เ ศษตำมควำมเหมำะสม โดยจะพิ จ ำรณำจำกระดับ ควำมร้ำ ยแรงและ
ควำมสำคัญของเรือ่ งที่รอ้ งเรียน ในกรณีที่ผรู้ อ้ งเรียนถูกข่มขู่ คุกคำม ให้รำยงำนต่อหัวหน้ำหน่วยงำนทรัพยำกรบุคคล
โดยทันที ซึ่งหัวหน้ำหน่วยงำนทรัพยำกรบุคคลจะทำหน้ำที่เป็ นเจ้ำหน้ำที่คมุ้ ครองผูร้ อ้ งเรียนหรือผูใ้ ห้ข ้ อมูล ตำม
นโยบำยฉบับนี ้
3. กรณีผรู้ อ้ งเรียนเป็ นพนักงำนซึ่งให้ขอ้ มูลกำรกระทำผิดหรือกำรทุจริตด้วยเจตนำสุจริต แม้ว่ำภำยหลังบริษัท
ได้ดำเนินกำรสอบสวนแล้วและพบว่ำไม่มีกำรกระทำผิดตำมที่ได้รอ้ งเรียน บริษัทจะไม่ดำเนินกำรลงโทษใดๆ กับ
พนักงำนที่ให้ขอ้ มูล อย่ำงไรก็ตำม หำกผลกำรสอบสวนพบว่ำไม่มีมลู ข้อเท็จจริงใดๆ ตำมที่รอ้ งเรียน และได้ทำด้วย
เหตุเจตนำให้รำ้ ย หรือจงใจให้เกิดผลที่เป็ นอันตรำย หรือให้ขอ้ มูลเท็จ บริษัทจะพิจำรณำดำเนินกำรลงโทษพนักงำน
ตำมข้อบังคับเกี่ยวกับกำรทำงำน ซึง่ มีบทลงโทษตัง้ แต่ ตักเตือนด้วยวำจำหรือลำยลักษณ์อกั ษร พักงำน จนถึงให้ออก
จำกงำน รวมทัง้ พิจำรณำดำเนินคดีตำมกฎหมำย
กำรรักษำควำมลับ
1. ผูท้ ี่เกี่ยวข้องในกำรรับร้องเรียนและเบำะแสกำรกระทำผิดหรือกำรทุจริต ต้องเก็บรักษำข้อมูลที่ได้รบั มำไว้เป็ น
ควำมลับ ไม่เปิ ดเผยแก่บคุ คลหนึง่ บุคคลใด เว้นแต่เป็ นกำรเปิ ดเผยตำมควำมจำเป็ นในกำรปฎิบตั ิงำนเท่ำนัน้ หรือเป็ น
กำรปฏิบตั ิตำมที่กฎหมำยกำหนด
2. ห้ำมนำรำยงำนผลกำรสอบสวนไปเปิ ดเผยแก่บคุ คลใด ทัง้ นี ้ เพื่อเป็ นกำรหลีกเลีย่ งกำรสร้ำงควำมเสียหำยต่อ
ชื่อเสียงของบุคคลผูถ้ กู กล่ำวหำหำกภำยหลังพบว่ำเป็ นผูบ้ ริสทุ ธิ์ และเพื่อป้องกันควำมเสี่ยงทำงกฎหมำยที่อำจเกิด
ขึน้ กับบริษัท
โดยในปี ที่ผำ่ นมำบริษัทไม่พบเบำะแสและกรณีที่เกี่ยวข้องกับกำรทุจริตหรือละเมิดนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร
ของบริษัท
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8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง ในรอบปี ที่ผ่านมา
8.2.1 จานวนครั้งการเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง
รายชื่อกรรมการ
1. ดร.ปรเมธี วิมลศิริ
2. นำยสมชำย จิณโณวำท
3. ผศ. ดร.ปำรีณำ ศรีวนิชย์
_____________________

ตาแหน่ง
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสีย่ ง
และกรรมกำรอิสระ
กรรมกำรตรวจสอบและควำมเสีย่ ง
และกรรมกำรอิสระ
กรรมกำรตรวจสอบและควำมเสีย่ ง
และกรรมกำรอิสระ

การประชุม
การประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบและความเสี่ยง
2/2(1)
2/2(1)
2/2(1)

หมำยเหตุ
(1)

ดร.ปรเมธี วิมลศิริ นำยสมชำย จิณโณวำท และ ผศ. ดร.ปำรีณำ ศรีวนิชย์ ได้รบั กำรแต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมกำรอิสระ
และประธำนและกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสี่ยง มีผลเมื่อวันที่ 29 ตุลำคม 2564 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท
วำระพิเศษ ครัง้ ที่ 14/2564 เมื่อวันที่ 29 ตุลำคม 2564 โดยมีกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสี่ยงในปี 2564
นับจำกวันที่ดำรงตำแหน่งจำนวน 2 ครัง้

8.2.2 รายงานผลการปฏิบัตหิ น้าทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบและความ
เสี่ยง และรายชื่อกรรมการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
คณะกรรมการตรวจสอบและความ
เสี่ยง
ดร.ปรเมธี วิมลศิริ (ประธำน)
นำยสมชำย จิณโณวำท
ผศ. ดร.ปำรีณำ ศรีวนิชย์

สรุ ปหน้าที่และความรับผิดชอบหลักที่สาคัญ

คณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสี่ยงมีหน้ำที่หลักในกำรช่ ว ย
สนับสนุนคณะกรรมกำรบริษัทให้สำมำรถปฎิบตั ิหน้ำที่ตำมควำม
รับผิดชอบในกำรกำกับดูแลเรื่องต่ำงๆ ดังนี ้ 1) ควำมถูกต้องของ
รำยงำนทำงกำรเงิน 2) ควำมเพียงพอและมีประสิทธิ ผลของระบบ
กำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน 3) กำรปฏิบัติตำม
กฎหมำยและระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 4) คุณสมบัติ
ผลกำรปฏิ บัติ ง ำนและควำมเป็ น อิ ส ระของผู้ส อบบัญ ชี 5) กำร
ปฏิบตั ิงำนของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่
และควำมรับผิดชอบตำมกฎบัตรที่อนุมตั ิโดยคณะกรรมกำรบริษัท
ทั้ง นี ้ ส ำหรับ ข้อ มู ล จ ำนวนกำรเข้ำ ประชุ ม ของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบและควำมเสีย่ ง สำมำรถพิจำรณำได้จำก หัวข้อ 8.1.2 กำร
เข้ำร่วมประชุมและกำรจ่ำยค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรรำยบุคคล
ข้ำงต้น และรำยละเอียดกำรดำเนินงำนประจำปี ปรำกฎในเอกสำร
แนบ 5

สรุ ปผลการปฏิบัตหิ น้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตัง้ คณะกรรมกำรชุดย่อยที่รำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อทำหน้ำที่แบ่งเบำ
ภำระควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท ซึง่ คณะกรรมกำรชุดย่อยจะปฎิบตั ิหน้ำที่ตำมกฎบัตรซึง่ กำหนดหน้ำที่
แบบ 56-1 One Report
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และควำมรับผิดชอบไว้อย่ำงชัดเจนและได้รบั กำรอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรบริษัท โดยคณะกรรมกำรชุดย่อยจะช่วย
ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะในด้ำนต่ำงๆ ที่มีควำมเชี่ ยวชำญต่อคณะกรรมกำรบริษัท ทัง้ นี ้ องค์ประกอบของ
คณะกรรมกำรชุดย่อย รวมทัง้ หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลักที่สำคัญและผลกำรปฎิบตั ิงำนในรอบปี ที่ผ่ำนมำ สรุ ปได้
ดังนี ้
คณะกรรมการชุดย่อย และรายชื่อ
กรรมการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน
พลอำกำศเอก มำนัต วงษ์วำทย์ (ประธำน)
นำยสมประสงค์ บุญยะชัย
นำยบุญชัย ถิรำติ

แบบ 56-1 One Report

สรุ ปหน้าที่และความรับผิดชอบหลักที่สาคัญ

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ ำ ตอบแทนท ำหน้ำ ที่ ช่ ว ย
คณะกรรมกำรบริษั ท ในกำรดูแ ลเรื่ อ งกระบวนกำรสรรหำและ
กำหนดค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรและผูบ้ ริหำร รวมถึงกำร
พิ จ ำรณำผลกำรประเมินกำรปฎิบัติงำนของประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำร และผูบ้ ริหำรระดับ สูง รวมถึง ทบทวนองค์ประกอบของ
คณะกรรมกำรบริษัท กำรพิจำรณำแผนกำรสืบทอดตำแหน่ง และ
ดูแ ลกำรประเมิ น ผลกำรปฎิ บัติ ง ำนของคณะกรรมกำรบริ ษั ท
ตลอดจนพิจำรณำหลักเกณฑ์ นโยบำยค่ำตอบแทนที่เหมำะสม
สอดคล้อ งกั บ หน้ำ ที่ แ ละควำมรับ ผิ ด ชอบของกรรมกำรและ
ผูบ้ ริหำรระดับสูงของบริษัท เพื่อเป็ นกำรจูงใจแลรักษำผูน้ ำองค์กร
ที่มีคณ
ุ ภำพไว้กบั บริษัท
ทัง้ นี ้ สำหรับข้อมูลจำนวนกำรเข้ำประชุมของคณะกรรมกำรสรรหำ
และกำหนดค่ำตอบแทน สำมำรถพิจำรณำได้จำก หัวข้อ 8.1.2
กำรเข้ำ ร่ ว มประชุ ม และกำรจ่ ำ ยค่ ำ ตอบแทนคณะกรรมกำร
รำยบุคคลข้ำงต้น และรำยละเอียดกำรดำเนินงำนประจำปี ปรำกฎ
ในเอกสำรแนบ 5
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9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน
9.1 การควบคุมภายใน
คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมสำคัญกับ กำรควบคุมภำยในที่ดี ซึ่งเป็ นองค์ประกอบสำคัญของกำรกำกับดูแลกิจกำร
โดยจัดให้บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล เพื่อจัดกำรควำมเสี่ยงที่อำจส่งผลกระทบต่อ
กำรบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษั ท ทัง้ นีค้ ณะกรรมกำรได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสี่ย ง
รับผิดชอบในกำรติดตำมควำมมีประสิทธิ ผลของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัท และฝ่ ำยบริหำรรับผิดชอบ
รับผิดชอบในกำรออกแบบและนำระบบกำรควบคุมภำยในไปปฏิบตั ิใช้ภำยในองค์กร
การควบคุมภายใน
บริษัทได้นำแนวปฏิบัติที่ออกโดยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และกรอบแนว
ปฏิบตั ิดำ้ นกำรควบคุมภำยในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission
(COSO) มำใช้ในกำรพัฒนำระบบควบคุมภำยในของบริษัท โดยมีองค์ประกอบหลัก 5 ด้ำน ดังนี ้
1) สภำพแวดล้อมกำรควบคุม (Control Environment) ซึง่ ประกอบด้วยมำตรฐำน กระบวนกำรและโครงสร้ำง
ต่ำงๆ ซึง่ เป็ นรำกฐำนของกำรควบคุมภำยในทั่วทัง้ บริษัท โดยสภำพแวดล้อมกำรควบคุมที่สำคัญของบริษัท มีดงั นี ้
 คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเป็ นอิสระจำกฝ่ ำยบริหำรและมีควำมเชี่ยวชำญและควำมชำนำญในกำร
ทำหน้ำที่กำกับดูแล คณะกรรมกำรบริษัทยังได้กำหนดเรื่องที่เป็ นอำนำจอนุมตั ิของคณะกรรมกำรบริษัทและเรื่องที่
มอบอำนำจกำรอนุมตั ิให้แก่ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและฝ่ ำยบริหำรไว้อย่ำงชัดเจนและเหมำะสม
 คณะกรรมกำรบริษัทและฝ่ ำยบริหำรในทุกระดับชัน้ ได้แสดงให้เห็นถึงควำมสำคัญของคุณค่ำควำม
ซื่อสัตย์และมีจริยธรรมผ่ำนกำรบังคับบัญชำ กำรกระทำและพฤติกรรม ซึ่งช่วยสนับสนุนให้ระบบกำรควบคุมภำยใน
สำมำรถทำหน้ำที่ได้ตำมที่กำหนด นอกจำกนีย้ งั ได้จัดทำคู่มือ ประมวลจรรยำบรรณ เพื่อใช้เป็ นแนวปฏิบตั ิ สำหรับ
กรรมกำร ฝ่ ำยบริหำรและพนักงำน
 ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและผูบ้ ริหำร ได้จัดโครงสร้ำงองค์กร และสำยกำรรำยงำนไว้อย่ำงชัดเจน
รวมถึ ง ก ำหนดควำมรับ ผิ ด ชอบในเรื่อ งกำรควบคุมภำยในไว้ใ นทุก ระดับ ของบริษัท ทั้ง นี ม้ ี ก ำรสอบทำนควำม
เหมำะสมของเรือ่ งดังกล่ำวอย่ำงสม่ำเสมอ
 กำหนดให้มีขนั้ ตอนในกำรจูงใจ พัฒนำ และรักษำพนักงำนที่มีควำมรู ค้ วำมสำมำรถ รวมทัง้ มีวิธีกำร
ประเมินผลและกำรให้คำ่ ตอบแทนที่เหมำะสม
2) กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment) บริษัทดำเนินธุรกิ จภำยใต้ระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่
กำหนดไว้ เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ทำงธุรกิจของบริษัท ควำมเสี่ยงที่มีผลต่อกำรบรรลุวตั ถุประสงค์ของบริษัท กำร
ทุจริตที่อำจเกิ ดขึน้ รวมถึงกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อมทัง้ ภำยในและภำยนอกบริษัท ได้มีกำรระบุและ
ประเมินไว้ท่วั ทัง้ บริษัท เพื่อกำหนดมำตรกำรจัดกำรควำมเสีย่ งที่เหมำะสม
ทัง้ นีผ้ บู้ ริหำรและพนักงำนทุกคนของบริษัทเป็ นเจ้ำของควำมเสีย่ ง ซึง่ มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรระบุ และ
ประเมินควำมเสี่ยงของหน่วยงำนที่ตนเองรับผิดชอบ โดยถือเป็ นส่วนหนึ่งของกำรจัดทำแผนกลยุทธ์แ ละแผนธุรกิจ
ประจำปี กำรบริหำรงำนและกำรตัดสินใจประจำวัน รวมถึงกระบวนกำรบริหำรโครงกำรต่ำงๆ
3) กิจกรรมกำรควบคุม (Control Activities) บริษัทได้จัดให้มีกิจกรรมกำรควบคุมผ่ำนนโยบำยและขัน้ ตอน
ปฏิ บัติ ง ำนต่ ำ งๆ และน ำระบบกำรจัด กำรคุณ ภำพของ ISO มำปรับ ใช้กับ กำรควบคุม กำรปฏิ บัติ ง ำนให้เ กิ ด
ประสิทธิ ภำพและประสิทธิผล ซึ่งจะช่วยให้ม่นั ใจว่ำกำรควบคุมต่ำงๆของฝ่ ำยบริหำรที่ได้นำไปปฏิบตั ินนั้ สำมำรถ
แบบ 56-1 One Report
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จัดกำรควำมเสี่ยง เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของบริษัท กิจกรรมกำรควบคุมของบริษัทจะถูกดำเนินกำรในทุกระดับ
ขององค์กร ในแต่ละขัน้ ตอนของกระบวนกำรทำงธุรกิจและภำยใต้สภำพแวดล้อมทำงเทคโนโลยี ซึ่งรวมถึงอำนำจ
อนุมตั ิ กำรสอบทำน กำรกระทบยอด กำรแบ่งแยกหน้ำที่ และกำรสอบทำนผลกำรดำเนินงำน
4) สำรสนเทศและกำรสื่อสำรข้อมูล (Information & Communication) บริษัทจัดทำและใช้ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้อง
และมีคณ
ุ ภำพจำกทัง้ ภำยในและภำยนอก เพื่อสนับสนุนให้กำรควบคุมภำยในสำมำรถทำหน้ำที่ได้ตำมที่กำหนดไว้
รวมทัง้ สือ่ สำรข้อมูลต่ำงๆ ซึง่ รวมถึงวัตถุประสงค์และควำมรับผิดชอบต่อกำรควบคุมภำยในที่จำเป็ นต่อกำรสนับสนุน
ให้กำรควบคุมภำยในสำมำรถทำหน้ำที่ได้ตำมที่กำหนดให้แก่ผทู้ ี่เกี่ยวข้องภำยในบริษัท ตลอดจนสือ่ สำรข้อมูลอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องแก่บคุ คลภำยนอก
นอกจำกนี ้ บริษัทยังได้นำนโยบำยกำรรับเรื่องร้องเรียนและเบำะแสกำรกระทำผิดและกำรทุจริตมำใช้ ซึ่งได้
กำหนดช่องทำงที่ปลอดภัยและเป็ นควำมลับสำหรับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนในกำรร้องเรียนและแจ้งเบำะแสกำร
กระทำผิดและกำรทุจริตต่อบริษัท โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบจะสอบทำนรำยงำนกำรรับแจ้งข้อมูลกำรกระทำผิด
และกำรทุจริตเป็ นประจำทุกไตรมำส
5) กิจกรรมกำรติดตำม (Monitoring Activities) บริษัทได้จดั ให้มีกิจกรรมกำรติดตำมประเมินผล เพื่อให้ม่นั ใจ
ว่ำองค์ประกอบต่ำงๆของกำรควบคุมภำยในยังคงมีอยูแ่ ละทำหน้ำที่ได้ตำมที่กำหนด โดยผูจ้ ดั กำรของแต่ละสำยงำน
ทำหน้ำที่ติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยในอย่ำงต่อเนื่อง ทัง้ นี ้ ผูจ้ ดั กำรของแต่ละสำยงำนเป็ นผูม้ ีควำมสำมำรถ
และมีควำมรู อ้ ย่ำงเพียงพอที่จะเข้ำใจถึงวัตถุประสงค์และขัน้ ตอนกำรประเมิน รวมทัง้ สำมำรถวิเครำะห์ขอ้ มูลที่ ได้รบั
อย่ำงระมัดระวัง นอกจำกนี ้ บริษัทยังได้จดั ตัง้ แผนกงำนตรวจสอบภำยในขึน้ เพื่อทำหน้ำที่สนับสนุนคณะกรรมกำร
ตรวจสอบในกำรกำกับดูแลระบบกำรควบคุมภำยใน โดยมีหน้ำที่สำคัญคือกำรทำให้ม่นั ใจอย่ำงอิสระว่ำกำรควบคุม
ภำยในมีอย่ำงเพียงพอและมีประสิทธิผล
ทั้ง นี ข้ ้อ บกพร่องของกำรควบคุมภำยในจะมีก ำรสื่อ สำรให้ผู้ที่ เกี่ ยวข้อง ซึ่ง รวมถึงผู้บริห ำรที่ รบั ผิดชอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัท อย่ำงทันเวลำ เพื่อให้สำมำรถดำเนินกำรแก้ไขได้อย่ำงรวดเร็ว
คณะกรรมกำรบริษัทได้ประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในตำมองค์ประกอบหลักทัง้ 5 ด้ำน โดยใช้
แบบประเมินของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และกรอบแนวปฏิบตั ิดำ้ น
กำรควบคุมภำยในของ COSO (Internal Control Integrated Framework) ประกอบกับรำยงำนกำรตรวจสอบของ
แผนกงำนตรวจสอบภำยใน และรำยงำนของผูส้ อบบัญชี คณะกรรมกำรบริษั ทมีควำมเห็นว่ำบริษัทมีระบบกำร
ควบคุมภำยในที่เหมำะสมเพียงพอและมีประสิทธิ ผล รวมทัง้ มีระบบกำรติดตำม ที่สำมำรถป้องกันทรัพย์สินของ
บริษัทและบริษัทย่อยจำกกำรที่กรรมกำรหรือผูบ้ ริหำรนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนำจได้ ทัง้ นีก้ ำรทำธุรกรรม
ต่ำงๆ ได้รบั กำรอนุมตั ิจำกผูม้ ีอำนำจจัดกำร มีกำรบันทึกบัญชีที่ถกู ต้องครบถ้วนเพื่อให้งบกำรเงินมีควำมน่ำเชื่อถือ
และมีระบบกำรจัดเก็บเอกสำรสำคัญที่ช่วยให้กรรมกำร ผูส้ อบบัญชี และผูม้ ีอำนำจตำมกฎหมำยสำมำรถตรวจสอบ
ได้ภำยในระยะเวลำอันควร
ความเห็นของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
บริษัท ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็ นผูต้ รวจสอบงบกำรเงินประจำปี 2564 ของบริษัท ได้ให้
ควำมเห็นว่ำไม่พบข้อบกพร่องที่มีสำระสำคัญเกี่ยวกับระบบควบคุมภำยในด้ำนรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทแต่
อย่ำงใด ระบบควบคุมภำยในของบริษัทมีควำมเหมำะสมเพียงพอและมีประสิทธิผล
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การตรวจสอบภายใน
บริษัทได้จดั ให้มีแผนกงำนตรวจสอบภำยใน ซึง่ เป็ นหน่วยงำนอิสระขึน้ ตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสีย่ ง
เพื่อทำหน้ำที่ให้ควำมเชื่อมั่นว่ำ กำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยใน และกำรกำกับดูแลกิจกำรมีประสิทธิ ผล
และมีกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีกฎบัตรที่ได้รบั อนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสีย่ งอย่ำงชัดเจน
และมีกำรทบทวนกฎบัตรเป็ นประจำทุกปี
หัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยในรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสี่ยงและรำยงำนด้ำนกำรบริหำร
(Administrative) ต่อประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ทัง้ นีก้ ำรแต่งตั้ง โยกย้ำย หรือถอดถอน หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยในจะต้องได้รบั กำรพิจำรณำอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสี่ยง ซึ่งปั จจุบนั นำงสำว นงลักษณ์
อัครคหสิน ดำรงตำแหน่งเป็ นหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน โดยจบกำรศึกษำระดับปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจจำก
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ และได้รบั ประกำศนียบัตรผูต้ รวจสอบภำยในรับอนุญำตจำกสถำบันผูต้ รวจสอบสำกล
(Certified Internal Auditor :CIA) มีประสบกำรณ์กำรทำงำนด้ำนกำรตรวจสอบภำยในมำกกว่ำ 16 ปี และมีควำม
ชำนำญในหลำยด้ำน เช่น กำรควบคุมภำยใน กำรตรวจสอบภำยใน และกำรบริหำรควำมเสี่ยง ซึ่งคณะกรรมกำร
ตรวจสอบและควำมเสี่ยง มีควำมเห็นว่ำ นำงสำวนงลักษณ์ อัครคหสิน มีคณ
ุ สมบัติดำ้ นวุฒิกำรศึกษำ คุณวุฒิดำ้ น
วิชำชีพ ประสบกำรณ์ในกำรทำงำน รวมถึงกำรอบรมที่เกี่ยวข้อง เหมำะสม เพียงพอสำหรับกำรปฏิบตั ิหน้ำที่หวั หน้ำ
งำนตรวจสอบภำยในของบริษัท (รำยละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน ตำมเอกสำรแนบ 3)
แผนกงำนตรวจสอบภำยในได้จัดทำแผนกำรตรวจสอบประจำปี โดยนำผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงของฝ่ ำยบริหำร
ทิศทำงและกลยุทธ์ของบริษัท และกำรประเมินควำมเสี่ยงของแผนกงำนตรวจสอบภำยใน มำใช้ประกอบกำรจัดทำ
แผนดังกล่ำว และได้ดำเนินกำรตรวจสอบตำมแผนงำนที่ไ ด้รบั อนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสี่ยง
โดยได้นำมำตรฐำนสำกลกำรปฏิบตั ิงำนวิชำชีพกำรตรวจสอบภำยในของผูต้ รวจสอบภำยในมำใช้เป็ นแนวทำงกำร
ปฏิบตั ิงำน ทัง้ นีผ้ ตู้ รวจสอบภำยในสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลและตรวจสอบส่วนงำนต่ำงๆ ได้โดยไม่มีขอ้ จำกัดและรำยงำน
ผลกำรตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสี่ยง คณะกรรมกำรบริษัท และประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำร เพื่อให้เกิดกำรแก้ไข ป้องกัน และปรับปรุงได้ในระยะเวลำที่เหมำะสม
หน่วยงานกากับดูแลการปฏิบัติงาน
คณะกรรมกำรบริษัทได้จดั ตัง้ แผนกงำนกำกับดูแล โดยมี นำยสลิล จำรุ จินดำ ดำรงตำแหน่งหัวหน้ำ งำนกำกับดูแล
กำรปฎิบัติงำนของบริษัท ทำหน้ำที่กำกับดูแลให้บริษัทและบริษัทย่อย ดำเนินงำนให้เป็ นไปตำมกฎเกณฑ์และ
ประกำศของหน่วยงำนกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริษัท (รำยละเอียดเกี่ยวกับ
หัวหน้ำงำนกำกับดูแลกำรปฏิบตั ิงำนของบริษัท ตำมเอกสำรแนบ 3)
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9.2 รายการระหว่างกัน
ในรอบปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีรำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งกับบริษัทและบริษัท
ย่อย โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
บริษัทที่เกี่ยวข้อง/
ควำมสัมพันธ์กบั
บริษัท
บริษัท อินทัช โฮลดิง้ ส์
จำกัด (มหำชน) (อินทัช) /
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของ
บริษัท ถือหุน้ 41.13%
และมีกรรมกำรร่วมกัน
- ประกอบธุรกิจด้ำนกำร
ลงทุนโดยกำรเข้ำถือ
หุน้ และเข้ำไป
บริหำรงำนในบริษัท
ต่ำง ๆ

ลักษณะรำยกำร

1. ค่ำใช้จำ่ ย
- ค่ำบำรุงรักษำระบบ
สำรสนเทศ

2. ลูกหนีอ้ ื่น

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ 1. ค่ำใช้จำ่ ย
จำกัด (มหำชน) (ซีเอ
สแอล) / บริษัทย่อยใน
- บริษัทใช้บริกำรที่เกี่ยวข้อง
กลุม่ เอไอเอส
กับกำรพัฒนำแอพพลิเคชั่น
- ประกอบธุรกิจให้บริกำร
ศูนย์ขอ้ มูลอินเตอร์เน็ต
และบริกำรรับ-ส่งผ่ำน
ดำวเทียมเพื่อกำรสื่อสำร - กลุม่ บริษัทจ่ำยค่ำบริกำร
อินเทอร์เน็ต และอื่น ๆ

2. ลูกหนีอ้ ื่น
3. เจ้ำหนีก้ ำรค้ำและค่ำใช้จำ่ ย
ค้ำงจ่ำย

แบบ 56-1 One Report

มูลค่ำรำยกำร
ระหว่ำงกัน
สำหรับปี สนิ ้ สุด
31 ธ.ค. 2564
(ล้ำนบำท)
งบกำรเงินรวม
0.53

เหตุผลและควำมจำเป็ นของกำรทำรำยกำร

บริ ษั ท ใช้ บ ริ ก ำร กำรบ ำรุ ง รั ก ษำระบบ
สำรสนเทศที่ ด ำเนิ น กำรโดยอิ น ทัช เพื่ อ ให้
ระบบกำรจัดกำรสอดคล้องกับนโยบำยของ
กลุม่ บริษัท

0.04

2.17

บริษั ท ใช้บ ริก ำรที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ กำรพัฒ นำ
แอพพลิเคชั่น ซึ่งเป็ น กำรด ำเนิ น ธุ รกิ จปกติ
โดยจ่ำ ยค่ำ บริกำรตำมสัญ ญำและเงื่อนไข
ทำงกำรค้ำปกติเช่นเดียวกับบุคคลภำยนอก

0.64

กลุ่มบริษัทใช้บริกำรอินเทอร์เน็ต และอื่น ๆ
ซึ่ ง เป็ นกำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ปกติ โดยจ่ ำ ย
ค่ำบริกำรตำมสัญญำและเงื่อนไขทำงกำรค้ำ
ปกติเช่นเดียวกับบุคคลภำยนอก

0.03
1.77
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง/
ควำมสัมพันธ์กบั
บริษัท
บริษัท เชนนิงตัน อินเวส
เม้นท์
พีทีอี ลิมิเต็ด (เชน)/
บริษัทถือหุน้ ใน เชน
ร่วมกับ Asia Mobile
Holdings Pte
Ltd.”AMH”
ในสัดส่วน 51% : 49%
- เป็ นบริษัทถือเงินลงทุน
ในธุรกิจให้บริกำร
โทรคมนำคม

บริษัท แอดวำนซ์ ไวร์เลส
เน็ทเวร์ค จำกัด (เอ
ดับบลิวเอ็น)/ บริษัทย่อย
ในกลุม่ เอไอเอส
- ให้บริกำรโทรคมนำคม
บริกำรโครงข่ำย
โทรคมนำคม

ลักษณะรำยกำร

1. รำยได้อื่น
- บริษัทรับจ้ำงให้คำปรึกษำ
โดย เชนต้องจ่ำยค่ำที่ปรึกษำ
และบริหำรงำนเป็ นรำยเดือน
โดยค่ำบริกำรกำหนดจำก
ต้นทุนของผูบ้ ริหำรและ
พนักงำนที่ให้คำปรึกษำและ
บริหำรงำนเพื่อสนับสนุนกำร
ดำเนินธุรกิจของบริษัทใน
กลุม่

ส่วนที่ 2 กำรกำกับดูแลกิจกำร
มูลค่ำรำยกำร
ระหว่ำงกัน
สำหรับปี สนิ ้ สุด
31 ธ.ค. 2564
(ล้ำนบำท)
งบกำรเงินรวม

เหตุผลและควำมจำเป็ นของกำรทำรำยกำร

7.67

เป็ นนโยบำยในกำรกำกับดูแลบริษัทย่อยของ
บริษัท เพื่อให้กำรควบคุมเป็ นประโยชน์สงู สุด

2. รำยได้ทำงกำรเงิน
- ดอกเบีย้ รับ

57.01

บริ ษั ท ให้ค วำมช่ ว ยเหลื อ ทำงกำรเงิ น ใน
รูปแบบของเงินให้กยู้ ืม อัตรำดอกเบีย้ ที่เรียก
เก็บถูกคำนวณจำกต้นทุนกำรกูย้ ืมที่เกิดขึน้
จริงบวกด้วยส่วนต่ำง เสมือนทำรำยกำรกับ
บุคคลภำยนอก

3. เงินให้กยู้ ืมระยะยำว
4. ลูกหนีอ้ ื่น

1,753.24
6.93

1. รำยได้
- รำยได้จำกกำรให้เช่ำ
ช่องสัญญำณดำวเทียม
บนดำวเทียมไทยคม

38.32

- รำยได้อื่น

1.66

บริ ษั ท เป็ นผู้ใ ห้บ ริ ก ำรเช่ ำ ช่ อ งสั ญ ญำณ
ดำวเทียม ซึ่งเป็ นกำรดำเนินธุรกิจปกติ โดย
คิ ด ค่ ำ บริ ก ำรตำมสั ญ ญำและเงื่ อ นไข
ทำงกำรค้ำปกติเช่นเดียวกับบุคคลภำยนอก

2. ค่ำใช้จำ่ ย

แบบ 56-1 One Report

- กลุม่ บริษัทจ่ำยเงินค่ำใช้
บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่
ให้กบั ผูบ้ ริหำรและพนักงำน
และอื่น ๆ

0.80

- ค่ำใช้จำ่ ยอื่น

0.02

3. ลูกหนีก้ ำรค้ำและ
รำยได้คำ้ งรับ
4. เจ้ำหนีก้ ำรค้ำ เจ้ำหนีอ้ ื่นและ
ค่ำใช้จำ่ ยค้ำงจ่ำย

7.37

กลุ่มบริษัทใช้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่รวมถึง
ค่ ำ บริ ก ำรอื่ น ผ่ ำ นช่ อ งทำงโทรศั พ ท์ เพื่ อ
สนับสนุนธุรกิจปกติ อัตรำค่ำบริกำรเป็ นรำคำ
ตลำดเสมือนทำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก

0.09
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง/
ควำมสัมพันธ์กบั
บริษัท

ลักษณะรำยกำร

บริษัท ไฮ ช็อปปิ ้ง จำกัด
1. รำยได้
(ไฮ ช็อปปิ ้ง) / มีอินทัชเป็ น
ผูถ้ ือหุน้ ใน ไฮ ช็อปปิ ้ง - รำยได้จำกกำรให้บริกำรแพร่
ร่วมกับ บริษัท ฮุนได
ภำพออกอำกำศรำยกำร
โฮมช็อปปิ ้ง เน็ตเวิรค์
โทรทัศน์ และบริกำรระบบทีวี
คอร์ปอเรชั่น (ฮุนได
ไกด์
โฮมช็อปปิ ้ง) ในสัดส่วน
51% : 49%
- ประกอบธุรกิจโฮมช็อ
ปปิ ้งในประเทศไทย
- รำยได้อื่น
กิจกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

ส่วนที่ 2 กำรกำกับดูแลกิจกำร
มูลค่ำรำยกำร
ระหว่ำงกัน
สำหรับปี สนิ ้ สุด
31 ธ.ค. 2564
(ล้ำนบำท)
งบกำรเงินรวม
6.96

เหตุผลและควำมจำเป็ นของกำรทำรำยกำร

บริษัทย่อย (ดีทีวี เซอร์วิส) มีรำยได้จำกกำร
ให้บ ริ ก ำรแพร่ ภ ำพออกอำกำศรำยกำร
โทรทัศน์ และบริกำรระบบทีวีไกด์ ซึง่ เป็ นกำร
ด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ปกติ โดยคิ ด ค่ ำ บริ ก ำรตำม
สัญญำและเงื่อนไขทำงกำรค้ำปกติเช่นเดียว
กับบุคคลภำยนอก

0.36

1. รำยได้
- รำยได้จำกกำรให้บริกำรส่ง
สัญญำณโทรทัศน์ผ่ำน
ดำวเทียม

6.08

บริษัทย่อย (ทีซี บรอดคำสติง้ ) มีรำยได้จำก
กำรรับจ้ำงดำเนินกำรให้บริกำรส่งสัญ ญำณ
โทรทัศน์ผ่ำนดำวเทียม โดยคิดค่ำบริกำรตำม
สั ญ ญำและเงื่ อ นไขทำงกำรค้ำ โดยปกติ
เช่นเดียวกับบุคคลภำยนอก

- รำยได้จำกกำรให้บริกำร
ดำวเทียมสื่อสำร

8.25

บริษัทย่อย (ไอพีสตำร์) มีรำยได้จำกกำร
ให้บริกำรดำวเทียมสื่อสำร โดยคิดค่ำบริกำร
ตำมสัญญำและเงื่อนไขทำงกำรค้ำโดยปกติ
เช่นเดียวกับบุคคลภำยนอก

- รำยได้จำกกำรให้บริกำรอื่น ๆ

1.57

2. ค่ำใช้จำ่ ย
- ค่ำใช้จำ่ ยอื่น

1.66

3. ลูกหนีก้ ำรค้ำและลูกหนีอ้ ื่น

9.56

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
ในปี 2564 บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย (บริษัท) มีรำยกำรกับบุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน โดย
แสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินที่ตรวจสอบแล้ว ข้อ 4 ในงบกำรเงินประจำปี 2564 ซึ่งตรวจสอบแล้วโดยผูต้ รวจสอบ
บัญชีรบั อนุญำต ได้สรุ ปรำยกำรกับบุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันในกำรทำรำยกำรดังกล่ำวว่ำ รำยกำรที่บริษัทมีกับ
บริษัทในกลุ่มอินทัช และกลุ่ม Singtel เช่น บริษัทย่อย กำรร่วมค้ำ ผูบ้ ริหำร และกิจกำรอื่นที่อินทัช Singtel และบริษัท มี
อิทธิพลอย่ำงมีสำระสำคัญ ไม่วำ่ จะทำงตรงหรือทำงอ้อม จะแสดงเป็ นรำยกำรกับบุคคล หรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท
บริษัทคิดรำคำซือ้ ขำยสินค้ำและบริกำรกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันตำมสัญญำและเงื่อนไขทำงกำรค้ำโดยปกติเช่นเดียวกับ
บุคคลภำยนอก สำหรับรำยกำรที่มีนยั สำคัญและต้องดำเนินกำรตำมระเบียบปฏิบตั ิของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งรำยกำรดังกล่ำวคณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบ
ทำนรำยกำรและได้ให้ควำมเห็นว่ำเป็ นรำยกำรที่สมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์ตอ่ บริษัท
แบบ 56-1 One Report
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มาตรการขั้นตอนการอนุมัติการทารายการระหว่างกัน
บริษั ท ไทยคม จ ำกัด (มหำชน) เป็ นบริษั ทจดทะเบี ยนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มี เป้ำหมำยในกำร
ประกอบกำรเพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ ือหุน้ มีนโยบำยกำรเปิ ดเผยข้อมูลให้แก่นกั ลงทุนอย่ำงเพียงพอ รวมทัง้ ยึดถือ
ปฏิบัติตำมระเบียบ ข้อกำหนด และกฎหมำยต่ำง ๆ ในประเทศที่บริษัทประกอบกำรอยู่ ดังนั้น เพื่อให้กำรดำเนินกำร
เกี่ยวกับรำยกำรระหว่ำงกลุม่ บริษัทกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันเป็ นไปอย่ำงโปร่งใส ลดควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์และสอดคล้องกับหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี และเป็ นไปตำมกฎหมำย กฎระเบียบ และข้อบังคับ
ของหน่ว ยงำนกำกับ ดูแ ลที ่เ กี่ย วข้อ ง เช่น ตลำดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ง ประเทศไทย สำนัก งำนคณะกรรมกำรกำกัล
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ในอันที่จะทำให้ผลู้ งทุนมีขอ้ มูลอย่ำงเพียงพอต่อกำรใช้ดุลยพินิจในกำรตัดสินใจ
ลงทุนได้ บริษัทจึงกำหนดแนวทำงกำรทำรำยกำรระหว่ำงกลุม่ บริษัทกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อเป็ นเกณฑ์
ในกำรพิจำรณำทำรำยกำรดังรำยละเอียดต่อไปนี ้
กำรทำรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัท และบริษัทย่อย กับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง บริษัทจะพิจำรณำดำเนินกำร
เสมือนหนึ่งทำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก (Arm’s length basis) เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัทโดยจะต้องมีเงื่อนไขกำรค้ำ
ที่มีรำคำและเงื่อนไขที่เป็ นธรรมและไม่ก่อให้เกิดกำรถ่ำยเทผลประโยชน์ ในกรณีที่ไม่ชัดเจนว่ำรำคำระหว่ำงกันเข้ำข่ำย
Arm’s length basis หรือไม่ จะต้องนำเสนอรำยกำรดังกล่ำวหำรือต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อขอควำมเห็นชอบก่อนทำ
รำยกำร
บริษัทมีกำรมอบอำนำจอนุมตั ิวงเงินแก่ผบู้ ริหำรตำมลำดับขัน้ โดยจะกำหนดอำนำจของผูม้ ีสทิ ธิอนุมตั ิตำมวงเงินที่
กำหนด อย่ำงไรก็ตำม บริษัทห้ำมมิให้กรรมกำรและผูบ้ ริหำรที่มีสว่ นได้เสียหรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
โดยส่วนตัวเป็ นผูอ้ นุมตั ิทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันซึ่งตนมีสว่ นได้เสีย และกรรมกำรที่มีสว่ นได้ เสียในกำรตกลงเข้ำทำ
รำยกำรที่เกี่ยวโยงกันต้องไม่เข้ำร่วมประชุมและไม่มีสทิ ธิออกเสียงในที่ประชุม โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบทำหน้ำที่
สอบทำนกำรทำรำยกำรระหว่ำงบริษัท หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันและให้ดำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่ำงไรก็ตำม กำรทำรำยกำรระหว่ำงบริษัทกับบริษัทที่มบี คุ คลที่อำจมีควำมขัดแย้ง
มีสดั ส่วนกำรถือหุน้ ต่ำกว่ำร้อยละ 10 จะไม่ผำ่ นกำรตรวจสอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึง่ สอดคล้องกับประกำศ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือ่ ง กำรเปิ ดเผยกำรเข้ำทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบี ยน
กำรทำรำยกำรระหว่ำงกันพึงกระทำได้ตำมปกติเนื่องจำกเป็ นกำรทำรำยกำรตำมปกติธุรกิจและตำมเงื่อนไขกำรค้ำโดยทั่วไป
เสมือนลูกค้ำภำยนอกทั่วไปโดยปกติ รวมทัง้ รำคำหรือค่ำตอบแทนอยู่ในกรอบซึ่งต้องได้รบั อนุมตั ิตำมระเบียบปฏิบตั ิทำง
กำรเงินของบริษัทและต้องทบทวนกระบวนกำรคัดเลือกผูข้ ำยและผูผ้ ลิต (Vendor selection process) อยู่เสมอ เพื่อให้
แน่ใจว่ำบริษัท ได้เปิ ดโอกำสแก่ผปู้ ระกอบกำรนอกกลุม่ ซึ่งอำจให้ผลประโยชน์แก่บริษัทมำกกว่ำ และเป็ นแหล่งภำยนอก
สำหรับกำรเปรียบเทียบรำคำและเงื่อนไขทำงกำรค้ำ
บริษัททำกำรเปิ ดเผยข้อมูลรำยกำรระหว่ำงกัน โดยยึดแนวปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ไทย ฉบับที่ 24 เรื่อง
กำรเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน และตำมระเบียบปฏิบตั ิของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้ นี ้ ฝ่ ำยกฎหมำยและกำกับดูแล (Legal and
Compliance) และฝ่ ำยบัญชีจะนำเสนอรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ที่เกิดขึน้
เข้ำสู่กำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรตรวจสอบ (Audit Committee) เพื่อสอบทำนและให้ควำมเห็นต่อควำมจำเป็ นและ
ควำมสมเหตุสมผลของรำยกำรว่ำเป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัทหรือไม่ ก่อนรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทต่อไป
นอกจำกนี ้ ฝ่ ำยบัญชีจะนำเสนอรำยกำรระหว่ำงกันทุก ๆ เดือนเพื่อให้เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
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นโยบายหรือแนวโน้มการทารายการระหว่างกันในอนาคต
ในอนำคตบริษัทอำจมีควำมจำเป็ นที่จะต้องเข้ำทำรำยกำรระหว่ำงกัน ทัง้ ที่เป็ นรำยกำรทำงกำรค้ำตำมปกติ
ธุรกิ จและรำยกำรที่ไม่เป็ นไปตำมกำรค้ำปกติธุรกิ จ โดยกำรเข้ำทำรำยกำรดังกล่ำวจะตัง้ อยู่บนเงื่ อนไข รำคำที่
สมเหตุสมผล และเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ทัง้ นี ้ บริษัทจะปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกำศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกำรปฏิบตั ิตำม
ข้อกำหนดและปฏิบัติเกี่ ยวกับกำรเปิ ดเผยข้อมูลกำรทำรำยกำรที่เกี่ ยวโยงกัน และกำรได้มำหรือจำหน่ำยไปซึ่ง
สินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อย บริษัทจะทำกำรเปิ ดเผยรำยกำรระหว่ำงกันไว้ในหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินที่ได้รบั กำรตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีของบริษัท

แบบ 56-1 One Report

ส่วนที่ 2 หน้ำที่ 81

สวนที่ 3

งบการเง�น

บริษัท ไทยคม จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 3 งบการเงิน

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินประจาปี 2564
คณะกรรมการบริษัทเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ไทยคม จากัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของ
บริษัท ไทยคม จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจาปี งบการเงิน
ดังกล่าวจัดทาขึน้ ตามหลักการบัญชีที่รบั รองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอ และใช้
ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สดุ ในการจัดทารวมทัง้ ให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลที่สาคัญอย่างเพียงพอในหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้เป็ นประโยชน์ตอ่ ผูถ้ ือหุน้ และนักลงทุนทั่วไปอย่าง
คณะกรรมการบริษัทได้จดั ให้มีระบบบริหารความเสี่ยง รวมถึงให้มีและดารงรักษาไว้ซงึ่ ระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิผลเพื่อให้ม่นั ใจได้อย่างมีเหตุผลว่าข้อมูลทางบัญชีมคี วามถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดารงรักษาไว้ซงึ่ ทรัพย์สนิ
ตลอดจนเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดาเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสาคัญ
ในการนีค้ ณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง เพื่อทาหน้าที่สอบทานนโยบายการบัญชีและ
คุณ ภาพของรายงานทางการเงิ นสอบทานระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ระบบการบริห ารความเสี่ยง
ตลอดจนพิจารณาการเปิ ดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันโดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนีป้ รากฏใน
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและความเสีย่ ง ซึง่ แสดงไว้ในรายงานประจาปี แล้ว
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยได้รบั การตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีของบริษัท
คือ บริษัท ดีลอยท์ ทูช้ โธมัสสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด ในการตรวจสอบนัน้ ทางคณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนข้อมูลและ
เอกสารต่าง ๆ เพื่อให้ผสู้ อบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของ
ผูส้ อบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผูส้ อบบัญชีซงึ่ แสดงไว้ในรายงานประจาปี แล้ว
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความ
เชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่างบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ไทยคม จากัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษัท ไทยคม
จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สาหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ โดยถือปฏิบตั ิตามหลักการ
บัญชีที่รบั รองทั่วไป และปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(นายสมประสงค์ บุญยะชัย)

(นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์)

ประธานกรรมการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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ส่วนที่ 3 หน้า 1

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
บริษัท ไทยคม จากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริ ษทั ไทยคม จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย (“กลุ่ มบริ ษทั ”)
และงบการเงิ นเฉพาะกิ จการของบริ ษทั ไทยคม จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะ
การเงิ นรวมและเฉพาะกิ จ การ ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2564 และงบก าไรขาดทุ น รวมและเฉพาะกิ จการ
งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่นรวมและเฉพาะกิ จการ งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ ้นรวมและเฉพาะกิ จการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิ จการสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดี ยวกัน
และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินของบริ ษทั ไทยคม จากัด (มหาชน)
และบริ ษทั ย่อย และของบริ ษทั ไทยคม จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และผลการดาเนิ นงาน
และกระแสเงินสดสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันโดยถู กต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ป ฏิ บ ตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี ความรั บ ผิดชอบของข้าพเจ้าได้ก ล่ าวไว้
ในวรรคความรั บผิดชอบของผูส้ อบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากกลุ่มบริ ษทั ตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบ
วิช าชีพ บัญ ชี ที่ก าหนดโดยสภาวิช าชี พ บัญ ชี ใ นส่ วนที ่เกี่ย วข้อ งกับ การตรวจสอบงบการเงิ นรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิ จการ และข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่ งเป็ นไปตาม
ข้อกาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่ อว่าหลักฐานการสอบบัญชี ที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
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ข้ อมูลและเหตุการณ์ ทเี่ น้ น
ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 33.4 และ 33.5 บริ ษทั มีขอ้ พิพาทกับภาครัฐทั้งใน
ส่ วนที่ อยู่ภายใต้สัญญาดาเนิ นกิ จการดาวเที ยมสื่ อสารภายในประเทศหรื อส่ วนที่ อยู่ภายใต้ใบอนุ ญาต
ให้บริ การโทรคมนาคม ปัจจุบนั ข้อพิพาทเหล่านี้ยงั อยูภ่ ายใต้กระบวนการทางอนุญาโตตุลาการ ซึ่งผลของ
ข้อพิพาทขึ้นอยูก่ บั กระบวนการยุติธรรมในอนาคตและยังไม่สามารถระบุได้ในขณะนี้ ทั้งนี้ ขา้ พเจ้ามิได้
แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในเรื่ องดังกล่าว
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบคื อเรื่ องต่างๆ ที่ มีนัยส าคัญที่สุ ดตามดุ ลยพินิจเยี่ ยงผูป้ ระกอบวิชาชี พของ
ข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาเรื่ อง
เหล่านี้ มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและ
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่ องเหล่านี้
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
การรับรู้รายได้ จากการให้ บริการและรายได้ ค้างรับทีเ่ กีย่ วข้ อง

วิธีการตรวจสอบทีส่ าคัญ

เนื่ องจากกลุ่มบริ ษทั มีจานวนสัญญาบริ การเป็ นจานวนมาก วิธีการตรวจสอบที่สาคัญรวมถึง
ซึ่ งมี ขอ้ ตกลงและเงื่ อนไขในการกาหนดราคาที่ แตกต่างกัน
• ท าความเข้าใจเกี่ ยวกับขั้นตอนการปฏิ บัติ งานและการ
ดังนั้นเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ คือ ความถูกต้องของการ
ควบคุ มภายในที่ เกี่ ยวข้องกับการรั บรู ้ รายได้ จากการ
รับรู ้รายได้จากการให้บริ การและรายได้คา้ งรับที่เกี่ยวข้อง ตาม
ให้บริ การและรายได้คา้ งรับที่เกี่ยวข้อง
ข้ อตกลงและเงื่ อ นไขตามสั ญ ญาบริ การว่ าเป็ นไปตาม
• ทดสอบการออกแบบและการปฏิ บั ติ ตามการควบคุ ม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินหรื อไม่
ภายในที่เกี่ยวข้องกับการรับรู ้รายได้จากการให้บริ การและ
ทั้งนี้ นโยบายการบัญชีสาหรับการรับรู ้รายได้และรายละเอียด
รายได้คา้ งรับที่เกี่ยวข้อง
ของรายได้จากการให้บริ การและรายได้คา้ งรับที่เกี่ยวข้อง ได้
เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.17 และข้อ 23 • ทดสอบความมีประสิ ทธิผลของการปฏิบตั ิตามการควบคุม
ภายในที่เกี่ยวข้องกับการรับรู ้รายได้จากการให้บริ การและ
ตามลาดับ
รายได้คา้ งรับที่เกี่ยวข้อง และ

• ตรวจสอบเนื้อหาสาระ ซึ่งประกอบด้วย
- ตรวจสอบเงื่ อนไขของสัญญาบริ การและทดสอบการ
ค านวณรายได้และตรวจสอบเอกสารประกอบการ
บันทึ กบัญชี สาหรับรายได้จากการให้บริ การดังกล่าว
และรายได้คา้ งรับที่เกี่ยวข้อง
- การวิเคราะห์เปรี ยบเที ยบข้อมูลทางการเงินที่ เกี่ยวข้อง
กับรายได้จากการให้บริ การและรายได้คา้ งรับที่เกี่ยวข้อง
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ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่ งรวมอยูใ่ นรายงานประจาปี ซึ่งข้าพเจ้า
ได้รับข้อมูลอื่นในรายงานประจาปี ฉบับเตรี ยมเผยแพร่ ก่อนวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้า
ไม่ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับข้อมูลอื่นดังกล่าว
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่ องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ
การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสาคัญกับงบการเงินหรื อกับความรู ้ที่ได้รับจาก
การตรวจสอบของข้า พเจ้า หรื อ ปรากฏว่ า ข้อ มู ล อื่ น มี ก ารแสดงข้อ มู ล ที่ ข ัด ต่ อ ข้อ เท็ จ จริ ง อัน เป็ น
สาระสาคัญหรื อไม่
ข้าพเจ้าได้อ่านข้อมูลอื่นในรายงานประจาปี ฉบับเตรี ยมเผยแพร่ โดยไม่พบว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญที่ขา้ พเจ้าต้องรายงาน
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้ าทีใ่ นการกากับดูแลต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการเหล่านี้
โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ ยวกับการควบคุมภายใน
ที่ผูบ้ ริ หารพิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทางบการเงินรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการที่ปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถ
ของกลุ่ มบริ ษ ัทและบริ ษ ัท ในการดาเนิ นงานต่ อเนื่ อง การเปิ ดเผยเรื่ องที่ เกี่ ยวกับการด าเนิ นงานต่ อเนื่ อง
(ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชี สาหรับการดาเนิ นงานต่อเนื่ องเว้นแต่ผูบ้ ริ หารมี ความ
ตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั หรื อหยุดดาเนินงานหรื อไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่ องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลมีหน้าที่ในการกากับดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั

3

Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit

ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิ จการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซ่ ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้า
อยู่ด้ว ย ความเชื่ อ มัน่ อย่า งสมเหตุ ส มผลคื อ ความเชื่ อ มั่น ในระดับ สู ง แต่ ไ ม่ ไ ด้เป็ นการรั บ ประกัน ว่า
การปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมู ลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ น
สาระสาคัญที่มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาดและถือว่ามี
สาระสาคัญ เมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการ
รวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิจการจากการ
ใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัย
เยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
• ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงาน
ตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอ
และเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ ในการแสดงความเห็ นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ ไม่พ บข้อมู ลที่ ขดั ต่ อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญซึ่ งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด
เนื่องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้น
การแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็ นต่อความมีประสิ ทธิ ผล
ของการควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่ งจัดทาขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร
• สรุ ปเกี่ ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชี สาหรับการดาเนิ นงานต่อเนื่ องของผูบ้ ริ หาร
และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์
หรื อสถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สาคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั และ
บริ ษทั ในการดาเนิ นงานต่อเนื่ องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามี ความไม่แน่ นอนที่ มีสาระสาคัญ
ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้สังเกตถึงการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ในงบการเงิน หรื อถ้าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ป
ของข้าพเจ้าขึ้นอยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า
4

บริษทั ไทยคม จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2564
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
บาท

2564
บาท

2563
บาท

สิ นทรั พย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

5

1,780,488,751

2,298,895,168

900,226,798

1,525,014,135

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ส่วนของเงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

6
4

1,832,294,578
34,799,837
-

3,823,095,231
29,625,419

4

2,070,559,415
7,011,640
-

10,000,000

3,448,358,847
56,248,528
-

ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี

4

1,002,942,609

853,012,944

1,002,942,609

873,012,944

สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั

7

7,341,674
46,288,496

55,434,411
40,553,094

301,758
46,288,496

49,260,746
40,553,094

สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น

8

3,121,781,161

4,320,271,307

2,804,264,759

3,905,788,751

13,149,452
8,049,563,198

37,512,266
9,472,773,605

24,031,075
8,640,776,145

23,924,803
9,922,161,848

9
9

1,249,465,494

1,392,676,559

1,566,023,426
1,244,000,600

1,485,273,847
1,386,736,739

4
10
11

750,299,416
2,778,275,508
1,434,327,351

898,710,066
3,091,012,185
151,004,859

750,299,416
2,692,585,988
86,385,887

898,710,066
2,981,089,302
126,033,543

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในการร่ วมค้า
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนภายใต้สญ
ั ญาอนุญาต
ให้ดาเนินการ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

12
12
13
14

รวมสินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
6

-

559,684,832

-

559,684,832

61,681,142
690,005,887
326,013,807
7,290,068,605

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

10,488,180
636,023,337
320,093,878
7,305,900,712

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

15,339,631,803

16,676,277,427

15,946,676,857

18,399,501,997

บริษทั ไทยคม จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2564
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
บาท

2564
บาท

2563
บาท

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ส่วนของเงินกูย้ ืมระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี

16
4

462,137,101
4,300

424,128,355
-

397,753,484
13,413,375

407,871,528
19,906,280

15
15

424,487,073
227,845,579

2,624,366,194
79,866,473

424,487,074
50,457,080

2,656,366,194
72,672,057

205,030,845

191,056,475

32,122,075

77,181,946

21,455,063

117,411,422
4,192,833

17

81,221,565
1,422,181,526

61,128,356
3,502,150,108

14,381,464
932,614,552

20,145,187
3,371,554,614

เงินกูย้ ืมระยะยาว

15

841,412,166

1,135,519,151

841,412,166

1,135,519,151

หนี้สินตามสัญญาเช่า
เจ้าหนี้ - อาคารและอุปกรณ์ระยะยาว
หนี้สินสุทธิในบริ ษทั ย่อย
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน

15

1,223,504,562
231,791,010

68,389,384
208,426,920

48,527,252
231,791,010

50,122,859
208,426,920

6,358,223

2,303,087,582
-

1,913,426,393
-

18

279,459,346

283,241,394

250,009,757

253,523,500

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินไม่หมุนเวียน

19

212,000,501
2,788,167,585

225,113,712
1,927,048,784

209,951,584
3,884,779,351

219,849,763
3,780,868,586

4,210,349,111

5,429,198,892

4,817,393,903

7,152,423,200

ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
เงินรับล่วงหน้าค่าบริ การจากลูกค้า
ผลประโยชน์ตอบแทนค้างจ่าย
ภาษีเงินได้นิติบคุ คลค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน

-

117,411,422
-

หนีส้ ินไม่หมุนเวียน

9
13

รวมหนีส้ ิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
7

-

บริษทั ไทยคม จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2564
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
บาท

2564
บาท

2563
บาท

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน

20
5,499,884,200

5,499,884,200

5,499,884,200

5,499,884,200

5,480,509,770

5,480,509,770

5,480,509,770

5,480,509,770

20

4,325,271,183

4,325,271,183

4,325,271,183

4,325,271,183

21

549,988,420
1,068,464,158

549,988,420
1,127,222,588

549,988,420
1,068,464,158

549,988,420
1,127,222,588

องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
รวมส่ วนของบริษทั ใหญ่

(294,950,577)
11,129,282,954

(235,913,164)
11,247,078,797

(294,950,577)
11,129,282,954

(235,913,164)
11,247,078,797

ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

(262)
11,129,282,692

(262)
11,247,078,535

11,129,282,954

11,247,078,797

รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

15,339,631,803

16,676,277,427

15,946,676,857

18,399,501,997

ทุนที่ออกและชาระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษทั ไทยคม จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกาไรขาดทุน
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
งบการเงินรวม
2564

2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

บาท

บาท

บาท

บาท

3,302,772,114
368,941,536
73,748,946
3,745,462,596

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

2,593,432,334
351,834,826
101,397,266
3,046,664,426

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

ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริ การ
ต้นทุนค่าอนุญาตให้ดาเนินการ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

1,998,317,478
351,275,770

2,072,532,925
505,839,320

1,564,179,775
351,275,770

1,905,608,020
505,839,320

16,856,063
800,596,740

20,067,536
838,740,096

5,176,520
562,143,446

7,148,981
585,803,285

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร

66,534,611

68,688,821

66,208,081

68,324,751

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ
รวมค่ าใช้ จ่าย

3,233,580,662

58,559,054
3,564,427,752

2,548,983,592

46,727,462
3,119,451,819

กาไรจากกิจกรรมดาเนินงาน
รายได้ทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า (ขาดทุนจากการด้อยค่า)
ซึ่ งเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
ส่ วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและการร่ วมค้า
กาไรก่ อนภาษีเงินได้

511,881,934
129,145,713
(155,290,978)

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

497,680,834
103,221,857
(129,679,163)

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

12,934,422
(266,755,870)
231,915,221

8,564,560
3,743,190
627,986,819

12,123,692
(276,104,677)
207,242,543

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

(88,279,021)

(114,204,439)

(63,606,343)

(66,472,401)

กาไรสาหรั บปี

143,636,200

513,782,380

143,636,200

513,782,380

การแบ่งปั นกาไร
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไรสาหรั บปี

143,636,200
143,636,200

513,782,380
513,782,380

143,636,200
143,636,200

513,782,380
513,782,380

0.13
0.13

0.47
0.47

0.13
0.13

0.47
0.47

รายได้

หมายเหตุ
4

รายได้จากการขายและการให้บริ การ
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ
รายได้อื่น
รวมรายได้

23

ค่ าใช้ จ่าย

4

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

กาไรต่ อหุ้น (บาท)
กาไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน
กาไรต่อหุ ้นปรับลด

24

27

28

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษทั ไทยคม จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
กาไรสาหรั บปี

2564

2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

บาท

บาท

บาท

บาท

143,636,200

513,782,380

143,636,200

513,782,380

20,944,812

(49,450,094)

20,944,812

(49,450,094)

(4,124,133)
16,820,679

8,551,683
(40,898,411)

(4,124,133)
16,820,679

8,551,683
(40,898,411)

(51,871,942)
(9,190,185)

(5,902,399)
4,434,423

(51,871,942)
(9,190,185)

(5,902,399)
4,434,423

1,838,037
(59,224,090)
(42,403,411)
101,232,789

(886,884)
(2,354,860)
(43,253,271)
470,529,109

1,838,037
(59,224,090)
(42,403,411)
101,232,789

(886,884)
(2,354,860)
(43,253,271)
470,529,109

101,232,789
101,232,789

470,529,109
470,529,109

101,232,789
101,232,789

470,529,109
470,529,109

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะไม่ ถูกจัดประเภทรายการใหม่
เข้ าไปไว้ ในกาไรหรื อขาดทุน
กาไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักการคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
สาหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
ภาษีเงินได้ที่เกี่ ยวกับองค์ประกอบของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่
เข้ าไปไว้ ในกาไรหรื อขาดทุน
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
การเปลี่ ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
ภาษีเงินได้ที่เกี่ ยวกับองค์ประกอบของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี - สุ ทธิจากภาษี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
การแบ่ งปั นกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ไทยคม จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
งบการเงินรวม
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุ้น
ผลสะสมจาก
ผลต่างจาก
รวม
ทุนสารองอื่น การลดสัดส่วน
ผลต่างจาก
การเปลี่ยนแปลง องค์ประกอบอื่น
การจ่ายโดยใช้
เงินลงทุน
การแปลงค่า ในมูลค่ายุติธรรมของ ของส่วนของ
หุ้นเป็ นเกณฑ์ ในบริ ษทั ย่อย
งบการเงิน สิ นทรัพย์ทางการเงิน
ผูถ้ ือหุ้น
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

กาไรสะสม
ทุนเรื อนหุ้น
ที่ออกและ
ชาระแล้ว
หมายเหตุ
บาท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
รายการกับผู้ถือหุ้ นทีบ่ ันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
เงินปันผลให้ผถู้ ือหุ้นของบริ ษทั
รวมรายการกับผู้ถือหุ้ นทีบ่ ันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี
กาไร
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รวมกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

5,480,509,770

20
29

28

-

5,480,509,770

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น
บาท

ทุนสารอง
ตามกฎหมาย
บาท

ยังไม่ได้
จัดสรร
บาท

4,325,271,183

549,988,420

873,555,310

16,971,162

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

806,380
806,380

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

17,777,542

-

4,325,271,183

-

549,988,420

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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(22,126,049)

-

(22,126,049)

(237,593,301)

-

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

8,383,504

-

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

รวมส่วนของ
บริ ษทั ใหญ่
บาท

(234,364,684)

10,994,959,999

806,380
806,380

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

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

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

ส่วนของ
ส่วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอานาจ
ควบคุม
บาท

รวมส่วนของ
ผูถ้ ือหุ้น
บาท

(262) 10,994,959,737

-

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

513,782,380
(43,253,271)
470,529,109
(262) 11,247,078,535

บริษัท ไทยคม จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
งบการเงินรวม
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุ้น
ผลสะสมจาก
ผลต่างจาก
รวม
ทุนสารองอื่น การลดสัดส่วน
ผลต่างจาก
การเปลี่ยนแปลง องค์ประกอบอื่น
การจ่ายโดยใช้
เงินลงทุน
การแปลงค่า ในมูลค่ายุติธรรมของ ของส่วนของ
หุ้นเป็ นเกณฑ์ ในบริ ษทั ย่อย
งบการเงิน สิ นทรัพย์ทางการเงิน
ผูถ้ ือหุ้น
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

กาไรสะสม
ทุนเรื อนหุ้น
ที่ออกและ
ชาระแล้ว
หมายเหตุ
บาท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
รายการกับผู้ถือหุ้ นทีบ่ ันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
เงินปันผลให้ผถู้ ือหุ้นของบริ ษทั
รวมรายการกับผู้ถือหุ้ นทีบ่ ันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี
กาไร
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รวมกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

5,480,509,770

20
29

28

-

5,480,509,770

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น
บาท

ทุนสารอง
ตามกฎหมาย
บาท

4,325,271,183

549,988,420

-

4,325,271,183

-

549,988,420

ยังไม่ได้
จัดสรร
บาท
1,127,222,588

17,777,542

(219,215,309)
(219,215,309)

186,677
186,677

143,636,200
16,820,679
160,456,879
1,068,464,158

17,964,219

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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(22,126,049)

-

(22,126,049)

(243,495,700)

-

(51,871,942)
(51,871,942)
(295,367,642)

11,931,043

-

(7,352,148)
(7,352,148)
4,578,895

รวมส่วนของ
บริ ษทั ใหญ่
บาท

(235,913,164)

11,247,078,797

186,677
186,677

186,677
(219,215,309)
(219,028,632)

(59,224,090)
(59,224,090)
(294,950,577)

143,636,200
(42,403,411)
101,232,789
11,129,282,954

ส่วนของ
ส่วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอานาจ
ควบคุม
บาท

รวมส่วนของ
ผูถ้ ือหุ้น
บาท

(262) 11,247,078,535

-

186,677
(219,215,309)
(219,028,632)

143,636,200
(42,403,411)
101,232,789
(262) 11,129,282,692

บริษัท ไทยคม จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

กาไรสะสม
ทุนเรื อนหุน้
ที่ออกและ
ชาระแล้ว
บาท
หมายเหตุ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
รายการกับผู้ถือหุ้นทีบ่ ันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
เงินปันผลให้ผถู้ ือหุน้ ของบริ ษทั
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นทีบ่ ันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี
กาไร
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รวมกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

5,480,509,770

ส่วนเกิน
มูลค่าหุน้
บาท
4,325,271,183

ทุนสารอง
ตามกฎหมาย
บาท

ยังไม่ได้
จัดสรร
บาท

549,988,420

873,555,310

16,971,162

806,380
806,380

20
29

-

-

-

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

28

-

-

-

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

5,480,509,770

4,325,271,183

549,988,420

1,127,222,588

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
ผลสะสมจาก
ผลต่างจาก
รวม
ทุนสารองอื่น การลดสัดส่วน ผลต่างจาก
การเปลี่ยนแปลง องค์ประกอบอื่น
การจ่ายโดยใช้
เงินลงทุน
การแปลงค่า ในมูลค่ายุติธรรมของ ของส่วนของ
รวมส่วนของ
หุน้ เป็ นเกณฑ์ ในบริ ษทั ย่อย
งบการเงิน สิ นทรัพย์ทางการเงิน
ผูถ้ ือหุน้
ผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท บาท
บาท

17,777,542

(22,126,049)

-

(22,126,049)

(237,593,301)

-

8,383,504

-

(234,364,684)

10,994,959,999

806,380
806,380

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

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

3,547,539
3,547,539

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

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

(243,495,700)

11,931,043

(235,913,164)

11,247,078,797

บริษัท ไทยคม จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

กาไรสะสม
ทุนเรื อนหุน้
ที่ออกและ
ชาระแล้ว
บาท
หมายเหตุ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
รายการกับผู้ถือหุ้นทีบ่ ันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
เงินปันผลให้ผถู้ ือหุน้ ของบริ ษทั
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นทีบ่ ันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี
กาไร
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รวมกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

5,480,509,770

ส่วนเกิน
มูลค่าหุน้
บาท
4,325,271,183

ทุนสารอง
ตามกฎหมาย
บาท
549,988,420

ยังไม่ได้
จัดสรร
บาท
1,127,222,588

17,777,542

186,677
186,677

20
29

-

-

-

(219,215,309)
(219,215,309)

28

-

-

-

143,636,200
16,820,679
160,456,879

5,480,509,770

4,325,271,183

549,988,420

งบการเงินเฉพาะกิจการ
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
ผลสะสมจาก
ผลต่างจาก
รวม
ทุนสารองอื่น การลดสัดส่วน ผลต่างจาก
การเปลี่ยนแปลง องค์ประกอบอื่น
การจ่ายโดยใช้
เงินลงทุน
การแปลงค่า ในมูลค่ายุติธรรมของ ของส่วนของ
หุน้ เป็ นเกณฑ์ ในบริ ษทั ย่อย
งบการเงิน สิ นทรัพย์ทางการเงิน
ผูถ้ ือหุน้
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

1,068,464,158

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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17,964,219

(22,126,049)

-

(22,126,049)

(243,495,700)

-

11,931,043

-

รวมส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั
บาท

(235,913,164)

11,247,078,797

186,677
186,677

186,677
(219,215,309)
(219,028,632)

(51,871,942)
(51,871,942)

(7,352,148)
(7,352,148)

(59,224,090)
(59,224,090)

143,636,200
(42,403,411)
101,232,789

(295,367,642)

4,578,895

(294,950,577)

11,129,282,954

บริษทั ไทยคม จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
งบการเงินรวม
2564
บาท

หมายเหตุ

2563
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
บาท
บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรสาหรับปี
รายการปรั บปรุ ง
ค่าเสื่ อมราคาอาคารและอุปกรณ์
ค่าตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
ค่าตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนภายใต้
สัญญาอนุญาตให้ดาเนินการ
ค่าตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
รายได้ทางการเงิน
รายได้จากการลงทุน
ต้นทุนบริ การในอดีตและปัจจุบนั ของพนักงาน
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
ต้นทุนทางการเงิน
(กาไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ค่าตัดจาหน่ายค่าใช้จ่ายในการจัดหาเงินกูย้ มื
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
ค่าเผื่อสิ นค้าเสื่ อมสภาพ (กลับรายการ)
กาไรจากการจาหน่ายอาคารและอุปกรณ์
(กาไร) ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายสิ นค้าคงเหลือ
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายอาคารและอุปกรณ์
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์
ส่วนแบ่ง (กาไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
และการร่ วมค้า
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

143,636,200

513,782,380

143,636,200

513,782,380

10
11

329,879,661
158,818,039

281,939,707
89,414,484

302,355,366
89,588,657

334,755,621
84,019,166

12
12

559,582,748
71,420,393
(129,145,713)
(4,687,557)
17,222,010
186,677
152,939,941
(511,509,731)
2,351,037
(12,934,422)
8,548,608
(2,546,897)
(1,983,528)
2,084,804
2,910,511
-

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

559,582,748
58,283,106
(103,221,857)
15,529,102
186,677
127,328,126
(357,220,951)
2,351,037
(12,123,692)
8,548,608
(1,370,397)
15,143,532
437,490
-

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

266,755,870
88,279,021
1,141,807,672

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

276,104,677
63,606,343
1,188,744,772

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

20

15, 25
6

9
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บริษทั ไทยคม จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
งบการเงินรวม
2564
บาท

หมายเหตุ
การเปลี่ยนแปลงในสิ นทรั พย์ และหนีส้ ิ นดาเนินงาน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
ผลประโยชน์ตอบแทนตามสัญญาอนุญาตให้ดาเนินการค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบี้ย
รับเงินปันผล
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ ออาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายจากเงินให้กยู้ มื แก่บริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจากเงินให้กูย้ มื แก่บริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจากเงินให้กูย้ มื แก่การร่ วมค้า
เงินสดจ่ายสาหรับซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่ วมค้า
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน

4
4
4
9
9

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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2563
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
บาท
บาท

132,006,137
27,784,185
41,527,658
26,436,696
1,705,645
47,860,098
(27,393)
13,251,338
(117,411,422)
18,917,513
(31,349,466)
(48,015,741)
(30,064,289)
1,224,428,631

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

26,287,557
(17,071,747)
25,343,969
1,187,065
(2,402,017)
326,682
(6,524,598)
(45,782,902)
(117,411,422)
(6,939,417)
(28,134,434)
(45,518,074)
972,105,434

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

130,387,755
1,193,987,517
(45,514,883)
9,624,738
188,541,441

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

105,297,859
183,479,258
1,092,333,807
(14,721,015)
2,841,069
(10,000,000)
20,000,000
188,541,441

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

(26,730,051)
(4,000,000)
1,446,296,517

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

(25,000,000)
1,542,772,419

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

บริษทั ไทยคม จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
งบการเงินรวม
2564
บาท

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายเงินปันผลให้ผถู ้ ือหุ ้นของบริ ษทั
ชาระคืนเงินกูย้ มื
ลงทุนในหุ ้นกูภ้ ายในกลุ่มกิจการ

29
15
15

2563
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
บาท
บาท

(219,215,309)
(2,825,430,762)
32,000,000
(176,528,952)
(3,189,175,023)

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

(219,215,309)
(2,768,725,418)
(151,767,921)
(3,139,708,648)

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

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดลดลงสุ ทธิ

(518,449,875)

(322,790,381)

(624,830,795)

(192,317,086)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศ
คงเหลือสิ้ นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2,298,895,168

2,621,710,435

1,525,014,135

1,717,356,107

43,458
1,780,488,751

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

43,458
900,226,798

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

1,234,234
1,433,902,371

116,749
224,281,542

1,014,234
49,941,002

25,249
195,439,343

จ่ายต้นทุนทางการเงิน
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

5

รายการที่ไม่ ใช่ เงินสด
ซื้ ออาคารและอุปกรณ์เป็ นเงินเชื่ อ
หนี้สินตามสัญญาเช่า

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
หมำยเหตุ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

สำรบัญ
ข้อมูลทัว่ ไป
เกณฑ์การจัดทางบการเงิน
นโยบายการบัญชีที่สาคัญ
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและการร่ วมค้า
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนภายใต้สญ
ั ญาอนุญาตให้ดาเนินการ และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี / หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
ทุนเรื อนหุน้ และการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
สารอง
ส่ วนงานดาเนินงาน
รายได้จากการขายและการให้บริ การ
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรต่อหุน้
เงินปันผล
เครื่ องมือทางการเงิน
18

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
หมำยเหตุ
31.
32.
33.
34.
35.

สำรบัญ
ภาระผูกพันกับบุคคลหรื อกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
เหตุการณ์อื่น
การจัดประเภทรายการใหม่
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565
1.

ข้ อมูลทั่วไป
บริ ษทั ไทยคม จากัด (มหาชน) “บริ ษทั ” เป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย และมีที่อยู่จดทะเบียนตั้งอยูเ่ ลขที่
414 ถนนพหลโยธิ น แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพฯ 10400
บริ ษทั จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเดือนมกราคม 2537
บริ ษทั ใหญ่ในระหว่างปี คือ บริ ษทั อินทัช โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน) (ถือหุน้ ร้อยละ 41.13) ซึ่ งเป็ นนิ ติบุคคลที่จดั ตั้ง
ขึ้นในประเทศไทย
บริ ษทั บริ ษทั ย่อยและการร่ วมค้า (รวมเรี ยกว่า “กลุ่มบริ ษทั ”) ประกอบธุ รกิจหลักในการให้บริ การวงจรดาวเทียม
เพื่ อการสื่ อสารทั้งภายในประเทศและต่ างประเทศ จัดจาหน่ ายอุปกรณ์ รับสัญญาณดาวเที ยมไอพี สตาร์ บริ การ
เนื้ อหาส าหรั บเครื อข่ ายบรอดแบนด์ จัด จาหน่ ายอุ ปกรณ์ รับสัญญาณโทรทัศ น์ บริ การศู น ย์ขอ้ มูลอิ นเทอร์ เน็ ต
บริ การอินเทอร์เน็ต บริ การรับ-ส่ งสัญญาณผ่านดาวเทียม บริ การให้คาปรึ กษาด้านเทคนิคที่เกี่ยวกับดาวเทียม บริ การ
ธุรกิจกระจายเสี ยงโทรทัศน์และโทรคมนาคม บริ การระบบโทรศัพท์ บริ การเสริ มบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ และบริ การ
ด้านวิศวกรรมพัฒนาเทคโนโลยีการสื่ อสารและอิเล็กทรอนิ กส์ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการประกอบธุ รกิจภายใต้สัญญา
อนุญาตให้ดาเนินการต่าง ๆ
กลุ่มบริ ษทั มี การประกอบกิ จการใน 9 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย สิ งคโปร์ สาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว
ออสเตรเลีย นิวซี แลนด์ มอริ เชียส เกาะบริ ติช-เวอร์จิน ญี่ปุ่นและอินเดีย
บริ ษทั ได้ทาสัญญากับกระทรวงคมนาคมเพื่อดาเนินกิจการดาวเทียมสื่ อสารเป็ นเวลา 30 ปี โดยบริ ษทั มีสิทธิ ในการ
บริ หารกิจการและการให้บริ การวงจรดาวเทียมเพื่อการสื่ อสารทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และมีสิทธิ เก็บค่า
ใช้วงจรดาวเที ยมจากผูใ้ ช้วงจรดาวเที ยมภายในระยะเวลา 30 ปี ต่ อมาสัญญาดังกล่าวได้อยู่ภายใต้การดู แลของ
กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในปัจจุบนั สัญญาดังกล่าวได้หมดอายุแล้วเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564
บริ ษทั ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิ จการโทรคมนาคมจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิ จการโทรทัศน์และ
กิ จการโทรคมนาคมแห่ งชาติ (“กสทช.”) ซึ่ งบริ ษทั มี สิทธิ ให้บริ การโทรคมนาคมบนโครงข่ายของตนเองทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ โดยใบอนุญาตดังกล่าวมีอายุ 20 ปี และจะหมดอายุในปี 2575
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
รายละเอียดของบริ ษทั ย่อยและการร่ วมค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดงั นี้
ชื่ อกิจกำร

ลักษณะธุรกิจ

ประเทศทีก่ จิ กำร
จัดตั้ง

จัดจาหน่ายอุปกรณ์รับสัญญาณ
โทรทัศน์ บริ การให้คาปรึ กษาและ
ติดตั้งระบบสาหรับเครื อข่ายบรอด
แบนด์แบบครบวงจร

ไทย

99.99

99.99

บริ ษทั ไอพีสตาร์ จากัด

จัดจาหน่ายช่องสัญญาณดาวเทียม
ไทยคม 4

เกาะบริ ติชเวอร์จิน

100

100

บริ ษทั สตาร์ นิวเคลียส จากัด

ให้บริ การด้านวิศวกรรมพัฒนา
เทคโนโลยีการสื่ อสารและ
อิเล็กทรอนิ กส์

เกาะบริ ติชเวอร์จิน

100

100

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

สิ งคโปร์

100

100

บริ ษทั ไอพีสตาร์ โกลเบิล เซอร์วิส
จากัด

จัดจาหน่ายช่องสัญญาณดาวเทียม
ไทยคม 4

มอริ เชียส

100

100

บริ ษทั ไอพีสตาร์ ออสเตรเลีย
พีทีวาย จากัด

จัดจาหน่ายช่องสัญญาณดาวเทียม
ไทยคม 4 และอุปกรณ์รับสัญญาณ
ดาวเทียมไทยคม 4 ในประเทศ
ออสเตรเลีย

ออสเตรเลีย

100

100

บริ ษทั ทีซี บรอดคาสติ้ง จากัด

ให้บริ การด้านธุรกิจกระจายเสี ยง
และกิจการโทรทัศน์

ไทย

99.99

99.99

บริ ษทั ย่ อยทางตรง
บริ ษทั ไทย แอดวานซ์
อินโนเวชัน่ จากัด
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ส่ วนได้ เสี ยใน
ควำมเป็ นเจ้ ำของ
2564
2563
ร้ อยละ
ร้ อยละ

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
ชื่ อกิจกำร

บริ ษทั ไอพีสตาร์ เจแปน จากัด

ลักษณะธุรกิจ

ประเทศทีก่ จิ กำร
จัดตั้ง

จัดจาหน่ายช่องสัญญาณดาวเทียม
ไทยคม 4 และอุปกรณ์รับสัญญาณ
ดาวเทียมไทยคม 4 ในประเทศ
ญี่ปุ่น

ญี่ปุ่น

ส่ วนได้ เสี ยใน
ควำมเป็ นเจ้ ำของ
2564
2563
ร้ อยละ
ร้ อยละ
100
100

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

นิวซี แลนด์

100

100

บริ ษทั อินเตอร์เนชัน่ แนล
แซทเทลไลท์ จากัด

จัดจาหน่ายช่องสัญญาณดาวเทียม
ไทยคม 7 และไทยคม 8

มอริ เชียส

100

100

บริ ษทั ไอพีสตาร์ (อินเดีย)
ไพรเวท จากัด

ให้บริ การคาปรึ กษาด้านเทคนิ คที่
เกี่ยวข้องกับระบบโครงข่ายของ
ดาวเทียม

อินเดีย

100

100

บริ ษทั ทีซี โกลเบิล เซอร์วิส จากัด

ให้บริ การด้านเทคโนโลยี

มอริ เชียส

100

100

บริ ษทั ทีซี สเปซ คอนเน็ค จากัด

ประกอบธุรกิจสื่ อสาร
โทรคมนาคม ธุรกิจดาวเทียมและ
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง

ไทย

99.99

-

ให้บริ การด้านการสื่ อสารข้อมูล
ผ่านดาวเทียมและโซลูชนั่ เพื่อ
ธุรกิจ

ออสเตรเลีย

100

100

บริ ษทั ย่ อยทางอ้ อมของบริ ษทั
บริ ษทั โอไรอ้อน แซทเทลไลท์
ซิ สเทม พีทีวาย จากัด
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
ชื่ อกิจกำร

การร่ วมค้ าของบริ ษทั
บริ ษทั เชนนิงตัน อินเวสเม้นท์ส
พีทีอี จากัด

บริ ษทั เนชัน่ สเปซ แอนด์
เทคโนโลยี จากัด

ลักษณะธุรกิจ

ประเทศทีก่ จิ กำร
จัดตั้ง

ประกอบธุรกิจหลักในการลงทุน
ด้านการสื่ อสารโทรคมนาคมใน
ระดับนานาชาติ

สิ งคโปร์

51*

51*

ประกอบธุรกิจให้บริ การดาวเทียม
สื่ อสารหรื อบริ การอื่นใดที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจดาวเทียม

ไทย

75*

75*

สาธารณรัฐ
ประชาธิ ปไตย
ประชาชนลาว

24.99

24.99

ไทย

50

50

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

ส่ วนได้ เสี ยใน
ควำมเป็ นเจ้ ำของ
2564
2563
ร้ อยละ
ร้ อยละ

* กลุ่มบริ ษทั ถือหุ ้นสามัญในบริ ษทั เหล่านี้ เกินกว่าร้อยละ 50 แต่จดั ประเภทเงินลงทุนดังกล่าวเป็ นการร่ วมค้าของกลุ่มบริ ษทั เนื่ องจากมีขอ้ ตกลง
ในการบริ หารจัดการร่ วมกันตามสัญญาระหว่างผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั เหล่านี้

รายการระหว่างกิ จการที่ มีสาระสาคัญระหว่างบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ตดั ออกจากงบการเงิ นรวมแล้ว งบการเงิ นรวม
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้รวมข้อมูลทางการเงินของบริ ษทั ย่อยสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ที่ได้ตรวจสอบแล้ว
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
กำรแพร่ ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
สถานการณ์ การแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (“COVID-19”) ที่ ปั จจุ บัน ได้ข ยายวงกว้างขึ้ น
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ท าให้ เกิ ด การชะลอตัว ของเศรษฐกิ จ และมี ผ ลกระทบต่ อ ธุ ร กิ จ และอุ ต สาหกรรมส่ ว นใหญ่
สถานการณ์ ดงั กล่าวอาจนามาซึ่ งความไม่แน่ นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการดาเนิ นธุ รกิ จ อย่างไรก็ตาม
ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั จะติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงั กล่าวอย่างต่อเนื่องและจะประเมินผลกระทบ
ทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสิ นทรัพย์ ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างสม่าเสมอ
2. เกณฑ์ กำรจัดทำงบกำรเงิน
2.1 เกณฑ์ กำรถือปฏิบัติ
กลุ่มบริ ษทั จัดทาบัญชี เป็ นเงินบาทและจัดทางบการเงินตามกฎหมายเป็ นภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินและวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย
งบการเงิ นของกลุ่มบริ ษทั ได้จดั ทาขึ้ นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เรื่ อง “การนาเสนองบการเงิน ” ซึ่ งมีผล
บังคับใช้สาหรับงบการเงิ นที่ มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 เป็ นต้นไป และตาม
ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560 เรื่ อง “การจัดทาและส่ งงบการเงิ นและ
รายการเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษทั จดทะเบียน พ.ศ. 2560” และตามประกาศกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า เรื่ อง “กาหนดรายการย่อที่ตอ้ งมีในงบการเงิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562” ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ซึ่ งมี
ผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็ นต้นไป
ในระหว่างปี กลุ่มบริ ษทั ได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับปรั บปรุ งและฉบับใหม่รวมถึ งแนวปฏิ บ ัติ
ทางบัญชีที่ออกโดยสภาวิชาชี พบัญชี ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม
2564 มาถื อปฏิ บตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่าวได้รับการปรั บปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึ นเพื่ อให้มีเนื้ อหา
เท่ าเที ยมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งการอ้างอิงกรอบ
แนวคิ ดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น การปรับปรุ งคานิ ยามของธุ รกิ จ การปรั บปรุ งคานิ ยามของความมี
สาระสาคัญ และข้อกาหนดทางการบัญชี เกี่ยวกับการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ ยอ้างอิง การนามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่ งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว แต่ยงั ไม่มีผลบังคับใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญาเช่ า (“TFRS 16”) ได้เพิ่ มข้อกาหนดเกี่ ยวกับ ข้อยกเว้น
ชัว่ คราวสาหรับการปฏิ รูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง ระยะที่ 2 โดยกิจการต้องถือปฏิบตั ิ ตามการปรับปรุ งดังกล่าวกับงบ
การเงิ นประจาปี สาหรั บรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 เป็ นต้นไป ทั้งนี้ อนุ ญ าตให้
กิจการถือปฏิ บตั ิก่อนวันที่ มีผลบังคับใช้ได้ ซึ่ ง TFRS 16 ฉบับปรับปรุ งนี้ ได้ประกาศในราชกิจจานุ เบกษาแล้วเมื่อ
วันที่ 27 มกราคม 2564
สภาวิชาชี พบัญชี ได้ออกประกาศเกี่ ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ มีการปรับปรุ ง ได้แก่ มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลสาหรับเครื่ องมือทางการเงิน (“TFRS 7”) และมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน (“TFRS 9”) ซึ่ งได้ประกาศในราชกิ จจานุ เบกษาแล้วเมื่อ
วันที่ 28 มิ ถุนายน 2564 และจะมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงิ นที่ มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1
มกราคม 2565 เป็ นต้นไป ทั้งนี้ อนุ ญาตให้กิจการถื อปฏิ บตั ิ ก่อนวันที่ มีผลบังคับใช้ การปรับปรุ งมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิ นดังกล่าว สื บเนื่ องมาจากการปฏิ รูปอัตราดอกเบี้ ยอ้างอิ ง ระยะที่ 2 โดยได้เพิ่ มข้อผ่อนปรน
สาหรับการเปลี่ยนแปลงในกระแสเงินสดตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงินหรื อหนี้ สินทางการเงิน ที่เกิดจากการ
ปฏิ รูปอัตราดอกเบี้ ยอ้างอิง รวมทั้งข้อยกเว้นสาหรับการถือปฏิ บตั ิ ตามข้อกาหนดของการบัญชี ป้องกันความเสี่ ยง
โดยเฉพาะเป็ นการชัว่ คราว และการเปิ ดเผยข้อมูลเพิ่มเติมตาม TFRS 7
นอกจากนี้ สภาวิช าชี พ บัญ ชี ได้ออกประกาศเกี่ ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ มีการปรั บปรุ ง ซึ่ งได้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ได้แก่
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 เรื่ อง การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็ นครั้งแรก

มีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 เป็ นต้นไป
 แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี เรื่ อง แนวทางการให้ความช่ วยเหลือลูกหนี้ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติ ดเชื้ อไวรัส

โคโรนา 2019 โดยมี วตั ถุประสงค์เพื่ อเป็ นมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสาหรั บกิ จการที่ ให้ความช่ วยเหลื อ
ลูกหนี้ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติ ดเชื้ อไวรั ส โคโรนา 2019 โดยมี การให้ค วามช่ วยเหลื อลูกหนี้ ดงั กล่ าว
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 ถึ งวัน ที่ 31 ธันวาคม 2566 หรื อจนกว่าธนาคารแห่ งประเทศไทยจะมี การ
เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ กิจการที่เลือกใช้มาตรการผ่อนปรนชัว่ คราวนี้ ตอ้ งเปิ ดเผยข้อเท็จจริ งดังกล่าวในงบการเงิน
ด้วย
ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั จะนามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ เกี่ยวข้องมาเริ่ มถือปฏิ บตั ิกบั งบการเงินของกลุ่ม
บริ ษทั เมื่ อมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่าวมีผลบังคับใช้ โดยผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั อยู่ระหว่างการ
ประเมินผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่าวที่มีต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั ในงวดที่จะเริ่ ม
ถือปฏิบตั ิ
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2.2 เกณฑ์ กำรวัดมูลค่ ำ
งบการเงินนี้จดั ทาขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นที่ระบุไว้เป็ นอย่างอื่น
2.3 สกุลเงินที่ใช้ ในกำรดำเนินงำนและนำเสนองบกำรเงิน
งบการเงินนี้ จดั ทาและแสดงหน่วยเงินตราเป็ นเงินบาทซึ่ งเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั ข้อมูล
ทางการเงินทั้งหมดมีการปั ดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็ นหลักพันบาท ยกเว้นที่ระบุไว้เป็ น
อย่างอื่น
2.4 กำรประมำณกำรและกำรใช้ วจิ ำรณญำณ
ในการจัดทางบการเงิ นให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ผูบ้ ริ หารต้องใช้วิจารณญาณ การประมาณการ
และข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่ งมีผลกระทบต่อการกาหนดนโยบายการบัญชี และการรายงานจานวนเงินที่เกี่ยวกับ
สิ นทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้
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ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการ
ทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้นไป
(1) การใช้วิจารณญาณ
ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้วิจารณญาณในการเลือกนโยบายการบัญชี ซ่ ึ งมีผลกระทบที่มีนยั สาคัญที่สุดต่อจานวนเงิน
ที่รับรู ้ในงบการเงินซึ่ งประกอบด้วยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้
หมายเหตุขอ้ 9
หมายเหตุขอ้ 9

การจัดประเภทการร่ วมค้า
การจัด ท างบการเงิ น รวม: กลุ่ มบริ ษ ัทมี อานาจควบคุ มโดยพฤติ นัย (De facto control)
เหนือผูไ้ ด้รับการลงทุน

(2) การประมาณการข้อสมมติฐานและความไม่แน่นอนของการประมาณการ
ข้อมูลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของการประมาณการที่สาคัญซึ่ งมีความเสี่ ยงอย่างมีนยั สาคัญที่เป็ นเหตุให้ตอ้ งมี
การปรับปรุ งจานวนเงินที่รับรู ้ในงบการเงิน ซึ่ งประกอบด้วยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้
หมายเหตุขอ้ 6
หมายเหตุขอ้ 7
หมายเหตุขอ้ 9, 10, 11, 12
หมายเหตุขอ้ 10
หมายเหตุขอ้ 12

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

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

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
การวัดมูลค่าของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
การวัดมูลค่าของการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
การวัดมูลค่ายุติธรรม
ประมาณการหนี้สิน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
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3.

นโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ
นโยบายการบัญชีที่นาเสนอดังต่อไปนี้ได้ถือปฏิบตั ิโดยสม่าเสมอสาหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน

3.1 เกณฑ์ ในกำรจัดทำงบกำรเงินรวม
งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริ ษทั บริ ษทั ย่อย และส่ วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั ในการร่ วมค้า
การรวมธุรกิจ
กลุ่มบริ ษทั บันทึกบัญชี สาหรับการรวมธุ รกิจตามวิธีซ้ื อ เมื่อการควบคุมถูกโอนไปยังกลุ่มบริ ษทั ยกเว้นในกรณี ที่เป็ น
การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
การควบคุ ม หมายถึ งอ านาจในการกาหนดนโยบายทางการเงิ นและการด าเนิ น งานของกิ จการเพื่ อให้ ได้มาซึ่ ง
ประโยชน์จากกิ จกรรมของกิ จการนั้น ในการพิจารณาอานาจในการควบคุ ม กิ จการต้องนาสิ ทธิ ในการออกเสี ยงที่
เกิดขึ้นมารวมในการพิจารณา วันที่ซ้ื อกิจการคือวันที่อานาจในการควบคุมนั้นได้ถูกโอนไปยังผูซ้ ้ื อ การกาหนดวันที่
ซื้ อกิจการและการระบุเกี่ยวกับการโอนอานาจควบคุมจากฝ่ ายหนึ่ งไปยังอีกฝ่ ายหนึ่ งต้องใช้ดุลยพินิจเข้ามาเกี่ยวข้อง
ค่าความนิ ยม ถูกวัดมูลค่า ณ วันที่ซ้ื อ โดยวัดจากมูลค่ายุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่ โอนให้ซ่ ึ งรวมถึงการรับรู ้จานวน
ส่ วนได้เสี ยที่ ไม่มีอานาจควบคุมในผูถ้ ูกซื้ อ หักด้วยมูลค่าสุ ทธิ (มูลค่ายุติธรรม) ของสิ นทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและ
หนี้สินที่รับมาซึ่ งวัดมูลค่า ณ วันที่ซ้ื อ กาไรจากการซื้ อในราคาต่ากว่ามูลค่ายุติธรรมรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนทันที
สิ่ งตอบแทนที่ โอนให้ ต้องวัดด้วยมูลค่ ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่โอนไป หนี้ สินที่ กลุ่มบริ ษทั ก่อขึ้ นเพื่ อจ่ายชาระ
ให้แก่เจ้าของเดิม และส่ วนได้เสี ยในส่ วนของเจ้าของที่ออกโดยกลุ่มบริ ษทั ทั้งนี้สิ่งตอบแทนที่โอนให้ยงั รวมถึงมูลค่า
ยุติธรรมของหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและมูลค่าของโครงการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ที่ออกแทนโครงการของผูถ้ ูกซื้ อเมื่อ
รวมธุ รกิ จ หากการรวมธุ รกิ จมีผลให้สิ้นสุ ดความสัมพันธ์ของโครงการเดิ มระหว่างกลุ่มบริ ษทั และผูถ้ ูกซื้ อ ให้ใช้
ราคาที่ต่ากว่าระหว่าง มูลค่าจากการยกเลิกสัญญาตามที่ระบุในสัญญา และมูลค่าองค์ประกอบนอกตลาด ไปหักจาก
สิ่ งตอบแทนที่โอนให้ และรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายอื่น
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หากมีการออกโครงการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ (โครงการทดแทน) เพื่อแลกเปลี่ยนกับโครงการที่พนักงานของผูถ้ ูก
ซื้ อถืออยู่ (โครงการผูถ้ ูกซื้ อ) ขึ้ นอยู่กบั ต้นทุนบริ การในอดี ต ผูซ้ ้ื อต้องวัดส่ วนของโครงการทดแทนด้วยมูลค่าตาม
ราคาตลาดซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของสิ่ งตอบแทนที่ โอน หากมีขอ้ กาหนดเกี่ ยวกับการทางานในอนาคต ผลต่างระหว่าง
มูลค่ าซึ่ งรวมอยู่ในสิ่ งตอบแทนที่ โอนไป และ ราคาตลาดของโครงการทดแทน รั บรู ้ เป็ นผลตอบแทนพนักงาน
ภายหลังการรวมธุรกิจ
หนี้ สินที่ อาจเกิ ดขึ้ นของบริ ษทั ที่ ถูกซื้ อที่ รับมาจากการรวมธุ รกิ จ รับรู ้ เป็ นหนี้ สินหากมีภาระผูกพันในปั จจุ บนั ซึ่ ง
เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ
กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่าส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมตามอัตราส่ วนได้เสี ยในสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ได้มาจากผูถ้ ูกซื้ อ
ต้นทุ นที่ เกี่ ยวข้องกับการซื้ อของกลุ่ มบริ ษ ทั ที่ เกิ ดขึ้ นซึ่ งเป็ นผลมาจากการรวมธุ รกิ จ เช่ น ค่ าที่ ปรึ กษากฎหมาย
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าที่ปรึ กษาอื่นๆ ถือเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น
การรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน
การรวมธุ รกิจซึ่ งเกิดจากการโอนส่ วนได้เสี ยในกิ จการภายใต้การควบคุมของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งควบคุมกลุ่มบริ ษทั ถือเป็ น
การเข้าครอบครองเสมือนว่าได้เกิ ดขึ้นตั้งแต่วนั ต้นงวดของปี เปรี ยบเที ยบก่อนหน้าสุ ดหรื อ ณ วันที่ มีการรวมธุ รกิ จ
ภายใต้การควบคุมเดียวกันแล้วแต่วนั ใดจะหลังกว่า เพื่อปรับปรุ งงบการเงินเปรี ยบเทียบ สิ นทรัพย์และหนี้สินที่ได้มา
จะถู กรั บรู ้ ด ้วยมู ลค่ าตามบัญชี ก่อนการจัดทางบการเงิ นรวมภายใต้การควบคุ มของผูถ้ ื อหุ ้น ที่ กลุ่มบริ ษ ทั มี ส่ วน
ควบคุม ส่ วนประกอบอื่นของส่ วนของเจ้าของที่ได้มาจากการรวมธุ รกิจถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของทุนของกลุ่มบริ ษทั เว้น
แต่ส่วนที่ ได้มานั้นได้รับรู ้เป็ นส่ วนหนึ่ งของส่ วนเกินมูลค่าหุ ้น เงินสดจ่ายในการรวมธุ รกิจรับรู ้โดยตรงในส่ วนของ
เจ้าของ
บริ ษัทย่ อย
บริ ษทั ย่อยเป็ นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริ ษทั การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุม่ บริ ษทั เปิ ดรับหรื อมีสิทธิ ใน
ผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ ยวข้องกับกิ จการนั้นและมีความสามารถในการใช้อานาจเหนื อกิ จการนั้นทาให้เกิ ด
ผลกระทบต่อจานวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริ ษทั งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงิ นรวม นับแต่
วันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้ นสุ ดลง
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การสู ญเสี ยการควบคุม
เมื่อกลุ่มบริ ษทั สู ญเสี ยการควบคุมในบริ ษทั ย่อย กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการสิ นทรัพย์และหนี้ สินของบริ ษทั ย่อยนั้นออก
รวมถึงส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมและส่ วนประกอบอื่นในส่ วนของเจ้าของที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ย่อยนั้น กาไร
หรื อขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการสู ญเสี ยการควบคุมในบริ ษทั ย่อยรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน ส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อยเดิม
ที่ยงั คงเหลืออยูใ่ ห้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่สูญเสี ยการควบคุม
ส่ วนได้ เสี ยในเงินลงทุนที่บันทึ กตามวิธีส่วนได้ เสี ย
ส่ วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั ในเงินลงทุนที่บนั ทึกตามวิธีส่วนได้เสี ย ได้แก่ส่วนได้เสี ยในการร่ วมค้า
การร่ วมค้าเป็ นการร่ วมการงานที่ กลุ่มบริ ษทั มีการควบคุมร่ วมในการงานนั้น โดยมีสิทธิ ในสิ นทรัพย์สุทธิ ของการ
ร่ วมการงานนั้นมากกว่าการมีสิทธิ ในสิ นทรัพย์และภาระผูกพันในหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับการร่ วมการงานนั้น
ส่ วนได้เสี ยในการร่ วมค้าบันทึ กบัญชี ตามวิธีส่วนได้เสี ย โดยรับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกด้วยราคาทุนซึ่ งรวมถึงต้นทุน
การทารายการ ภายหลังการรับรู ้รายการเริ่ มแรก ส่ วนแบ่ งกาไรหรื อขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นของเงิ น
ลงทุนที่บนั ทึกตามวิธีส่วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั จะถูกบันทึกในงบการเงินรวมจนถึงวันที่กลุ่มบริ ษทั สู ญเสี ยความมี
อิทธิ พลอย่างมีนยั สาคัญ หรื อการควบคุมร่ วม
การตัดรายการในงบการเงินรวม
ยอดคงเหลือและรายการบัญชี ระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได้ หรื อค่าใช้จ่ายที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งซึ่ งเป็ นผลมาจาก
รายการระหว่างกิ จการในกลุ่ม ถูกตัดรายการในการจัดทางบการเงิ นรวม กาไรที่ ยงั ไม่เกิ ดขึ้ นจริ งซึ่ งเป็ นผลมาจาก
รายการกับบริ ษทั ร่ วมและกิจการที่ควบคุมร่ วมกันถูกตัดรายการกับเงินลงทุนเท่าที่กลุ่มบริ ษทั มีส่วนได้เสี ยในกิจการ
ที่ถูกลงทุนนั้น ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งถูกตัดรายการในลักษณะเดียวกับกาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้ นจริ ง แต่เท่าที่เมื่อไม่มี
หลักฐานการด้อยค่าเกิดขึ้น
3.2 เงินตรำต่ ำงประเทศ
รายการบัญชีที่เป็ นเงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชี ที่เป็ นเงิ นตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นสกุลเงิ นที่ ใช้ในการดาเนิ นงานของแต่ละบริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั
โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
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สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ เป็ นตัวเงิ นและเป็ นเงิ นตราต่ างประเทศ ณ วันที่ รายงาน แปลงค่ าเป็ นสกุลเงิ นที่ ใช้ในการ
ดาเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กาไรหรื อขาดทุนจากการแปลงค่าบันทึกในกาไรหรื อขาดทุน
สิ นทรั พย์และหนี้ สินที่ ไม่เป็ นตัวเงิ นซึ่ งเกิ ดจากรายการบัญชี ที่เป็ นเงิ นตราต่ างประเทศซึ่ งบันทึ กตามเกณฑ์ราคา
ทุนเดิม แปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนิ นงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
หน่ วยงานในต่ างประเทศ
สิ นทรัพย์และหนี้ สินของหน่วยงานในต่างประเทศ รวมถึงค่าความนิ ยมและรายการปรับปรุ งมูลค่ายุติธรรมที่เกิดขึ้ น
จากการซื้ อหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน
ค่าความนิ ยมและรายการปรับปรุ งมูลค่ายุติธรรมที่เกิดจากการซื้ อหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดย
ใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน
รายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยในระหว่างปี
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงค่า บันทึกในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และแสดงเป็ นรายการผลต่าง
จากอัตราแลกเปลี่ยนในส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ จนกว่ามีการจาหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป
3.3 เครื่ องมือทำงกำรเงินที่เป็ นตรำสำรอนุพนั ธ์
เครื่ องมือทางการเงิ นที่ เป็ นตราสารอนุ พนั ธ์ได้ถูกนามาใช้เพื่อจัดการความเสี่ ยงที่ เกิ ดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตรา
แลกเปลี่ยนเงิ นตราต่างประเทศ ที่ เกิ ดจากกิ จกรรมดาเนิ นงาน กิ จกรรมจัดหาเงิ น และกิ จกรรมลงทุน เครื่ องมือทาง
การเงิ นที่ เป็ นตราสารอนุ พนั ธ์ไม่ได้มีไว้เพื่ อค้า อย่างไรก็ตาม ตราสารอนุ พนั ธ์ที่ไม่เข้าเงื่ อนไขการกาหนดให้เป็ น
เครื่ องมือป้องกันความเสี่ ยงถือเป็ นรายการเพื่อค้า
เครื่ องมือทางการเงินที่เป็ นตราสารอนุพนั ธ์จะถูกบันทึ กบัญชี เมื่อเริ่ มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการ
ทารายการดังกล่าวบันทึ กในกาไรหรื อขาดทุ นเมื่ อเกิ ดขึ้ น การวัดมูลค่ าใหม่ภายหลังการบันทึ กครั้งแรกใช้มูลค่ า
ยุติธรรม กาไรหรื อขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ให้เป็ นมูลค่ายุติธรรมบันทึ กในกาไรหรื อขาดทุนทันที อย่างไรก็
ตาม หากตราสารอนุ พนั ธ์เข้าเงื่อนไขมีไว้เพื่อเป็ นเครื่ องมือป้ องกันความเสี่ ยง การบันทึ กรายการกาไรหรื อขาดทุ น
จากการตีราคาจะขึ้นอยูก่ บั ประเภทของรายการที่ได้รับการป้องกันความเสี่ ยง
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มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าถือตามราคาตลาดของสัญญาล่วงหน้า ณ วันที่รายงาน
ถ้ามีราคาตลาด ในกรณี ที่ไม่มีราคาตลาด ให้ประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยการคิดลดจากผลต่างระหว่างราคาล่วงหน้า
ตามสัญญากับราคาล่วงหน้าของสัญญาปั จจุบนั ณ วันที่รายงานที่ ครบกาหนดในวันเดี ยวกัน โดยใช้อตั ราดอกเบี้ ย
ประเภทที่ใช้กบั ธุรกรรมการเงินที่ปลอดความเสี่ ยง เช่น พันธบัตรรัฐบาล
3.4 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด
เงิ นสดและรายการเที ยบเท่ าเงิ นสดประกอบด้วย ยอดเงิ นสด ยอดเงิ นฝากธนาคารประเภททุ กประเภท และเงิ น
ลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสู ง และมีระยะเวลาครบกาหนดเริ่ มแรกภายใน 3 เดือนหรื อน้อยกว่า
3.5 ลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่ นแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้ หักค่ าเผื่อผลขาดทุ นด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะ
เกิดขึ้น
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเปิ ดเผยไว้หมายเหตุขอ้ 3.8
3.6 สิ นค้ ำคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า
ต้นทุนของสิ นค้าคานวณโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก ต้นทุนสิ นค้าประกอบด้วย ราคาทุนที่ ซ้ื อและค่าใช้จ่ายทางตรงที่
เกี่ยวข้องกับการซื้ อสิ นค้านั้น เช่น ค่าภาษีอากร ค่าขนส่ ง หักด้วยส่ วนลดและเงินที่ได้รับคืนจากการซื้ อสิ นค้า ต้นทุน
ของสิ นค้าสาเร็ จรู ปและงานระหว่างทาประกอบด้วย ค่าวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรง ค่าใช้จ่ายอื่นทางตรง และค่าโสหุ ย้ ใน
การผลิต ซึ่ งปันส่ วนตามเกณฑ์การดาเนินงานตามปกติ แต่ไม่รวมต้นทุนการกูย้ ืม
มู ล ค่ า สุ ท ธิ ที่ จ ะได้รั บ เป็ นการประมาณราคาที่ จ ะขายได้จ ากการด าเนิ น ธุ ร กิ จปกติ หั ก ด้ว ยค่ า ใช้จ่ ายที่ จ าเป็ น
โดยประมาณในการขาย
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3.7 เงินลงทุนในบริษทั ย่ อยและกำรร่ วมค้ ำ
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและกิจการร่ วมค้า ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั บันทึกบัญชี โดยใช้วิธีส่วนได้เสี ย
ส่ วนการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในการร่ วมค้าในงบการเงินรวมใช้วิธีส่วนได้เสี ย
ส่ วนได้เสี ยในบริ ษ ทั ย่อยและการร่ วมค้าบันทึ กตามวิธีส่วนได้เสี ย โดยรั บรู ้รายการเมื่ อเริ่ มแรกด้วยราคาทุ นซึ่ ง
รวมถึงต้นทุนการทารายการ ภายหลังรับรู ้ รายการเริ่ มแรก ส่ วนแบ่งกาไรหรื อขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ของเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั จะถูกบันทึกในงบการเงินเฉพาะกิจการจนถึงวันที่บริ ษทั สู ญเสี ยความมี
อิทธิ พลอย่างมีนยั สาคัญ หรื อการควบคุมร่ วม
3.8 เครื่ องมือทำงกำรเงิน
สิ นทรั พ ย์ทางการเงิ นและหนี้ สิ นทางการเงิ นรั บรู ้ รายการเมื่ อเริ่ มแรกด้วยมู ลค่ ายุติ ธรรม ต้นทุ นการท ารายการ
ที่ เกี่ ยวข้องโดยตรงกับการซื้ อ การออกตราสารสิ นทรั พย์ทางการเงิ นและหนี้ สิ นทางการเงิ น (นอกจากสิ นทรั พย์
ทางการเงิ นและหนี้ สิ นทางการเงิ นที่ วดั มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุ น) เพิ่ มหรื อหักจากมูลค่ ายุติธรรมของ
สิ นทรั พย์ทางการเงิ นหรื อหนี้ สิ นทางการเงิ นตามความเหมาะสม เมื่ อรั บรู ้ รายการเมื่ อเริ่ มแรก ต้นทุ นการทารายการ
ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้ อสิ นทรัพย์ทางการเงินหรื อหนี้ สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน
รับรู ้ทนั ทีในกาไรหรื อขาดทุน
สิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น ที่ รั บ รู ้ ท้ ังหมดวัด มู ล ค่ าภายหลังด้วยราคาทุ น ตัด จ าหน่ ายหรื อมู ล ค่ ายุ ติ ธรรม ขึ้ น อยู่ กับ
การจัดประเภทรายการของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
การจัดประเภทรายการของสิ นทรั พย์ ทางการเงิน
ตราสารหนี้ที่เข้าเงื่อนไขการวัดมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย
 สิ นทรั พ ย์ทางการเงิ นที่ ถือครองตามโมเดลธุ รกิ จที่ มีวตั ถุประสงค์การถื อครองสิ นทรั พ ย์ทางการเงิ นเพื่ อ รั บ
กระแสเงินสดตามสัญญา และ
 ข้อกาหนดตามสัญญาของสิ นทรัพ ย์ทางการเงิ น ซึ่ งทาให้เกิ ดกระแสเงิ นสดซึ่ งเป็ นการจ่ ายเพี ยงเงิ นต้นและ
ดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่กาหนดไว้
ตราสารหนี้ที่เข้าเงื่อนไขการวัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
 สิ นทรัพย์ทางการเงิ นถูกถือตามโมเดลธุ รกิ จที่ มีวตั ถุประสงค์เพื่ อทาให้สาเร็ จทั้งรับกระแสเงิ นสดตามสัญญา
และเพื่อขายสิ นทรัพย์ทางการเงิน
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 ข้อกาหนดตามสัญญาของสิ นทรัพ ย์ทางการเงิ น ซึ่ งทาให้เกิ ดกระแสเงิ นสดซึ่ งเป็ นการจ่ ายเพี ยงเงิ นต้นและ
ดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่กาหนดไว้
หนี้ สิ นทางการเงิ นทั้งหมดวัดมู ลค่ าภายหลังด้วยราคาทุ นตัดจาหน่ ายโดยใช้วิธีดอกเบี้ ยที่ แท้จริ งหรื อด้วยมู ลค่ า
ยุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน
การด้ อยค่ าของสิ นทรั พย์ ทางการเงิน
กลุ่ มบริ ษ ัทรั บรู ้ ค่ าเผื่ อผลขาดทุ นส าหรั บผลขาดทุ นด้านเครดิ ต ที่ ค าดว่าจะเกิ ดขึ้ นกับเงิ นลงทุ นในตราสารหนี้
ที่ วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่ ายหรื อด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และลูกหนี้ การค้า จานวน
เงินของผลขาดทุนด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะเกิดขึ้ นจะถูกวัดมูลค่าใหม่ทุกวันที่รายงานเพื่อให้สะท้อนการเปลี่ยนแปลง
ของความเสี่ ยงด้านเครดิตจากที่เคยรับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกของเครื่ องมือทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มบริ ษ ทั ต้องรั บรู ้ ค่าเผื่อผลขาดทุ นด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้ นตลอดอายุเสมอสาหรับลูกหนี้ การค้า สาหรับการ
ประเมิ นการด้อยค่ าลูกหนี้ การค้าแบบกลุ่ม (Collective assessment) ผลขาดทุ นด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้ นกับลูกหนี้
การค้า ประมาณการโดยใช้ตารางการตั้งสารองขึ้ นอยู่กบั ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิ ตจากประสบการณ์ในอดีตของ
กลุ่มบริ ษ ทั ปรั บปรุ งด้วยปั จจัยเฉพาะของผูก้ ู้ยืม สภาวการณ์ ทางเศรษฐกิ จทั่วไป และการประเมิ นทิ ศทางทั้งใน
ปัจจุบนั และในอนาคต ณ วันที่รายงาน รวมถึงมูลค่าเงินตามเวลาตามความเหมาะสม
ผลขาดทุ นด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้ นตลอดอายุแสดงถึงผลขาดทุนด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้ นจากเหตุการณ์
ปฏิบตั ิผิดสัญญาที่มีความเป็ นไปได้วา่ จะเกิดขึ้นตลอดอายุของเครื่ องมือทางการเงินที่คาดไว้
การประเมินการด้อยค่ารายลูกหนี้ (Individual assessment) ผลขาดทุนด้านเครดิ ตที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้ นเป็ นมูลค่าปั จจุบนั
ของจานวนเงิ นที่ คาดว่าจะไม่ได้รับทั้งหมดตลอดอายุที่ คาดของสิ นทรั พย์ทางการเงิ นคิ ดลดด้วยอัตราดอกเบี้ ยที่
แท้จริ ง กล่าวคือ คานวณจากประมาณการฐานะความเสี่ ยงเมื่อมีการผิดนัดชาระ คูณด้วยความน่าจะเป็ นที่จะมีการผิด
นัดชาระ และร้อยละของความเสี ยหายที่ อาจจะเกิ ดขึ้ นเมื่อมีการผิดนัดชาระ คิ ดลดด้วยอัตราดอกเบี้ ยที่ แท้จริ ง โดย
คานวณภายใต้แต่ละสถานการณ์ที่เป็ นไปได้
การบัญชีป้องกันความเสี่ ยง
เครื่ องมื อทางการเงิ นที่ เป็ นตราสารอนุ พ ันธ์จะถู กบันทึ กบัญชี เมื่ อเริ่ มแรกด้วยมู ลค่ ายุติ ธรรม การวัดมู ลค่ าใหม่
ภายหลังการบันทึกครั้งแรกใช้มูลค่ายุติธรรม กาไรหรื อขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ให้เป็ นมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไร
หรื อขาดทุ น อย่างไรก็ตามหากตราสารอนุ พ นั ธ์ เข้าเงื่ อนไขมี ไว้เพื่ อเป็ นเครื่ องมื อป้ องกันความเสี่ ยง การบันทึ ก
รายการกาไรหรื อขาดทุนจากการตีราคาจะขึ้นอยูก่ บั ประเภทของรายการที่ได้รับการป้องกันความเสี่ ยง
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3.9 ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์
สิ นทรั พย์ ที่เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของกิจการ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์วดั มูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า
ราคาทุ นรวมถึงต้นทุ นทางตรง ที่ เกี่ ยวข้องกับการได้มาของสิ นทรัพย์ ต้นทุนของการก่ อสร้างสิ นทรัพย์ที่กิจการ
ก่อสร้างเอง รวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่น ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดหาสิ นทรัพย์
เพื่ อ ให้ สิ น ทรั พ ย์น้ ัน อยู่ในสภาพที่ พ ร้ อ มจะใช้งานได้ต ามความประสงค์ ต้น ทุ น ในการรื้ อถอน การขนย้า ย
การบู รณะสถานที่ ต้ งั ของสิ นทรั พย์และต้นทุ นการกูย้ ืม สาหรั บเครื่ องมื อที่ ควบคุ มโดยลิ ขสิ ทธิ์ ซอฟแวร์ ซึ่ งไม่
สามารถทางานได้โดยปราศจากลิขสิ ทธิ์ ซอฟแวร์น้ นั ให้ถือว่า ลิขสิ ทธิ์ ซอฟแวร์ดงั กล่าวเป็ นส่ วนหนึ่งของอุปกรณ์
ส่ วนประกอบของรายการที่ ดิน อาคาร และอุปกรณ์ แต่ ละรายการที่ มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ ากันต้องบันทึ ก
แต่ละส่ วนประกอบที่มีนยั สาคัญแยกต่างหากจากกัน
กาไรหรื อขาดทุนจากการจาหน่ ายที่ ดิน อาคาร และอุปกรณ์ คื อผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับจากการ
จาหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของอาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู ้สุทธิ ในกาไรหรื อขาดทุน
สิ นทรั พย์ ที่ให้ เช่ า
สิ นทรั พ ย์ที่ให้เช่ า ตามสัญญาเช่ า ดาเนิ นงานรวมแสดงอยู่ในอาคารและอุปกรณ์ ในงบแสดงฐานะการเงิ น และ
ตัด ค่าเสื่ อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ดว้ ยเกณฑ์เดี ยวกันกับอาคารและอุปกรณ์ ซ่ ึ งมีลกั ษณะ
คล้ายคลึงกัน
ต้ นทุนที่เกิดขึน้ ในภายหลัง
ต้นทุ นในการเปลี่ ยนแทนส่ วนประกอบจะรั บรู ้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของมู ลค่ าตามบัญ ชี ข องรายการที่ ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ ถ้ามีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ที่กลุ่มบริ ษทั จะได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จในอนาคตจากรายการนั้น
และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่ อถือ ชิ้นส่ วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจาหน่ายตามมูลค่า
ตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่ อมบารุ งอาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็ นประจาจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในกาไรหรื อ
ขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
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ค่ าเสื่ อมราคา
ค่าเสื่ อมราคาคานวณจากมูลค่าเสื่ อมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซึ่ งประกอบด้วยราคาทุนของสิ นทรัพย์
หรื อต้นทุนในการเปลี่ยนแทนอื่น หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสิ นทรัพย์
ค่ า เสื่ อ มราคาบัน ทึ ก เป็ นค่ า ใช้ จ่ า ยในก าไรหรื อขาดทุ น ค านวณโดยวิ ธี เส้ น ตรงตามเกณฑ์ อ ายุ ก ารใช้ ง าน
โดยประมาณของส่ วนประกอบของสิ นทรั พย์แต่ ละรายการ หรื ออายุสัญญาเช่ าในกรณี ที่อายุสัญญาเช่ าสั้นกว่า
ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์แสดงได้ดงั นี้
อาคารและส่ วนปรับปรุ ง
อุปกรณ์
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สานักงาน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ยานพาหนะ

5-10 ปี
5-18 ปี
5-18 ปี
3-5 ปี
5 ปี

กลุ่มบริ ษทั ไม่คิดค่าเสื่ อมราคาสาหรับที่ดินและสิ นทรัพย์ที่อยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง
วิธีการคิ ดค่าเสื่ อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยที่ สุดทุกสิ้ น
รอบปี บัญชี และปรับปรุ งตามความเหมาะสม
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3.10 สิ นทรัพย์ ไม่ มตี วั ตนภำยใต้ สัญญำอนุญำตให้ ดำเนินกำร
สิ นทรั พ ย์ไม่ มีต ัวตนภายใต้สั ญ ญาอนุ ญ าตให้ดาเนิ น การประกอบด้วย สิ ทธิ ในการเรี ยกเก็บค่ าบริ การจากการ
ให้บริ การดาวเทียมภายใต้สญ
ั ญาอนุญาตให้ดาเนินการ
วิธีการตัดจาหน่ าย ตัดจาหน่ ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสิ นทรัพย์หรื ออายุของสัญญาอนุ ญาตให้ดาเนิ นการ
แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า
3.11 สิ นทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน
ค่ าความนิยม
ค่าความนิ ยมที่เกิดจากการซื้ อกิจการของบริ ษทั ย่อยรับรู ้ในสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน การรับรู ้มูลค่าเริ่ มแรกของค่าความ
นิ ยม ได้อธิ บายในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 3.1 ภายหลังจากการรับรู ้เริ่ มแรก ค่าความนิ ยมจะถูกวัดมูลค่าด้วย
วิธีราคาทุนหักผลขาดทุ นจากการด้อยค่าสะสม สาหรั บตราสารทุ น - การบัญชี ดา้ นผูล้ งทุ น มูลค่ าตามบัญชี ของ
ค่าความนิยมรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชี ของเงินลงทุน และ ผลขาดทุนจากการด้อยค่าในเงินลงทุนต้องไม่ถูกปันส่ วน
ให้สินทรัพย์ใด ๆ ที่เป็ นส่ วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยรวมถึงค่าความนิยม
รายจ่ ายในการวิจัยและพัฒนา
รายจ่ายในขั้นตอนการวิจยั ได้แก่ การสารวจตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่ ง ความรู ้ความเข้าใจใหม่ทางด้านวิทยาศาสตร์
หรื อทางด้านเทคนิค รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ต้นทุนที่ เกิ ดขึ้ นของโครงการเพื่อการพัฒนา (ซึ่ งเกี่ ยวข้องกับการออกแบบและการทดสอบผลิตภัณฑ์ใหม่หรื อที่
ปรับปรุ งขึ้น) รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าโครงการนั้นจะประสบความสาเร็ จ
โดยการประเมิ น ความเป็ นไปได้ท้ ังทางพาณิ ช ยกรรมและทางเทคโนโลยี และต้องสามารถวัด มู ลค่ าได้อ ย่า ง
น่าเชื่อถือ ส่ วนรายจ่ายในการพัฒนาอื่นรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น ต้นทุนการพัฒนาที่ได้รับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายไปแล้ว
ในงวดก่อนไม่สามารถรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ในงวดถัดไป ต้นทุนการพัฒนาที่ บนั ทึ กเป็ นสิ นทรัพย์จะเริ่ มตัดจาหน่าย
เมื่อเริ่ มผลิตผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อการพาณิ ชย์
รายจ่ายในการพัฒนาซึ่ งรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์แสดงราคาด้วยราคาทุนหักค่าตัดจาหน่ ายสะสมและผลขาดทุนจากการ
ด้อยค่าสะสม
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สิ นทรั พย์ ไม่ มตี ัวตนอื่น ๆ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่นๆ ที่กลุ่มบริ ษทั ซื้ อมาและมีอายุการใช้งานจากัด แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจาหน่ายสะสมและ
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
สิ นทรั พ ย์ไม่ มีต ัวตนอื่ นประกอบด้วย ค่ าโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ค่ าพัฒ นาเทคโนโลยี ของดาวเที ยมไอพี ส ตาร์
ค่าโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ รายจ่ายที่ เกิ ดขึ้ นเพื่ อให้ได้มาซึ่ งสิ ทธิ บตั ร เครื่ องหมายทางการค้าและใบอนุ ญาตโดยมี
กาหนดตัดจ่ ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์ ของสิ นทรั พ ย์ที่ เกี่ ยวข้องโดยมี ระยะเวลาตัดจาหน่ าย
ระหว่าง 5 ปี ถึง 15.75 ปี
สิ ทธิ การใช้โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ที่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจงที่ ซ้ื อมาจะเริ่ มตัดจาหน่ ายเมื่อโปรแกรมคอมพิ วเตอร์
นามาใช้งานได้ตามประสงค์ โดยจะตัดจาหน่ายตลอดอายุประมาณการให้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 3 - 10 ปี
วิธีการตัดจาหน่าย ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ และ มูลค่าคงเหลือ จะได้รับการทบทวนทุกสิ้ นรอบปี บัญชี
และปรับปรุ งตามความเหมาะสม
3.12 กำรด้ อยค่ ำ
ยอดสิ นทรั พย์ตามบัญชี ของกลุ่มบริ ษทั ได้รับการทบทวน ณ ทุ กวันที่ รายงานว่ามี ขอ้ บ่ งชี้ เรื่ องการด้อยค่ าหรื อไม่
ในกรณี ที่มีขอ้ บ่งชี้ จะทาการประมาณมูลค่าสิ นทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคื น สาหรับค่าความนิ ยมและสิ นทรัพย์ไม่มี
ตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรื อ ยังไม่พร้อมใช้งาน จะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนทุกปี
ในช่วงเวลาเดียวกัน
ขาดทุ นจากการด้อยค่ ารับรู ้ เมื่ อมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรั พย์หรื อมูลค่าตามบัญชี ของหน่ วยสิ นทรั พย์ที่ก่อให้เกิ ด
เงินสดสู งกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกาไรหรื อขาดทุน
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การคานวณมูลค่ าที่คาดว่ าจะได้ รับคื น
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ทางการเงินสาหรับหลักทรัพย์เผื่อขาย คานวณโดยอ้างอิงถึงมูลค่ายุติธรรม
มูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคื นของสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่ สินทรัพย์ทางการเงิ น หมายถึงมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์ หรื อ
มูลค่ ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หักต้นทุ นในการขายแล้วแต่ มูลค่ าใดจะสู งกว่า ในการประเมิ นมูลค่ าจากการใช้ของ
สิ นทรัพย์ ประมาณการกระแสเงิ นสดที่ จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อนคานึ ง
ภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั ซึ่ งแปรไปตามเวลาและความเสี่ ยงที่มีต่อสิ นทรัพย์
สาหรับสิ นทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิ ดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสิ นทรัพย์อื่น จะพิจารณามูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคื น
รวมกับหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์น้ นั เกี่ยวข้องด้วย
การกลับรายการด้ อยค่ า
ขาดทุ น จากการด้อ ยค่ า ของสิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น จะถู ก กลับ รายการ เมื่ อ มู ล ค่ าที่ ค าดว่า จะได้รั บ คื น เพิ่ ม ขึ้ น
ในภายหลัง และการเพิ่ ม ขึ้ น นั้น สั ม พัน ธ์ โ ดยตรงกับ ขาดทุ น จากการด้อ ยค่ า ที่ เคยรั บ รู ้ ใ นก าไรหรื อ ขาดทุ น
ส่ วนสิ นทรัพย์ทางการเงินที่เป็ นตราสารทุนที่จดั ประเภทเป็ นหลักทรัพย์เผื่อขาย การกลับรายการจะถูกรับรู ้โดยตรง
ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิ ยมจะไม่มีการปรับปรุ งกลับรายการ ขาดทุ นจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ที่
ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินอื่นๆ ที่เคยรับรู ้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันที่ที่ออกรายงานว่ามีขอ้ บ่งชี้ เรื่ องการ
ด้อยค่าหรื อไม่ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ ใช้ในการคานวณ
มูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคื น ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่ มูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ไม่เกินกว่า
มู ล ค่ า ตามบัญ ชี ภ ายหลัง หั ก ค่ า เสื่ อ มราคาหรื อค่ า ตัด จ าหน่ า ย เสมื อ นหนึ่ งไม่ เคยมี ก ารบั น ทึ ก ขาดทุ น จาก
การด้อยค่ามาก่อน
3.13 หนีส้ ิ นที่มภี ำระดอกเบีย้
หนี้ สินที่ มีภาระดอกเบี้ ยบันทึ กเริ่ มแรกในมูลค่ ายุติธรรมหักค่ าใช้จ่ายที่ เกี่ ยวกับการเกิ ดหนี้ สิน ภายหลังจากการ
บันทึ กหนี้ สิ นที่ มีภ าระดอกเบี้ ยจะบันทึ กต่ อมาโดยวิธีราคาทุ นตัดจาหน่ าย ผลต่ างระหว่างยอดหนี้ เริ่ มแรกและ
ยอดหนี้เมื่อครบกาหนดไถ่ถอน จะบันทึกในกาไรหรื อขาดทุนตลอดอายุการกูย้ ืมโดยใช้วิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
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3.14 เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำและเจ้ ำหนีห้ มุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่นแสดงในราคาทุน
3.15 ประมำณกำรหนีส้ ิ นสำหรับผลประโยชน์ ของพนักงำน
โครงการเงินสมทบ
กลุ่มบริ ษทั จัดให้มีกองทุนสารองเลี้ยงชี พซึ่ งเป็ นลักษณะของแผนการจ่ายสมทบตามที่ได้กาหนดการจ่ายสมทบไว้แล้ว
สิ นทรัพย์ของกองทุ นสารองเลี้ ยงชี พได้แยกออกไปจากสิ นทรั พย์ของกลุ่มบริ ษ ทั และบริ หารโดยผูจ้ ดั การกองทุ น
ภายนอก กองทุ นสารองเลี้ยงชี พดังกล่าวได้รับเงิ นสะสมเข้ากองทุ นจากพนักงานและเงิ นสมทบจากกลุ่มบริ ษทั ที่
เกี่ยวข้อง เงินจ่ายสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุนสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที่เกิด
รายการนั้น
โครงการผลประโยชน์ ที่กาหนดไว้
ภาระผูกพันสุ ทธิ ของกลุ่มบริ ษทั จากโครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้ถูกคานวณแยกต่างหากเป็ นรายโครงการ
จากการประมาณผลประโยชน์ ในอนาคตที่ เกิ ด จากการท างานของพนัก งานในงวดปั จจุ บัน และงวดก่ อ นๆ
ผลประโยชน์ดงั กล่าวได้มีการคิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็ นมูลค่าปัจจุบนั
การคานวณภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้น้ นั จัดทาโดยนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่ ได้รับ
อนุญาต โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ ผลจากการคานวณอาจทาให้กลุ่มบริ ษทั มีสินทรัพย์เกิ ดขึ้น ซึ่ ง
การรั บรู ้ เป็ นสิ นทรั พย์จะใช้มูลค่ าปั จจุ บันของประโยชน์ เชิ งเศรษฐกิ จที่ มีในรู ปของการได้รับคื นในอนาคตจาก
โครงการหรื อการหักการสมทบเข้าโครงการในอนาคต ในการคานวณมูลค่าปั จจุบนั ของประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจได้
มีการพิจารณาถึงความต้องการเงินทุนขั้นต่าสาหรับโครงการต่าง ๆ ของกลุ่มบริ ษทั
ในการวัด มูล ค่ า ใหม่ข องหนี้ สิ น ผลประโยชน์ที่ กาหนดไว้สุ ท ธิ กาไรหรื อ ขาดทุ น จากการประมาณการตาม
หลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยจะถูกรับรู ้รายการในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นทันที กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั กาหนดดอกเบี้ย
จ่ า ยของหนี้ สิ น ผลประโยชน์ ที่ ก าหนดไว้สุ ท ธิ โ ดยใช้ อ ัต ราคิ ด ลดที่ ใ ช้ ว ัด มู ล ค่ า ภาระผู ก พัน ตามโครงการ
ผลประโยชน์ ณ ต้นปี โดยคานึ งถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในหนี้ สินผลประโยชน์ที่กาหนดไว้สุทธิ ซ่ ึ งเป็ นผลมาจาก
การสมทบเงิ น และการจ่ า ยช าระผลประโยชน์ ดอกเบี้ ย จ่ า ยสุ ท ธิ แ ละค่ า ใช้จ่ ายอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ โครงการ
ผลประโยชน์รับรู ้รายการในกาไรหรื อขาดทุน
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เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรื อการลดขนาดโครงการ การเปลี่ยนแปลงในผลประโยชน์ที่
เกี่ยวข้องกับการบริ การในอดีต หรื อ กาไรหรื อขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนทันที
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั รับรู ้กาไรและขาดทุนจากการจ่ายชาระผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกิดขึ้น
ผลประโยชน์ ระยะยาวอื่น
ภาระผูกพันสุ ทธิ ของกลุ่มบริ ษทั ที่เป็ นผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเป็ นผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการ
ทางานของพนักงานในงวดปั จจุ บันและงวดก่ อนๆ ซึ่ งผลประโยชน์น้ ี ได้คิดลดกระแสเงิ นสดเพื่ อให้เป็ นมูลค่ า
ปัจจุบนั การวัดมูลค่าใหม่จะรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ผลประโยชน์ เมื่อเลิกจ้ าง
ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อวันใดวันหนึ่ งต่อไปนี้เกิดขึ้นก่อน เมื่อกลุ่มบริ ษทั ไม่สามารถยกเลิก
ข้อ เสนอการให้ผ ลประโยชน์ด ังกล่าวได้อีกต่ อไป หรื อเมื่ อ กลุ่ มบริ ษ ัท รั บ รู ้ ต้น ทุ น ส าหรั บการปรั บ โครงสร้ าง
หากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกว่า 12 เดือนนับจากวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง
จะถูกคิดลดกระแสเงินสด
ผลประโยชน์ ระยะสั้ นของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานทางานให้ หนี้ สินรับรู ้ดว้ ยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่าย
ชาระ หากกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อภาระผูกพันโดยอนุมานที่จะต้องจ่ายอันเป็ นผลมาจาก
การที่พนักงานได้ทางานให้ในอดีตและภาระผูกพันนี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล
การจ่ ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์
มูลค่ายุติธรรมของสิ ทธิ ซ้ื อหุน้ ณ วันที่ให้สิทธิ แก่พนักงาน (ชาระด้วยตราสารทุน) รับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายพร้อม ๆ ไปกับ
การเพิ่มขึ้นในส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ตลอดระยะเวลาที่ พนักงานสามารถเข้าใช้สิทธิ ได้อย่างไม่มีเงื่อนไข จานวนที่รับรู ้
เป็ นค่าใช้จ่ายจะถูกปรับปรุ งเพื่อให้สะท้อนถึงจานวนสิ ทธิ ซ้ื อหุ ้นที่ แท้จริ งซึ่ งเข้าเงื่อนไขการให้บริ การที่ เกี่ยวข้อง
และเงื่อนไขการได้รับสิ ทธิ ที่ไม่ใช่ เงื่อนไขเรื่ องตลาดทุน ซึ่ งเป็ นจานวนที่เดิมเคยรับรู ้ตามจานวนสิ ทธิ ซ้ื อหุ น้ ที่เข้า
เงื่ อ นไขการให้บริ การที่ เกี่ ยวข้อ งและเงื่ อนไขการได้รั บสิ ท ธิ ที่ ไ ม่ ใช่ เงื่ อนไขเรื่ องตลาดทุ น ณ วันที่ ไ ด้รั บสิ ท ธิ
สาหรับเงื่อนไขการได้รับสิ ทธิ ที่ไม่ใช่เงื่อนไขการบริ การหรื อผลงาน มูลค่ายุติธรรมของสิ ทธิ ซ้ื อหุน้ ณ วันที่ให้สิทธิ
จะถูกวัดค่าเพื่อให้สะท้อนถึงเงื่อนไขนั้นและไม่มีการปรับปรุ งสาหรับผลต่างระหว่างจานวนที่คาดไว้กบั ผลที่เกิดขึ้นจริ ง
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มูลค่ายุติธรรมของจานวนที่จ่ายให้แก่พนักงานจากราคาหุน้ ที่เพิ่มขึ้นที่ชาระด้วยเงินสดรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายพร้อมๆ ไป
กับ การเพิ่ มขึ้ นในส่ วนของหนี้ สิ น ตลอดระยะเวลาที่ พ นักงานมี สิ ทธิ ได้รับช าระอย่างไม่ มีเงื่ อนไข หนี้ สิ นถู ก
วัด มู ลค่ าใหม่ ทุกๆ วัน ที่ ในรายงานและวัน ที่ จ่ายช าระ การเปลี่ ย นแปลงในมู ลค่ ายุติ ธรรมของหนี้ สิ น รั บ รู ้ เป็ น
ค่าใช้จ่ายพนักงานในกาไรหรื อขาดทุน
3.16 ประมำณกำรหนีส้ ิ น
ประมาณการหนี้ สินจะรับรู ้ก็ต่อเมื่อกลุ่มบริ ษทั มีภาระหนี้ สินตามกฎหมายที่ เกิ ดขึ้นในปั จจุบนั หรื อที่ ก่อตัวขึ้นอัน
เป็ นผลมาจากเหตุการณ์ในอดี ต และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไป
เพื่อชาระภาระหนี้ สินดังกล่าว ประมาณการหนี้ สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตโดยใช้
อัตราคิ ดลดในตลาดปั จจุบนั ก่อนคานึ งถึงภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนจานวนที่อาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั ซึ่ ง
แปรไปตามเวลาและความเสี่ ยงที่ มีต่อหนี้ สิน ประมาณการหนี้ สินส่ วนที่ เพิ่ มขึ้ นเนื่ องจากเวลาที่ ผ่านไปรับรู ้เป็ น
ต้นทุนทางการเงิน
ประมาณการค่ าประกันความเสี ยหาย
ประมาณการค่าประกันความเสี ยหายจะบันทึกเมื่อได้ขายสิ นค้าหรื อให้บริ การแก่ลูกค้าแล้ว ประมาณการค่าใช้จ่าย
พิจารณาจากประวัติการจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการประกันความเสี ยหาย และปั จจัยต่างๆ ที่ อาจเกี่ ยวข้องกับความ
น่าจะเป็ นที่จะเกิดความเสี ยหายดังกล่าว
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3.17 รำยได้
รายได้ที่รับรู ้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และแสดงสุ ทธิ จากส่ วนลดการค้า
การขายสิ นค้ าและให้ บริ การ
รายได้จะรับรู ้เมื่ อกลุ่มบริ ษทั ได้ปฏิ บตั ิ ตามข้อผูกพันในการโอนสิ นค้าหรื อบริ การแก่ ลูกค้าแล้ว โดยต้องปั นส่ วน
รายได้ที่ได้รับจากสัญญาที่ทากับลูกค้าให้กบั แต่ละภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ิ ซึ่ งอ้างอิงกับราคาขายแบบเอกเทศ
รายได้จากการขายสิ นค้า รวมถึงรายได้จากการขายอุปกรณ์พร้อมติ ดตั้ง รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนเมื่อได้โอนอานาจ
การควบคุมในสิ นค้าให้กบั ผูซ้ ้ื อแล้ว กล่าวคือผูซ้ ้ื อสามารถสั่งการการใช้และได้รับประโยชน์ที่เหลืออยูเ่ กือบทั้งหมด
จากสิ นค้าและกลุ่มบริ ษทั มีสิทธิ ที่จะได้รับชาระเงินสาหรับสิ นค้านั้น ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั จะไม่รับรู ้รายได้ถา้ ฝ่ ายบริ หาร
ยังมีการควบคุมหรื อบริ หารสิ นค้าที่ ขายไปแล้วนั้นหรื อมี ความไม่แน่ นอนที่ มีนยั สาคัญในการได้รับประโยชน์เชิ ง
เศรษฐกิจจากการขายสิ นค้านั้นไม่อาจวัดมูลค่าของจานวนรายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้ นได้อย่างน่าเชื่ อถือ หรื อมีความ
เป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่จะต้องรับคืนสิ นค้า
รายได้จากการให้บริ การวงจรดาวเทียมและบริ การอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่ องกับธุ รกิจดาวเทียม บริ การอินเตอร์ เน็ตและบริ การอื่น
ที่ เกี่ ยวข้องกับธุ รกิ จอินเตอร์ เน็ต และบริ การโทรศัพท์ รับรู ้เมื่อลูกค้าได้รับและใช้ประโยชน์จากการให้บริ การของ
บริ ษทั
รายได้จากการให้เช่าอุปกรณ์ รับรู ้รายได้ตลอดช่วงเวลาและตามอัตราที่กาหนดในสัญญาเช่า
รายได้เกี่ ยวกับค่ าสิ ทธิ รับรู ้ตามเกณฑ์คงค้างซึ่ งเป็ นไปตามเนื้ อหาและความเป็ นจริ งเชิ งเศรษฐกิ จของข้อตกลงที่
เกี่ยวข้อง
ดอกเบีย้ รั บ
ดอกเบี้ยรับบันทึกในกาไรหรื อขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง
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3.18 ต้ นทุนทำงกำรเงิน
ต้นทุนทางการเงินประกอบด้วยดอกเบี้ยจ่ายของเงินกูย้ ืมและประมาณการหนี้ สินส่ วนที่เพิ่มขึ้นเนื่ องจากเวลาที่ผ่านไป
และสิ่ งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย ขาดทุนจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์ทางการเงินที่ ถือไว้เพื่อขาย เงินปั นผลของ
หุ น้ บุริมสิ ทธิ ซ่ ึ งถูกจัดประเภทเป็ นหนี้ สิน ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงินที่ รับรู ้ในกาไรหรื อ
ขาดทุ น หรื อ ขาดทุ นจากการด้อยค่ าของสิ นทรั พ ย์ทางการเงิ น (นอกเหนื อจากลูกหนี้ การค้า) และ ขาดทุ นจาก
เครื่ องมือป้องกันความเสี่ ยง รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
ต้นทุ นการกูย้ ืมที่ ไม่ ได้เกี่ ยวกับการได้มา การก่ อสร้ างหรื อ การผลิ ต สิ น ทรั พ ย์ที่ เข้าเงื่ อนไข รั บรู ้ ในกาไรหรื อ
ขาดทุน โดยใช้วิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
3.19 สั ญญำเช่ ำ
กลุ่มบริ ษัทที่เป็ นผู้เช่ า
กลุ่มบริ ษทั ประเมิ นว่าสัญญาเป็ นสัญญาเช่ าหรื อประกอบด้วยสัญญาเช่ าหรื อไม่ ณ วันเริ่ มต้นของสัญญาเช่ า กลุ่ม
บริ ษทั รั บรู ้ สิ นทรั พย์สิ ทธิ การใช้และหนี้ สิ นตามสัญญาเช่ าที่ เกี่ ยวข้องกับทุ กข้อตกลงสัญญาเช่ าที่ เป็ นสัญญาเช่ า
หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าเริ่ มแรกด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของการจ่ายชาระตามสัญญาเช่าที่ยงั ไม่ได้จ่ายชาระ ณ วันนั้น
โดยคิ ดลดด้วยอัตราดอกเบี้ ยตามนัยของสัญญาเช่ า แต่ หากอัตรานั้นไม่ ส ามารถกาหนดได้ กลุ่ มบริ ษ ทั ใช้อ ตั รา
ดอกเบี้ยการกูย้ ืมส่ วนเพิ่ม
หนี้ สิ นตามสัญญาเช่ าวัดมู ลค่ าโดยการเพิ่ มมูลค่ าตามบัญชี เพื่ อสะท้อนดอกเบี้ ยจากหนี้ สิ นตามสัญญาเช่ า (ใช้วิธี
ดอกเบี้ยที่แท้จริ ง) และลดมูลค่าตามบัญชีเพื่อสะท้อนการชาระการจ่ายชาระตามสัญญาเช่าที่จ่ายชาระแล้ว
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ประกอบด้วย การวัดมูลค่าเริ่ มแรกกับหนี้ สินตามสัญญาเช่าที่เกี่ยวข้อง การจ่ายชาระตามสัญญา
เช่ าใด ๆ ที่ จ่ายชาระ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผลหรื อก่อนวันที่ สัญญาเริ่ มมีผลหักสิ่ งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับใด ๆ
และต้นทุ นทางตรงเริ่ มแรกใด ๆ การวัดมูลค่าภายหลังของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้โดยใช้ราคาทุ นหักค่าตัดจาหน่ าย
สะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
เมื่อกลุ่มบริ ษทั มีประมาณการต้นทุนที่จะเกิ ดขึ้ นในการรื้ อและการขนย้ายสิ นทรัพย์อา้ งอิงการบูรณะสถานที่ต้ งั ของ
สิ นทรัพย์อา้ งอิงหรื อการบูรณะสิ นทรัพย์อา้ งอิงให้อยู่ในสภาพตามที่ กาหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่ อนไขของสัญญา
เช่า ประมาณการดังกล่าวรับรู ้และวัดมูลค่าตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 เรื่ อง ประมาณการหนี้ สิน หนี้ สินที่อาจ
เกิ ดขึ้ น และสิ นทรัพย์ที่อาจเกิ ดขึ้น เพื่ออธิ บายต้นทุนที่ เกี่ ยวข้องกับสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ ต้นทุนรับรู ้เป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ตน้ ทุนเหล่านั้นเกิดขึ้นเพื่อผลิตสิ นค้าคงเหลือ
44

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
สิ นทรั พย์สิทธิ การใช้คิดค่ าตัดจาหน่ ายตลอดช่ วงเวลาที่ ส้ ันกว่าของอายุสัญญาเช่ าและอายุการใช้ประโยชน์ของ
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ หากสัญญาเช่าโอนความเป็ นเจ้าของในสิ นทรัพย์อา้ งอิงหรื อราคาทุนของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
สะท้อนว่า กลุ่ มบริ ษ ัท จะใช้สิ ทธิ เลื อกซื้ อ สิ นทรั พ ย์สิ ทธิ การใช้ที่ เกี่ ยวข้องคิ ดค่ าตัด จาหน่ ายตลอดอายุการใช้
ประโยชน์ของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ การคิดค่าตัดจาหน่ายเริ่ ม ณ วันที่สญ
ั ญาเช่าเริ่ มมีผล
กลุ่มบริ ษทั เช่ าสิ นทรัพย์หลายประเภทประกอบด้วย ที่ ดิน อาคาร ช่ องรับสัญญาณและยานพาหนะ ค่าตัดจาหน่ าย
คานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญาเช่าระหว่าง 1.5 - 11.3 ปี
กลุ่มบริ ษัทที่เป็ นผู้ให้ เช่ า
สัญญาเช่าซึ่ งกลุ่มบริ ษทั เป็ นผูใ้ ห้เช่าจัดประเภทรายการเป็ นสัญญาเช่าการเงินหรื อดาเนิ นงาน เมื่อเงื่อนไขของสัญญา
เช่าโอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของความเป็ นเจ้าของให้แก่ผเู ้ ช่า สัญญาดังกล่าวจัดประเภทรายการ
เป็ นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าอื่น ๆ ทั้งหมดจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงาน
เมื่อกลุ่มบริ ษทั เป็ นผูใ้ ห้เช่าช่ วง รายการดังกล่าวบันทึกสัญญาเช่าหลักและสัญญาเช่าช่วงเป็ นสองสัญญาแยกจากกัน
ผูใ้ ห้เช่าช่วงจัดประเภทสัญญาเช่าช่วงเป็ นสัญญาเช่าการเงินหรื อสัญญาเช่าดาเนินงานโดยอ้างอิงกับสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
ที่เกิดขึ้นจากสัญญาเช่าหลัก
รายได้ค่าเช่ าจากสัญญาเช่ าดาเนิ นงานรับรู ้ดว้ ยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่ าที่ เกี่ ยวข้อง ต้นทุนทางตรงเริ่ มแรกที่
เกิ ดขึ้นจากการเจรจาและเข้าทาสัญญาเช่ าดาเนิ นงานถูกรวมเป็ นมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ที่เช่าและรับรู ้ดว้ ยวิธี
เส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
จานวนเงินที่จะได้รับจากผูเ้ ช่ าภายใต้สัญญาเช่าการเงินรับรู ้เป็ นลูกหนี้ ดว้ ยจานวนที่เท่ากับเงินลงทุนสุ ทธิ ตามสัญญาเช่ า
รายได้จากสัญญาเช่าการเงินปั นส่ วนตลอดงวดบัญชีเพื่อสะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนรายงวดคงที่ของเงินลงทุนสุ ทธิ
ตามสัญญาเช่าของกลุ่มบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่า
เมื่อสัญญาที่ประกอบด้วยส่ วนประกอบที่เป็ นการเช่าและส่ วนประกอบที่ไม่เป็ นการเช่า กลุ่มบริ ษทั นามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้จากสัญญาที่ ทากับลูกค้า เพื่อปั นส่ วนข้อพิจารณาภายใต้สัญญากับแต่ละ
ส่ วนประกอบ
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3.20 ภำษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับปี ประกอบด้วยภาษีเงินได้ของปี ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ของปี
ปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนเว้นแต่ในส่ วนที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องในการ
รวมธุรกิจ หรื อ รายการที่รับรู ้โดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ หรื อกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ภาษีเงินได้ของปี ปั จจุบนั ได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชาระหรื อได้รับชาระ โดยคานวณจากกาไรหรื อขาดทุนประจาปี
ที่ตอ้ งเสี ยภาษี โดยใช้อตั ราภาษีที่ประกาศใช้หรื อที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุ งทาง
ภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปี ก่อนๆ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบนั ทึกโดยคานวณจากผลแตกต่างชัว่ คราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์
และหนี้ สินและจานวนที่ ใช้เพื่ อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี จะไม่ ถูกรั บรู ้ เมื่ อเกิ ดจากผล
แตกต่างชัว่ คราวต่อไปนี้ การรับรู ้ค่าความนิยมในครั้งแรก การรับรู ้สินทรัพย์หรื อหนี้ สินในครั้งแรกซึ่ งเป็ นรายการ
ที่ ไม่ ใช่ การรวมธุ รกิ จและรายการนั้นไม่ มีผ ลกระทบต่ อกาไรขาดทุ นทางบัญชี หรื อทางภาษี และผลแตกต่ างที่
เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและการร่ วมค้าหากเป็ นไปได้วา่ จะไม่มีการกลับรายการในอนาคตอันใกล้
การวัดมูลค่ าของภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี ตอ้ งสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีที่จะเกิ ดจากลักษณะวิธีการที่ กลุ่ม
บริ ษ ทั คาดว่าจะได้รับผลประโยชน์ จากสิ นทรั พ ย์หรื อจะจ่ ายช าระหนี้ สิ นตามมู ลค่ าตามบัญ ชี ณ วันที่ สิ้ นรอบ
ระยะเวลาที่รายงาน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวดั มูลค่าโดยใช้อตั ราภาษีที่คาดว่าจะใช้กบั ผลแตกต่างชัว่ คราวเมื่อมีการกลับรายการโดย
ใช้อตั ราภาษีที่ประกาศใช้หรื อที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน
ในการกาหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของปี ปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี กลุม่ บริ ษทั ต้องคานึงถึงผลกระทบ
ของสถานการณ์ ท างภาษี ที่ ไม่ แน่ นอนและอาจท าให้จ านวนภาษี ที่ ต ้องจ่ ายเพิ่ มขึ้ น และมี ด อกเบี้ ยที่ ต ้องช าระ
กลุ่ มบริ ษทั เชื่ อว่าได้ต้ งั ภาษี เงิ นได้คา้ งจ่ ายเพี ยงพอสาหรั บภาษี เงิ นได้ที่จะจ่ายในอนาคต ซึ่ งเกิ ดจากการประเมิ น
ผลกระทบจากหลายปั จจัย รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดี ต การประเมินนี้ อยู่บน
พื้นฐานการประมาณการและข้อสมมติฐาน และอาจจะเกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูล
ใหม่ ๆ อาจจะท าให้ กลุ่ ม บริ ษ ัทเปลี่ ย นการตัด สิ น ใจโดยขึ้ น อยู่ กับ ความเพี ยงพอของภาษี เงิ น ได้ค ้างจ่ ายที่ มี อ ยู่
การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้คา้ งจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในปี ที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สามารถหักกลบได้เมื่อกิจการมีสิทธิ
ตามกฎหมายที่จะนาสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของปี ปั จจุบนั มาหักกลบกับหนี้ สินภาษีเงินได้ของปี ปั จจุบนั และภาษีเงิน
ได้น้ ี ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันสาหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรื อหน่วยภาษีต่างกัน สาหรับ
หน่วยภาษีต่างกันนั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชาระหนี้สินและสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของปี ปั จจุบนั ด้วยยอดสุ ทธิ
หรื อตั้งใจจะรับคืนสิ นทรัพย์และจ่ายชาระหนี้สินในเวลาเดียวกัน
สิ นทรัพ ย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี จะบันทึ กต่ อเมื่ อมี ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ นอนว่ากาไรเพื่ อเสี ยภาษี ใน
อนาคตจะมีจานวนเพี ยงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่ างชัว่ คราวดังกล่าว สิ นทรัพย์ภาษี เงิ นได้รอการตัด
บัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริ ง
4.

บุคคลหรื อกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน
บุ คคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกัน ได้แก่ บุ คคลและหรื อกิ จการที่ มีอานาจควบคุม หรื อถูกควบคุ มไม่ว่าจะเป็ นโดย
ทางตรงหรื อทางอ้อม ซึ่ งกระทาผ่านบริ ษทั ที่ทาหน้าที่ถือหุ น้ บริ ษทั ย่อย และกิจการที่เป็ นบริ ษทั ย่อยในเครื อเดียวกัน
นอกจากนี้ กิจการที่ เกี่ ยวข้องกันยังรวมถึงการร่ วมค้าและบุ คคลที่ มีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสาคัญกับกิ จการไม่ว่าจะ
เป็ นโดยตรงหรื อทางอ้อม ผูบ้ ริ หารสาคัญของกิจการรวมตลอดทั้งสมาชิ กในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าวซึ่ ง
มีอานาจชักจูง หรื ออาจถูกชักจูงให้ปฏิบตั ิตามบุคคลดังกล่าว และกิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลข้างต้น ในการพิจารณา
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันแต่ละรายการบริ ษทั คานึ งถึงเนื้ อหาของความสัมพันธ์มากกว่า
รู ปแบบทางกฎหมาย
บริ ษทั อยู่ภายใต้การควบคุมของ บริ ษทั อินทัช โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน) (“Intouch”) ซึ่ งตั้งอยู่ในประเทศไทย โดย
ถือหุน้ คิดเป็ นอัตราร้อยละ 41.13 ของจานวนหุน้ ทั้งหมดของบริ ษทั รายการที่กลุ่มบริ ษทั มีกบั บริ ษทั ในกลุ่ม Intouch
และผูถ้ ือหุน้ ของกลุ่ม Intouch จะถือเป็ นรายการกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษ ัท คิ ด ราคาซื้ อ ขายสิ น ค้า และบริ ก ารกับ กิ จการที่ เกี่ ย วข้องกัน ตามสั ญ ญาและเงื่ อ นไขทางการค้าโดยปกติ
เช่นเดียวกับลูกค้าทัว่ ไป สาหรับรายการค่าที่ปรึ กษาและบริ หารงาน กลุ่มบริ ษทั คิดราคาตามที่ตกลงร่ วมกัน
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
รายการที่สาคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุ ปได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม
2564
2563
พันบาท
พันบาท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
พันบาท
พันบาท

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

8,247
54,296

271
79,490

848,687
441
39,827

1,256,620
59,341

รายได้ อื่น
บริ ษทั ย่อย
การร่ วมค้า
กิจการที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกัน

8,319
10

7,481
22

86,617
7,666
10

14,119
7,481
22

57,009
127,881

76,337
163,601

465
57,009
1,040,722

1,037
76,337
1,414,957

รำยได้ ทำงกำรเงิน
บริ ษทั ย่อย
การร่ วมค้า
รวมรำยได้
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
งบกำรเงินรวม
2564
2563
พันบาท
พันบาท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
พันบาท
พันบาท

ค่ ำใช้ จ่ำย
การซื้อสินค้ าและบริ การ
บริ ษทั ย่อย
กิจการที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกัน

2,193

2,109

56,755
1,953

64,270
2,018

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

533
3,090
67,047
72,863

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

533
17,388
3,071
66,721
146,421

2,425
13,590
9,015
69,099
160,417
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
ยอดคงเหลือกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
2564
2563
พันบาท
พันบาท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
พันบาท
พันบาท

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

4,340
5,152
9,492

100
3,687
3,787

2,852,785
579
3,689
2,857,053

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

รายได้ ค้างรั บ
บริ ษทั ย่อย
การร่ วมค้า
กิจการที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกัน
รวม

2,895
4,526
7,421

169
5,843
6,012

75,635
3,136
78,771

1,219
5,524
6,743

16,913
16,913

9,799
9,799

2,935,824
(1,374)
2,934,450

2,430,532
2,430,532

38
6,932
42
7,012

233
34,567
34,800

38
22,613
6,932
42
29,625

233
21,449
34,567
56,249

รวมลูกหนีก้ ำรค้ ำและรำยได้ ค้ำงรับ
หั ก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ
ลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย
การร่ วมค้า
กิจการที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกัน
รวม
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
งบกำรเงินรวม
2564
2563
พันบาท
พันบาท
เงินให้ ก้ ยู ืมแก่ กจิ กำรที่เกีย่ วข้ องกัน
เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั้น
บริ ษทั ย่อย
ส่ วนของเงินให้ ก้ ยู มื ระยะยาวที่ถงึ กาหนดชาระ
ภายในหนึ่งปี
บริ ษทั ย่อย
การร่ วมค้า

เงินให้ ก้ ยู มื ระยะยาว
การร่ วมค้า
รวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
พันบาท
พันบาท

-

-

10,000

-

1,002,943
1,002,943

853,013
853,013

1,002,943
1,002,943

20,000
853,013
873,013

750,299
750,299
1,753,242

898,710
898,710
1,751,723

750,299
750,299
1,753,242

898,710
898,710
1,771,723

เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย ครบกาหนดไถ่ถอนเมื่อเรี ยกชาระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีอตั ราดอกเบี้ยใน
อัตราร้อยละ 4.54 ต่อปี
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่บริ ษทั ย่อย มีอายุสัญญา 2 ปี บริ ษทั ย่อยได้ชาระคืนเงินกูย้ ืมระยะยาวครบทั้งจานวนแล้วใน
เดือนกรกฎาคม 2564 (วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีอตั ราดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4.57 ต่อปี )
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่การร่ วมค้ามีอายุสญ
ั ญา 10 ปี และมีอตั ราดอกเบี้ยต่อปี ในอัตราร้อยละ LIBOR + 3
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กยู้ ืมแก่บริ ษทั ย่อยและการร่ วมค้าสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
2564
2563
พันบาท
พันบาท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
พันบาท
พันบาท

เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั้ น
บริษทั ย่ อย
ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม

-

-

10,000
10,000

-

เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยำว
บริษทั ย่ อย
ณ วันที่ 1 มกราคม
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวำคม

-

-

20,000
(20,000)
-

25,000
(5,000)
20,000

1,751,723
(188,541)

1,758,134
-

1,751,723
(188,541)

1,758,134
-

190,060
1,753,242

(6,411)
1,751,723

190,060
1,753,242

(6,411)
1,751,723

กำรร่ วมค้ ำ
ณ วันที่ 1 มกราคม
ลดลง
กาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่
เกิดขึ้นจริ ง
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
งบกำรเงินรวม
2564
2563
พันบาท
พันบาท
สิ นทรัพย์ หมุนเวียนอื่น
บริ ษทั ย่อย

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
พันบาท
พันบาท

-

-

-

3

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

1,801
1,801

100
1,924
2,024

4,712
1,779
6,491

100
6,514
1,879
8,493

เจ้ ำหนีห้ มุนเวียนอื่น
บริ ษทั ย่อย
กิจการที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกัน
รวม

4
4

-

13,409
4
13,413

19,906
19,906

เงินรับล่ วงหน้ ำค่ ำบริกำรจำกลูกค้ ำ
บริ ษทั ย่อย
กิจการที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกัน
รวม

-

910
910

-

768
5
773
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
งบกำรเงินรวม
2564
2563
พันบาท
พันบาท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
พันบาท
พันบาท

ค่ ำใช้ จ่ำยค้ ำงจ่ ำย
บริ ษทั ย่อย
กิจการที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกัน
รวม

54
54

37
37

136,936
54
136,990

122,139
36
122,175

หนีส้ ิ นหมุนเวียนอื่น
กิจการที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกัน

-

1,740

-

-

ค่ าตอบแทนผู้บริ หารสาคัญ
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสาคัญประกอบด้วย
งบกำรเงินรวม
2564
2563
พันบาท
พันบาท
65,068
67,677

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

1,424
513
42
67,047

952
774
60
69,463

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
พันบาท
พันบาท
64,742
67,313
1,424
513
42
66,721

952
774
60
69,099

ตลอดเวลาที่ ผ่านมากรรมการของกลุ่มกิ จการหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกัน อาจซื้ อสิ นค้าจากกลุ่มบริ ษทั รายการซื้ อ
เหล่านี้มีระยะเวลาและเงื่อนไขปกติเช่นเดียวกับรายการที่กลุ่มบริ ษทั มีกบั พนักงานหรื อลูกค้า
ค่ าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนกรรมการเป็ นค่าตอบแทนรายเดือน ค่าตอบแทนประจาปี เบี้ยประชุมและผลประโยชน์อื่น ค่าตอบแทน
กรรมการเหล่านี้ ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญประจาปี ผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ค่าตอบแทนกรรมการนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารที่แสดงไว้ในงบกาไรขาดทุน
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
สัญญาสาคัญที่ทากับบุคคลหรื อกิจการที่เกีย่ วข้ องกันมีดงั นี้
1. บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ทาสัญญากับบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ ง โดยบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันที่จะต้องชาระ
ค่าสิ ทธิ (Royalty) ร้อยละ 1 ของรายได้ที่ได้มาจากการขายหรื อให้เช่าสถานี ควบคุมเครื อข่ายภาคพื้นดิ น (เกตเวย์)
ไอพี ส ตาร์ ร้ อยละ 1 ของรายได้ที่ ได้มาจากการขายหรื อให้ เช่ าอุ ปกรณ์ ปลายทางไอพี ส ตาร์ (IPSTAR User
Terminal : “UT”) และร้อยละ 3 ของรายได้ที่ได้มาจากการขายหรื อให้เช่าช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคม 4
2. บริ ษทั ได้ทาสัญญาในการดาเนิ นธุ รกิจทางด้านดาวเที ยมกับบริ ษทั ย่อยและกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดี ยวกัน
โดยบริ ษทั มีภาระผูกพันในการให้บริ การเช่ าช่ องสัญญาณดาวเที ยมและให้คาปรึ กษา บริ ษทั ย่อยและกิ จการที่ อยู่
ภายใต้การควบคุมเดี ยวกันมีภาระผูกพันต่อบริ ษทั ที่ จะต้องชาระค่าบริ การดังกล่าวตามสัญญาอีกเป็ นจานวนเงิ น
รวมประมาณ 0.4 ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ และ 4.1 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2563: ประมาณ 0.4 ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ
และ 4.6 ล้านบาท) ค่าบริ การเป็ นไปตามอัตราที่ตกลงไว้ในสัญญา คิดตามจานวนที่ ใช้จริ งหรื อคิดตามจานวนการ
ติดตั้งอุปกรณ์รับส่ งสัญญาณปลายทาง
3. บริ ษ ัทได้ท าสัญญากับบริ ษ ัทย่อยแห่ งหนึ่ ง โดยบริ ษ ัทย่อยมี ภาระผูกพันในการให้บริ การรวมสั ญญาณภาพ
สัญ ญาณเสี ย ง และสั ญ ญาณข้อมู ล ซึ่ งบริ ษ ัทมี ภ าระผูกพันที่ จะต้องช าระค่ าบริ การ เป็ นจานวนเงิ น 6,480
ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อช่อง/ต่อปี
5.

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด

เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวันและ
ประเภทออมทรัพย์
เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสู ง
รวม

งบกำรเงินรวม
2564
2563
พันบาท
พันบาท
9,628
12,443
1,294,153
476,708
1,780,489

อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของ
เงิ นฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์และ
เงิ นฝากประจา

0.25%
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1,560,535
725,917
2,298,895

0.26%

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
พันบาท
พันบาท
1,903
11,966
513,323
385,001
900,227

0.23%

854,975
658,073
1,525,014

0.22%

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
6.

ลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
งบกำรเงินรวม
2564
2563
พันบาท
พันบาท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
พันบาท
พันบาท

4

9,492
1,689,190
1,698,682

3,787
2,175,091
2,178,878

2,857,053
1,018,970
3,876,023

2,423,789
1,165,722
3,589,511

4

7,421
727,989
735,410

6,012
246,917
252,929

78,771
166,373
245,144

6,743
240,984
247,727

51,299
5,862
283,963
10,506
351,630

38,163
30,013
242,527
18,408
329,111

26,626
5,115
283,963
638
316,342

27,845
28,838
242,527
9,550
308,760

2,785,722

2,760,918

4,437,509

4,145,998

(715,163)
2,070,559

(928,623)
1,832,295

(614,414)
3,823,095

(697,639)
3,448,359

2564
พันบาท

2563
พันบาท

2564
พันบาท

2563
พันบาท

หมายเหตุ
ลูกหนี้การค้ า
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการอื่น
รวม
รายได้ ค้างรับ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการอื่น
รวม
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
เงินจ่ายล่วงหน้า
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายรอขอคืน
อื่นๆ
รวม
รวมลูกหนีก้ ำรค้ ำ รำยได้ ค้ำงรับ
และลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
หั ก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่
คาดว่าจะเกิดขึ้น
สุ ทธิ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)

(12,934)
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(8,565)

(12,124)

36,633

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้า มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
2564
2563
พันบาท
พันบาท
กิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน
ยังไม่ครบกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ:
น้อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน

5,914

3,301

9,290

225,787

1,889
219
1,470
9,492

485
1
3,787

179,114
294,107
493,358
1,881,184
2,857,053

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

9,492

3,787

2,857,053

2,423,789

151,368

154,397

48,514

104,463

168,002
24,993
12,513
1,332,314
1,689,190

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

60,801
21,050
12,220
876,385
1,018,970

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

(652,654)
1,036,536

(873,312)
1,301,779

(550,531)
468,439

(642,327)
523,395

1,046,028

1,305,566

หั ก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า
จะเกิดขึ้น

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

สุ ทธิ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
พันบาท
พันบาท
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3,325,492

2,947,184

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริ ษทั สาหรับลูกค้าทัว่ ไป มีระยะเวลาตั้งแต่ 15 วัน ถึง 120 วัน
ในระหว่างปี กลุ่มบริ ษ ทั ได้ตดั จาหน่ ายลูกหนี้ บางรายและค่ าเผื่อผลขาดทุ นด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้ นที่ เกี่ ยวข้อง
จานวน 217 ล้านบาท เนื่องจากได้ดาเนิ นการตามข้อตกลงในการชาระหนี้แล้ว
รอบเก็บเงินโดยเฉลี่ยของการให้บริ การคือ 60 วันโดยไม่เรี ยกเก็บดอกเบี้ยจากลูกหนี้สาหรับยอดคงค้าง
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ค่าเผื่อผลขาดทุนสาหรับลูกหนี้ การค้าด้วยจานวนที่ เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิ ตที่คาดว่าจะเกิดขึ้ น
ตลอดอายุ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่ คาดว่าจะเกิดขึ้ นกับลูกหนี้ การค้าประมาณการโดยใช้ตารางการตั้งสารองขึ้นอยู่
กับข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดี ตของลูกหนี้ และการวิเคราะห์ฐานะการเงินของลูกหนี้ ใน
ปั จจุบนั กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ค่าเผื่อผลขาดทุนในอัตราร้อยละ 100 สาหรับลูกหนี้ ทุกรายการที่คา้ งชาระเกินกว่า 360 วัน
เนื่องจากประสบการณ์ในอดีตได้บ่งชี้วา่ ลูกหนี้เหล่านี้จะไม่สามารถเรี ยกชาระได้
กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงวิธีที่ใช้ในการประมาณการและสมมติฐานสาคัญระหว่างรอบระยะเวลารายงาน
ปัจจุบนั
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
ตารางต่อไปนี้ แสดงรายละเอียดความเสี่ ยงของลูกหนี้ การค้าตามตารางการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นของกลุ่มบริ ษทั ทั้งนี้ ประสบการณ์การขาดทุนทางด้านเครดิตในอดีตของกลุ่มบริ ษทั ไม่ได้แสดงรู ปแบบ
การขาดทุนที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญสาหรับกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกัน ค่าเผื่อผลขาดทุนที่พิจารณาจากสถานะที่
ถึงกาหนดชาระในอดีตจึงไม่ได้แยกความแตกต่างระหว่างลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ
งบกำรเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

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

อัตราผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
2%
มูลค่ารวมตามบัญชีที่คาดว่า
ลูกหนี้ที่ไม่เกินกาหนดชาระ
จะปฏิบตั ิผิดสัญญา
144,995
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นตลอดอายุ
(2,430)

6%

13%

160,049

21,132

(8,978)

55%
3,962

(2,827) (2,188)

การประเมิน
รายลูกหนี้

รวม

รวม
พันบาท

พันบาท

พันบาท

85%

100%

6,979

209,267

546,384

1,142,806

1,689,190

(5,960) (209,267)

(231,650)
314,734

(421,004)
721,802

(652,654)
1,036,536

การประเมิน
รายลูกหนี้

รวม

รวม
พันบาท

พันบาท

พันบาท

งบกำรเงินรวม

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

การประเมินแบบรวมกลุ่ม
ลูกหนี้การค้า - จานวนวันที่เกินกาหนดชาระ
ไม่เกิน
91 ถึง 181 ถึง 271 ถึง
กาหนดชาระ ≤ 90 วัน 180 วัน 270 วัน 360 วัน ≥ 360 วัน
พันบาท
พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท
2%

7%

13%

95,915

84,582

49,031

4,880

-

266,368

500,776

1,674,315

2,175,091

(1,682)

(6,097)

(6,353) (2,473)

-

(266,368)

(282,973)
217,803

(590,339)
1,083,976

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

87%

100%

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
อัตราผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
มูลค่ารวมตามบัญชีที่คาดว่า
ลูกหนี้ที่ไม่เกินกาหนดชาระ
จะปฏิบตั ิผิดสัญญา
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นตลอดอายุ

การประเมินแบบรวมกลุ่ม
ลูกหนี้การค้า - จานวนวันที่เกินกาหนดชาระ
ไม่เกิน
91 ถึง 181 ถึง 271 ถึง
กาหนดชาระ ≤ 90 วัน 180 วัน 270 วัน 360 วัน ≥ 360 วัน
พันบาท
พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท
1%

3%

12%

45,703

53,786

16,930

(398)

(1,708)

(1,954)

45%

การประเมิน
รายลูกหนี้

รวม

รวม
พันบาท

พันบาท

พันบาท

85%

100%

3,153

6,979

154,153

280,704

738,266

1,018,970

(1,425)

(5,959) (154,153)

(165,597)
115,107

(384,934)
353,332

(550,531)
468,439

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

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

การประเมินแบบรวมกลุ่ม
ลูกหนี้การค้า - จานวนวันที่เกินกาหนดชาระ
ไม่เกิน
91 ถึง 181 ถึง 271 ถึง
กาหนดชาระ ≤ 90 วัน 180 วัน 270 วัน 360 วัน ≥ 360 วัน
พันบาท
พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท
14%

87%

รวม

รวม
พันบาท

พันบาท

พันบาท

2%

7%

82,024

79,852

38,969

4,880

-

248,986

454,711

711,011

1,165,722

(1,271)

(5,596)

(5,605)

(2,473)

-

(248,986)

(263,931)
190,780

(378,396)
332,615

(642,327)
523,395
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51%

การประเมิน
รายลูกหนี้

100%

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
ตารางต่ อไปนี้ แสดงการกระทบยอดค่าเผื่อผลขาดทุ นด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้ นตลอดอายุที่ได้รับรู ้สาหรั บ
ลูกหนี้การค้า

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
การวัดมูลค่าใหม่สุทธิ ของค่าเผื่อผลขาดทุน
ตัดจาหน่ายเป็ นหนี้ สูญ
การปรับปรุ งการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
การวัดมูลค่าใหม่สุทธิ ของค่าเผื่อผลขาดทุน
ตัดจาหน่ายเนื่องจากการตกลงในการชาระหนี้
การปรับปรุ งการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

งบกำรเงินรวม
กำรประเมินแบบรวมกลุ่ม กำรประเมินรำยบุคคล
พันบำท
พันบำท
322,840
488,975
(34,254)
101,103
(13,219)
7,606
261
282,973
590,339
(106,660)
(26,732)
(71,100)
(145,589)
126,437
2,986
231,650
421,004

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
การวัดมูลค่าใหม่สุทธิ ของค่าเผื่อผลขาดทุน
ตัดจาหน่ายเป็ นหนี้ สูญ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
การวัดมูลค่าใหม่สุทธิ ของค่าเผื่อผลขาดทุน
ตัดจาหน่ายเนื่องจากการตกลงในการชาระหนี้
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
กำรประเมินแบบรวมกลุ่ม กำรประเมินรำยบุคคล
พันบำท
พันบำท
252,149
275,617
25,001
102,779
(13,219)
263,931
378,396
(27,234)
6,538
(71,100)
165,597
384,934
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รวม
พันบำท
811,815
66,849
(13,219)
7,867
873,312
(133,392)
(216,689)
129,423
652,654

รวม
พันบำท
527,766
127,780
(13,219)
642,327
(20,696)
(71,100)
550,531

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
7.

สิ นค้ ำคงเหลือ

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลือง
งานระหว่างทา
สิ นค้าสาเร็ จรู ป
สิ นค้าระหว่างทาง
หั ก ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือ
สุ ทธิ
8.

งบกำรเงินรวม
2564
2563
พันบาท
พันบาท
20,716
21,413
187
22,390
58,580
92,382
198
167
79,681
136,352
(72,339)
(80,918)
7,342
55,434

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
พันบาท
พันบาท
20,707
21,144
187
22,390
51,310
69,195
114
72,318
112,729
(72,016)
(63,468)
302
49,261

สิ นทรัพย์ ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น

เงินฝากระยะสั้นและเงินลงทุนในตราสาร
หนี้ที่วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วดั มูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รวม

งบกำรเงินรวม
2564
2563
พันบาท
พันบาท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
พันบาท
พันบาท

723,000

2,409,778

125,000

1,751,778

2,398,781
3,121,781

1,910,493
4,320,271

2,679,265
2,804,265

2,154,011
3,905,789

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เงิ นฝากระยะสั้นและตัว๋ แลกเงิ น มี อตั ราดอกเบี้ ย ร้ อยละ 0.50 ถึ ง ร้ อยละ 0.70 ต่ อ ปี
(31 ธันวาคม 2563: ร้อยละ 0.65 ถึง ร้อยละ 2.00 ต่อปี ) และครบกาหนดชาระภายใน 1 ปี
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
9.

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อยและกำรร่ วมค้ ำ
งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2564

2563

พันบาท

พันบาท

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในการร่ วมค้า
รวมเงินลงทุน - สุ ทธิ

1,249,465
1,249,465

โดยแสดงรำยกำรในงบแสดงฐำนะ
ทำงกำรเงินดังนี้
เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสี ย
หนี้สินสุทธิในบริ ษทั ย่อย
รวมเงินลงทุน - สุ ทธิ

1,249,465
1,249,465
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2563

1,392,677
1,392,677

พันบาท
(737,065)
1,244,001
506,936

พันบาท
(428,153)
1,386,737
958,584

1,392,677
1,392,677

2,810,024
(2,303,088)
506,936

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

งบกำรเงินรวม

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

2564

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2564

2563

2564

2563

พันบาท
1,392,677

พันบาท
1,408,769

พันบาท
958,584

พันบาท
1,241,212

(266,756)
4,000
-

3,743
13,500
-

(276,105)
25,000
(183,479)

(293,807)
7,500
-

34,867
84,677
1,249,465

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

34,808
(51,872)
506,936

9,581
(5,902)
958,584

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและการร่ วมค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 และเงินปันผลรับสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
สัดส่ วนความเป็ น
เจ้าของ
2564
2563
ร้ อยละ ร้ อยละ
การร่ วมค้ า
บริ ษทั เชนนิงตัน อินเวสเม้นท์ส พีทีอี จากัด

51.00

ทุนชาระแล้ว
2564

51.00

บริ ษทั เนชัน่ สเปซ แอนด์ เทคโนโลยี จากัด

75.00

15 ล้านดอลลาร์
สิ งคโปร์
75.00 10 ล้านบาท

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

50.00

50.00

20 ล้านบาท

2563

15 ล้านดอลลาร์
สิ งคโปร์
10 ล้านบาท

12 ล้านบาท

บริ ษทั ไม่มีเงินลงทุนในการร่ วมค้าซึ่ งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นจึงไม่มีราคาที่เปิ ดเผยต่อสาธารณชน
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มูลค่าตาม
วิธีส่วนได้เสี ย
ราคาทุน
2564
2563
2564
2563
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

เงินปั นผลรับ
2564
2563
ล้านบาท
ล้านบาท

138
7

138
7

1,236
8

1,379
8

-

-

10
155

6
151

5
1,249

6
1,393

-

-

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564

สัดส่ วนความเป็ น
เจ้าของ
2564
2563
ร้อยละ ร้อยละ
บริษทั ย่อย
บริ ษทั ไทย แอดวานซ์ อินโนเวชัน่ จากัด
บริ ษทั ไอพีสตาร์ จากัด
บริ ษทั สตาร์ นิวเคลียส จากัด
บริ ษทั ไอพีสตาร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล พีทีอี จากัด
บริ ษทั ไอพีสตาร์ โกลเบิล เซอร์ วิส จากัด
บริ ษทั ไอพีสตาร์ ออสเตรเลีย พีทีวาย จากัด
บริ ษทั ทีซี บรอดคาสติง้ จากัด
บริ ษทั ไอพีสตาร์ เจแปน จากัด
บริ ษทั ไอพีสตาร์ นิวซีแลนด์ จากัด
บริ ษทั อินเตอร์เนชัน่ แนล แซทเทลไลท์ จากัด
บริ ษทั ไอพีสตาร์ (อินเดีย) ไพรเวท จากัด
บริ ษทั ทีซี โกลเบิล เซอร์วิส จากัด
บริ ษทั ทีซี สเปซ คอนเน็ค จากัด
รวม
กำรร่ วมค้ำ
บริ ษทั เชนนิงตัน อินเวสเม้นท์ส พีทีอี จากัด
บริ ษทั เนชัน่ สเปซ แอนด์ เทคโนโลยี จากัด

ทุนชาระแล้ว
2564

2563

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ราคาทุนสุทธิ
จากการด้อยค่า
2564
2563
ล้านบาท
ล้านบาท

มูลค่าตาม
วิธีส่วนได้เสี ย
2564
2563
ล้านบาท
ล้านบาท

เงินปันผลสาหรับปี
2564
2563
ล้านบาท
ล้านบาท

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

99.99
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
99.99
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
-

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

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

399
157
1
1
425
33
98
2
16
1
25
1,158

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

309
(2,168)
9
(135)
34
185
179
385
304
76
62
23
(737)

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

50
105
28
183

-

51.00
75.00

51.00
75.00

15 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์
10 ล้านบาท

15 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์
10 ล้านบาท

138
7
145

138
7
145

1,236
8
1,244

1,379
8
1,387

-

-

65

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
การร่ วมค้ า
ตารางต่อไปนี้สรุ ปข้อมูลทางการเงินการร่ วมค้าที่รวมอยูใ่ นงบการเงินของการร่ วมค้า ปรับปรุ งด้วยการปรับมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ื อ และความแตกต่างของนโยบายการบัญชี การกระทบยอดรายการ
ระหว่างข้อมูลทางการเงินโดยสรุ ปดังกล่าวกับมูลค่าตามบัญชีของส่ วนได้เสี ยของกลุ่มกิจการในกิจการเหล่านี้
วันที่

ปี 2564
บริ ษทั เชนนิงตัน
อินเวสเม้นท์ส พีทีอี จากัด
บริ ษทั เนชัน่ สเปซ แอนด์
เทคโนโลยี จากัด
บริ ษทั เอทีไอ เทคโนโลยีส์
จากัด
รวม

สัดส่ วนควำม

สินทรัพย์

สินทรัพย์

หนีส้ ิน

หนีส้ ิน

สินทรัพย์

รำยได้

รำยงำน เป็ นเจ้ ำของ
ร้อยละ

หมุนเวียน
พันบาท

ไม่ หมุนเวียน
พันบาท

หมุนเวียน
พันบาท

ไม่ หมุนเวียน
พันบาท

สุ ทธิ
พันบาท

รวม
พันบาท

51.00

1,626,055

4,380,425

(1,996,777)

(1,478,831)

2,530,872

-

(514,945)

176,867

(338,078)

75.00

15,298

1,029

(5,950)

-

10,377

11,095

455

-

455

50.00

11,104
1,652,457

1,628
4,383,082

(1,960)
(2,004,687)

(1,478,831)

10,772
2,552,021

7,402
18,497

(8,950)
(523,440)

176,867

(8,950)
(346,573)

31
ธันวาคม
31
ธันวาคม
31
ธันวาคม
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กำไร
(ขำดทุน)
สุ ทธิ
พันบาท

กำไร
(ขำดทุน)
เบ็ดเสร็จอื่น
พันบาท

กำไร
(ขำดทุน)
เบ็ดเสร็จรวม
พันบาท

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
วันที่

ปี 2563
บริ ษทั เชนนิงตัน
อินเวสเม้นท์ส พีทีอี จากัด
บริ ษทั เนชัน่ สเปซ แอนด์
เทคโนโลยี จากัด
บริ ษทั เอทีไอ เทคโนโลยีส์
จากัด
รวม

สัดส่ วนควำม

สินทรัพย์

สินทรัพย์

หนีส้ ิน

หนีส้ ิน

สินทรัพย์

รำยได้

รำยงำน เป็ นเจ้ ำของ
ร้อยละ

หมุนเวียน
พันบาท

ไม่ หมุนเวียน
พันบาท

หมุนเวียน
พันบาท

ไม่ หมุนเวียน
พันบาท

สุ ทธิ
พันบาท

รวม
พันบาท

51.00

1,804,892

4,523,748

(1,624,445)

(1,903,601)

2,800,594

-

75.00

10,493

-

(571)

-

9,922

50.00

12,034
1,827,419

4,523,748

(312)
(1,625,328)

(1,903,601)

11,722
2,822,238

31
ธันวาคม
31
ธันวาคม
31
ธันวาคม

67

กำไร
(ขำดทุน)
สุ ทธิ
พันบาท

กำไร
(ขำดทุน)
เบ็ดเสร็จอื่น
พันบาท

กำไร
(ขำดทุน)
เบ็ดเสร็จรวม
พันบาท

7,726

(56,356)

(48,630)

315

(78)

-

(78)

6
321

(278)
7,370

(56,356)

(278)
(48,986)

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
การเปลี่ ย นแปลงที่ ส าคัญ ของเงิ น ลงทุ น ในบริ ษัท ย่ อ ยและการร่ วมค้าส าหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2564
มีดงั ต่อไปนี้
บริษทั ย่ อย
การจัดตั้ง บริ ษัท ทีซี สเปซ คอนเน็ค จากัด
เมื่ อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 บริ ษทั ได้จดทะเบี ยนจัดตั้ง บริ ษทั ที ซี สเปซ คอนเน็ค จากัด ด้วยทุ นจดทะเบี ยนจานวน
100 ล้า นบาท มู ล ค่ า หุ ้ น ที่ ต ราไว้ 10 บาท มี ทุ น จดทะเบี ย นช าระแล้ว จ านวน 25 ล้า นบาทโดยบริ ษัท ถื อ หุ ้ น
ร้อยละ 99.99
กำรร่ วมค้ ำ
การจ่ ายเงินปั นผลของบริ ษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ มหาชน (“LTC”)
ในการประชุมสามัญประจาปี ผูถ้ ือหุ น้ ของ LTC เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ผูถ้ ือหุ น้ มีมติอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลแก่
ผูถ้ ือหุน้ จากผลการดาเนินงานประจาปี 2563 ของ LTC เป็ นจานวนเงิน 18 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
เรี ยกชาระทุนจดทะเบียนส่ วนที่เหลือของบริ ษัท เอทีไอ เทคโนโลยีส์ จากัด (“ATI”)
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ที่ ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ของ ATI มีมติอนุ มตั ิ ให้เรี ยกชาระทุนจดทะเบี ยนส่ วนที่เหลือ
จานวนหุ ้นละ 2 บาท จานวน 4 ล้านหุ ้น คิ ดเป็ นจานวนเงิ น 8 ล้านบาท บริ ษ ทั ได้รับชาระทุ นจดทะเบี ยนเพิ่ มเติ ม
ทั้งหมดวันที่ 9 กรกฎาคม 2564
ภำระผูกพัน
ตามที่ ร ะบุ ไ ว้ในสั ญ ญาร่ วมทุ น ระหว่ างกลุ่ ม บริ ษ ัท และรั ฐบาลของสาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว
กลุ่มบริ ษทั จะต้องโอนหุ ้นทั้งหมดใน LTC ให้แก่ รัฐบาลของสาธารณรั ฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาวโดยไม่คิด
ค่าตอบแทนใด ๆ เมื่อสิ้ นสุ ดระยะเวลาอนุญาตให้ดาเนินการในปี 2589 (หมายเหตุ 31.2)
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
10. ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์

ที่ดิน อาคาร
และ
ส่ วนปรับปรุ ง
พันบาท
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
เพิ่มขึ้น
โอน
จาหน่าย
ตัดจาหน่าย
การปรับปรุ งการแปลงค่าเงินตรา
ต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ
1 มกรำคม 2564
เพิ่มขึ้น
โอน
จาหน่าย
ตัดจาหน่าย
การปรับปรุ งการแปลงค่า
เงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

อุปกรณ์
พันบาท

งบกำรเงินรวม
รถยนต์และ
อุปกรณ์
สานักงาน
พันบาท

สิ นทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง
พันบาท

รวม
พันบาท

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

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

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

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

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

18,608

16,057

3,568

1,123

39,356

388,994
(1,600)
(13,744)

11,451,475
32,523
10,202
(5,770)
(120,071)

312,933
5,667
(2,102)
(1,558)

40,578
8,558
(37,445)
(5,455)
-

12,193,980
46,748
(27,243)
(14,927)
(135,373)

13,358
387,008

48,145
11,416,504

2,287
317,227

1,039
7,275

64,829
12,128,014
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564

ที่ดิน อาคาร
และ
ส่วนปรับปรุ ง
พันบาท
ค่ าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุน
จากการด้ อยค่ า
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
โอน
จาหน่าย
ตัดจาหน่าย
การปรับปรุ งการแปลงค่าเงินตรา
ต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ
1 มกรำคม 2564
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
โอน
จาหน่าย
ตัดจาหน่าย
การปรับปรุ งการแปลงค่า
เงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

อุปกรณ์
พันบาท

งบกำรเงินรวม
รถยนต์และ
อุปกรณ์
สานักงาน
พันบาท

สิ นทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง
พันบาท

รวม
พันบาท

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

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

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

-

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

18,363

13,629

3,218

-

35,210

375,723
7,365
(1,600)
(13,744)

8,452,184
303,429
(2,059)
(4,242)
(118,160)

275,061
19,086
(2,006)
(1,487)

-

9,102,968
329,880
(2,059)
(7,848)
(133,391)

13,254
380,998

44,837
8,675,989

2,097
292,751

-

60,188
9,349,738
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564

ที่ดิน อาคาร
และ
ส่ วนปรับปรุ ง
พันบาท
มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
ภายใต้กรรมสิ ทธิ์ ของกลุ่มบริ ษทั
ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน

อุปกรณ์
พันบาท

งบกำรเงินรวม
รถยนต์และ
อุปกรณ์
สานักงาน
พันบาท

สิ นทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง
พันบาท

รวม
พันบาท

23,482
23,482

3,260,340
3,260,340

12,236
7,991
20,227

8,567
8,567

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

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ภายใต้กรรมสิ ทธิ์ ของกลุ่มบริ ษทั

13,271

2,999,291

37,872

40,578

3,091,012

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
ภายใต้กรรมสิ ทธิ์ ของกลุ่มบริ ษทั

6,010

2,740,515

24,476

7,275

2,778,276

ราคาทรัพย์สินของกลุม่ บริ ษทั ก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่ งได้คิดค่าเสื่ อมราคาเต็มจานวนแล้ว
แต่ยงั คงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจานวน 2,472.77 ล้านบาท ( 31 ธันวาคม 2563 : 2,547.63 ล้านบาท)
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
รถยนต์และ
อุปกรณ์
อุปกรณ์
สานักงาน
พันบาท
พันบาท

อาคาร
และ
ส่ วนปรับปรุ ง
พันบาท
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
เพิม่ ขึ้น
โอน
จาหน่าย
ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ
1 มกรำคม 2564
เพิ่มขึ้น
โอน
จาหน่าย
ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

สิ นทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง
พันบาท

รวม
พันบาท

161,580
(326)
(1,172)

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

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

754
(529)
-

10,847,071
19,765
(979)
(58,844)
(6,648)

160,082
(1,600)
(13,744)
144,738

10,489,599
10,715
(2,136)
(204)
(90,991)
10,406,983

150,459
3,747
(1,867)
(1,242)
151,097

225
1,272
(1,272)
225

10,800,365
15,734
(2,136)
(4,943)
(105,977)
10,703,043
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
รถยนต์และ
อุปกรณ์
อุปกรณ์
สานักงาน
พันบาท
พันบาท

อาคาร
และ
ส่ วนปรับปรุ ง
พันบาท
ค่ าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุน
จากการด้ อยค่ า
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
จาหน่าย
ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ
1 มกรำคม 2564
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
โอน
จาหน่าย
ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

สิ นทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง
พันบาท

รวม
พันบาท

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

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

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

-

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

149,336
6,693
(1,600)
(13,744)
140,685

7,537,163
286,588
(2,059)
(99)
(90,727)
7,730,866

132,777
9,075
(1,775)
(1,171)
138,906

-

7,819,276
302,356
(2,059)
(3,474)
(105,642)
8,010,457

21,693
21,693

3,256,547
3,256,547

18,235
7,991
26,226

754
754

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

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ภายใต้กรรมสิ ทธิ์ ของกลุ่มบริ ษทั

10,746

2,952,436

17,682

225

2,981,089

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
ภายใต้กรรมสิ ทธิ์ ของกลุ่มบริ ษทั

4,053

2,676,117

12,191

225

2,692,586

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
ภายใต้กรรมสิ ทธิ์ ของกลุ่มบริ ษทั
ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน

ราคาทรัพย์สินของบริ ษทั ก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่ งได้คิดค่าเสื่ อมราคาเต็มจานวนแล้ว
แต่ยงั คงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจานวน 1,947.96 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2563 : 1,958.22 ล้านบาท)
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
11. สิ นทรัพย์ สิทธิกำรใช้

ช่องรับสัญญาณ
พันบาท

งบกำรเงินรวม
อื่นๆ
พันบาท

รวม
พันบาท

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
เพิ่มขึ้น
จาหน่าย
การปรับปรุ งการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 1 มกรำคม 2564
เพิ่มขึ้น
จาหน่าย
การปรับปรุ งการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

150,215
150,215
1,378,108
6,702
1,535,025

103,152
5,820
(14,027)
2,355
97,300
55,766
(2,056)
2,260
153,270

103,152
156,035
(14,027)
2,355
247,515
1,433,874
(2,056)
8,962
1,688,295

ค่ าตัดจาหน่ ายสะสม
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
จาหน่าย
การปรับปรุ งการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 1 มกรำคม 2564
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
จาหน่าย
การปรับปรุ งการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

52,600
52,600
123,108
105
175,813

20,835
36,814
(14,027)
288
43,910
35,710
(2,056)
591
78,155

20,835
89,414
(14,027)
288
96,510
158,818
(2,056)
696
253,968

97,615
1,359,212

82,317
53,390
75,115

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
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82,317
151,005
1,434,327

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ช่องรับสัญญาณ
อื่นๆ
พันบาท
พันบาท

รวม
พันบาท

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
เพิ่มขึ้น
จาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 1 มกรำคม 2564
เพิ่มขึ้น
จาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

150,215
150,215
150,215

77,846
2,827
(14,027)
66,646
49,941
(2,056)
114,531

77,846
153,042
(14,027)
216,861
49,941
(2,056)
264,746

ค่ าตัดจาหน่ ายสะสม
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
จาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 1 มกรำคม 2564
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
จาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

52,600
52,600
63,012
115,612

20,835
31,419
(14,027)
38,227
26,577
(2,056)
62,748

20,835
84,019
(14,027)
90,827
89,589
(2,056)
178,360

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

97,615
34,603

57,011
28,419
51,783

57,011
126,034
86,386
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
ในระหว่างปี บริ ษทั ย่อยได้เข้าทาข้อตกลงเพื่อซื้ อแบนด์วิธบางส่ วนบนดาวเทียมไทยคม 4 และดาวเทียมไทยคม 6 กับ
บริ ษทั โทรคมนาคมแห่งชาติ จากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นผูม้ ีสิทธิ บริ หารจัดการดาวเทียมไทยคม 4 และดาวเทียมไทยคม 6
จากกระทรวงดิ จิ ทัลเพื่ อ เศรษฐกิ จและสั งคมภายหลังจากการสิ้ น สุ ด ของสั ญ ญาด าเนิ น กิ จการดาวเที ยมสื่ อ สาร
ภายในประเทศ เพื่ อ ไปให้ บ ริ การต่ อ ดังนั้น นับ ตั้งแต่ ว นั ที่ 11 กัน ยายน 2564 กลุ่ มบริ ษ ัท จึ งสามารถให้ บ ริ การ
ช่องสัญญาณดาวเทียมบนดาวเทียมไทยคม 4 และดาวเทียมไทยคม 6 กับลูกค้าบางส่ วนของกลุ่มบริ ษทั ได้ต่อไป
จากข้อตกลงดังกล่าว กลุ่มบริ ษทั ได้บนั ทึ กรายการสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้และหนี้ สินตามสัญญาเช่ า (หมายเหตุ 15)
เป็ นจานวน 1,376 ล้านบาท ในงบแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มบริ ษทั
กลุ่มบริ ษทั เช่าสิ นทรัพย์หลายประเภทประกอบด้วย ที่ ดิน อาคาร ช่ องรับสัญญาณและยานพาหนะ อายุสัญญาเช่ า
มีระยะเวลา 1.5 - 11.3 ปี
กลุ่มบริ ษทั มีทางเลือกในการซื้ ออุปกรณ์บางประเภทในมูลค่าที่กาหนดไว้เมื่อสิ้ นสุ ดอายุสญ
ั ญาเช่า ภาระผูกพันของ
กลุ่มบริ ษทั มีการค้ าประกันโดยกรรมสิ ทธิ์ ของผูใ้ ห้เช่าที่มีต่อสิ นทรัพย์ที่เช่าสาหรับสัญญาเช่าดังกล่าว
การวิเคราะห์การครบกาหนดของหนี้สินตามสัญญาเช่าแสดงไว้ในหมายเหตุขอ้ 15
งบกำรเงินรวม
2564
2563
พันบาท
พันบาท
จำนวนเงินทีร่ ับรู้ ในกำไรหรื อขำดทุน
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับสิ นทรัพย์สิทธิการใช้
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องกับหนี้สินตามสัญญาเช่า
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าระยะสั้น
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าซึ่งสิ นทรัพย์มีมูลค่าต่า

158,818
27,625
1,619
2,728

89,414
6,270
4,675
524

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
พันบาท
พันบาท
89,589
5,250
1,619
-

84,019
5,580
3,979
-

สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดสาหรับสัญญาเช่าเท่ากับ 88.4 ล้านบาท 1.9 ล้าน
ดอลลาร์ สหรัฐฯ และ 0.3 ล้านดอลลาร์ ออสเตรเลีย (31 ธันวาคม 2563: กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดสาหรับสัญญาเช่า
เท่ากับ 31.8 ล้านบาท 1.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และ 0.3 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย)
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
12. สิ นทรัพย์ ไม่ มตี วั ตนภำยใต้ สัญญำอนุญำตให้ ดำเนินกำร และสิ นทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน
งบกำรเงินรวม
สิ นทรัพย์
ไม่มีตวั ตน
ภายใต้สญ
ั ญา
อนุญาตให้
ดาเนินงาน
พันบาท

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

ค่าความนิยม
พันบาท

สิ นทรัพย์
ไม่มีตวั ตนอื่น
พันบาท

รวม
สิ นทรัพย์
ไม่มีตวั ตน
พันบาท

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
เพิ่มขึ้น
โอน
ตัดจาหน่าย
การปรับปรุ งการแปลงค่า
เงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ
1 มกรำคม 2564
เพิ่มขึ้น
โอน
ตัดจาหน่าย
การปรับปรุ งการแปลงค่าเงินตรา
ต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

26,013,476
-

962,407
-

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

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

-

-

3,139

3,139

26,013,476
(26,013,476)

962,407
-

1,614,397
26,835
19,568
(3,588)

2,576,804
26,835
19,568
(3,588)

-

962,407

17,281
1,674,493

17,281
2,636,900
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
งบกำรเงินรวม
สิ นทรัพย์
ไม่มีตวั ตน
ภายใต้สญ
ั ญา
อนุญาตให้
ดาเนินงาน
พันบาท

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

ค่าความนิยม
พันบาท

สิ นทรัพย์
ไม่มีตวั ตนอื่น
พันบาท

รวม
สิ นทรัพย์
ไม่มีตวั ตน
พันบาท

24,647,787
806,004
-

907,662
54,745
-

1,428,919
94,888
(109)

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

-

-

2,614

2,614

25,453,791
559,584
(26,013,375)

962,407
-

1,526,312
71,420
(678)

2,488,719
71,420
(678)

-

962,407

15,758
1,612,812

15,758
2,575,219

ค่ าตัดจาหน่ ายสะสมและขาดทุน
จากการด้ อยค่ า
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
ขาดทุนจากการด้อยค่า
ตัดจาหน่าย
การปรับปรุ งการแปลงค่า
เงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ
1 มกรำคม 2564
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
ตัดจาหน่าย
การปรับปรุ งการแปลงค่า
เงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

-
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
งบกำรเงินรวม
สิ นทรัพย์
ไม่มีตวั ตน
ภายใต้สญ
ั ญา
อนุญาตให้
ดาเนินงาน
พันบาท
มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ
1 มกรำคม 2564
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

ค่าความนิยม
พันบาท

สิ นทรัพย์
ไม่มีตวั ตนอื่น
พันบาท

รวม
สิ นทรัพย์
ไม่มีตวั ตน
พันบาท

1,365,689

54,745

173,331

228,076

559,685
-

-

88,085
61,681

88,085
61,681

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ได้บนั ทึกขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิ ยมในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ น
ธุรกิจดาวเทียมไทยคม 4 จานวน 54.7 ล้านบาท ซึ่ งแสดงเป็ นส่ วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
สิ นทรัพย์ ไม่ มตี วั ตนภำยใต้ สัญญำอนุญำตให้ ดำเนินกำร (ดำวเทียมไทยคม 5)
ในระหว่างปี 2564 ผูร้ ับทาประกันภัยได้ชาระค่าสิ นไหมทดแทนของดาวเทียมไทยคม 5 ตามกรมธรรม์ประกันภัย
โดยโอนเข้าบัญ ชี ต ามสัญญาแต่ งตั้งผูร้ ั บฝากบัญ ชี ที่ มีเงื่ อนไขการเบิ กถอนตามคาสั่งที่ ทาขึ้ นระหว่างบริ ษ ทั กับ
กระทรวงดิ จิ ทัล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม (“MDE”) ต่ อ มาวัน ที่ 13 กัน ยายน 2564 บริ ษัท ได้มี ค าสั่ ง ให้ โ อน
ค่าสิ นไหมทดแทนของดาวเทียมไทยคม 5 ที่อยูใ่ นบัญชีตามสัญญาดังกล่าวให้แก่ MDE ครบถ้วนแล้ว
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ภายใต้สญ
ั ญาอนุญาต
สิ นทรัพย์
ให้ดาเนินงาน
ไม่มีตวั ตนอื่น
พันบาท
พันบาท
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
จาหน่าย
ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 1 มกรำคม 2564
เพิ่มขึ้น
ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

26,013,476
26,013,476
(26,013,476)
-

1,428,836
1,784
(115)
1,430,505
105
(436)
1,430,174

ค่ าตัดจาหน่ ายสะสมและขาดทุนจากการด้ อยค่ า
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 1 มกรำคม 2564
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

24,647,787
806,004
25,453,791
559,583
(26,013,374)
-

1,276,566
85,382
(109)
1,361,839
58,283
(436)
1,419,686

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 1 มกรำคม 2564
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

1,365,689
559,685
-

152,270
68,666
10,488
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
13. สิ นทรัพย์ ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี / หนีส้ ิ นภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี และหนี้ สินภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี ภายหลังจากการนามาหักกลบกันตาม
ความเหมาะสม ได้แสดงรวมไว้ในงบแสดงฐานะการเงินโดยมีรายละเอียดดังนี้

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

งบกำรเงินรวม
2564
2563
พันบาท
พันบาท
690,006
727,995
(6,358)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
พันบาท
พันบาท
636,023
687,166
-

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

ณ วันที่
1 มกรำคม
2564
พันบาท
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ยอดขาดทุนยกไป
ค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ค่าเผือ่ สิ นค้าเสื่ อมสภาพ
เงินมัดจารับ
เงินรับล่วงหน้าค่าบริ การจากลูกค้า
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
อื่นๆ
หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
เงินรับล่วงหน้าค่าบริ การจากลูกค้า
อื่นๆ
รวม

ณ วันที่
31 ธันวำคม
2564
พันบาท

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

(1,091)
(1,776)
1,710
(3,849)
23,689
(5,257)
(3,585)
(60,344)
3,200
(47,303)

43
135
1,731
4,497
1,479
869
560
9,314

(444)
1,494
14,403
14,044
43,861
55,083
15,120
545,462
983
690,006

(4,717)
(1,641)
(6,358)
721,637

4,711
1,639
6,350
(40,953)

6
2
8
9,322

690,006
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
งบกำรเงินรวม
บันทึกเป็ น (รายจ่าย)/รายได้ ใน
กาไรหรื อ
กาไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
(หมายเหตุ 27)
พันบาท
พันบาท

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

ณ วันที่
31 ธันวำคม
2563
พันบาท

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

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

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

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

797,296

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

(2)
(2)
14,909

(4,717)
(1,641)
(6,358)
721,637
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
บันทึกเป็ น (รายจ่าย)/รายได้ ใน
กาไรหรื อ
กาไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
(หมายเหตุ 27)
พันบาท
พันบาท

ณ วันที่
1 มกรำคม
2564
พันบาท
สินทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อสิ นค้าเสื่ อมสภาพ
เงินมัดจารับ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
อื่นๆ
รวม

12,693
17,658
50,704
603,837
2,274
687,166

1,710
(3,846)
(5,200)
(53,342)
3,201
(57,477)

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

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

4,497
1,837
6,334

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

(936)
(2,410)
(8,097)
(53,289)
(1,747)
(66,479)
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12,620
(887)
11,733

ณ วันที่
31 ธันวำคม
2564
พันบาท
14,403
13,812
50,001
550,495
7,312
636,023

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

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
14. สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอื่น

ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย
เงินมัดจาการประเมินภาษี
เงินมัดจาอื่น
อื่นๆ
หั ก ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
รวม

งบกำรเงินรวม
2564
2563
พันบาท
พันบาท
127,197
118,426
197,567
177,051
17,707
15,254
4,189
3,653
346,660
314,384
(20,646)
(20,048)
326,014
294,336
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
พันบาท
พันบาท
125,466
111,723
197,567
177,051
17,707
15,254
340,740
304,028
(20,646)
(20,048)
320,094
283,980

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
15. หนีส้ ิ นที่มภี ำระดอกเบีย้
งบกำรเงินรวม
2564
2563
พันบาท
พันบาท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
พันบาท
พันบาท

ส่ วนที่หมุนเวียน
ส่ วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่า
รวมส่ วนของเงินกูย้ ืมระยะยาวที่ถึงกาหนด
ชาระภายในหนึ่งปี

424,487
227,846

381,700
79,866

424,487
50,457

381,700
72,671

652,333

461,566

474,944

454,371

หุน้ กูท้ ี่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
รวมหนี้สินที่มีดอกเบี้ยระยะสั้น

652,333

2,242,667
2,704,233

474,944

2,274,667
2,729,038

ส่ วนที่ไม่ หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาว
เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่า
รวมเงินกูย้ ืมระยะยาว

841,412
1,223,505
2,064,917

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

841,412
48,527
889,939

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

รวมหนี้สินที่มีดอกเบี้ยไม่หมุนเวียน

2,064,917

1,203,909

889,939

1,185,642

รวม

2,717,250

3,908,142

1,364,883

3,914,680
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
หุ้นกู้ระยะยำว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั มีหุน้ กูร้ ะยะยาวชนิ ดระบุชื่อผูถ้ ือไม่มีหลักประกัน ไม่ดอ้ ยสิ ทธิ และมีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุ น้ กู้ จานวน 1 ชุด วงเงิน 2,275 ล้านบาท มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท
มีรายละเอียดดังนี้

วันที่จำหน่ ำย

29 กันยายน 2557

จำนวนหน่ วย
หลักล้าน

จำนวนเงิน
ล้านบาท

2.275

2,275

อัตรำดอกเบีย้
(ต่ อปี )

กำหนด
จ่ ำยชำระ
ดอกเบีย้

ร้อยละ 4.68

ทุก 6 เดือน

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

ครบกาหนดไถ่ถอนทั้งจานวนใน
วันที่ 2 ตุลาคม 2564

ยอดคงเหลือ ณ วันที่
31 ธันวำคม 2563
ล้านบาท

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

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
การเปลี่ยนแปลงของเงินกูย้ ืมสามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี้

ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
จ่ายคืนเงินกูย้ ืม
ค่าตัดจาหน่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดหาเงินกูย้ ืม
การลงทุนในหุน้ กูภ้ ายในกลุ่มกิจการ
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
รำคำตำมบัญชีปลำยงวด - สุ ทธิ

งบกำรเงินรวม
2564
2563
พันบาท
พันบาท
3,908,142
4,259,481
1,433,902
155,929
(2,825,431)
(494,358)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
พันบาท
พันบาท
3,914,680
4,236,526
49,941
153,042
(2,768,725)
(489,446)

2,351
32,000
166,286
2,717,250

2,351
166,636
1,364,883
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2,462
(29,000)
13,628
3,908,142

2,462
12,096
3,914,680

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
อัตราดอกเบี้ยของเงินกูย้ ืมของกลุ่มบริ ษทั มีดงั ต่อไปนี้

เงินกูย้ ืมทั้งสิ้ น
- อัตราคงที่
- อัตราลอยตัว
รวม

งบกำรเงินรวม
2564
2563
พันบาท
พันบาท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
พันบาท
พันบาท

1,451,351
1,265,899
2,717,250

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

98,984
1,265,899
1,364,883

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

3.69%
-

3.85%
4.68%

2.58%
-

3.86%
4.68%

อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
- เงินกูย้ ืม
- หุน้ กู้

ระยะเวลาการครบกาหนดของเงินกูย้ ืมระยะยาวและหนี้สินตามสัญญาเช่า มีดงั ต่อไปนี้

เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี
เกินกว่า 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
เกินกว่า 5 ปี
หัก ดอกเบี้ยรอตัดจ่ายตามสัญญาเช่า
รวม

งบกำรเงินรวม
2564
2563
พันบาท
พันบาท
696,388
421,724
843,587
785,641
806,679
(281,737)
(3,456)
2,064,917
1,203,909

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
พันบาท
พันบาท
458,815
415,634
433,227
772,353
(2,103)
(2,345)
889,939
1,185,642

กลุ่มบริ ษทั ต้องดารงอัตราส่ วนทางการเงินตามที่กาหนดไว้ในสัญญาเงินกูย้ ืมระยะยาว และต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไข
รวมทั้งการรั กษาอัต ราส่ วนทางการเงิ น ที่ ก าหนดไว้ใ นข้อก าหนดว่า ด้ว ยสิ ท ธิ แ ละหน้าที่ ข องผู อ้ อกหุ ้น กู้แ ละ
ผูถ้ ือหุน้ กู้
วงเงินกู้ยืมจำกธนำคำร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริ ษทั มีวงเงินกูย้ ืมที่ยงั ไม่ได้ใช้จากธนาคารในประเทศและต่างประเทศเป็ นจานวน
3,313.09 ล้านบาท และ 30.00 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (2563: 3,253.91 ล้านบาท และ 30.00 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
หน่วย: พันบาท
งบกำรเงินรวม
หนีส้ ินตำม
เงินกู้ยืม
สัญญำเช่ ำ
ระยะยำว
หุ้นกู้
148,256
1,517,219
2,242,667

ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
การเปลีย่ นแปลงในกระแสเงินสด
ชาระคืนเงินกูย้ มื
การลงทุนในหุน้ กูภ้ ายในกลุ่มกิจการ
รายการที่ไม่ ใช่ เงินสด
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาเงินกูย้ มื ตัดจาหน่าย
ปรับปรุ งการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

รวม
3,908,142

(137,587)
-

(412,844)
-

(2,275,000)
32,000

(2,825,431)
32,000

1,433,902
6,779
1,451,350

2,018
159,507
1,265,900

333
-

1,433,902
2,351
166,286
2,717,250
หน่วย: พันบาท

งบกำรเงินรวม
หนีส้ ินตำม
เงินกู้ยืม
สัญญำเช่ ำ
ระยะยำว
หุ้นกู้
83,492
1,904,766
2,271,223

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
การเปลีย่ นแปลงในกระแสเงินสด
ชาระคืนเงินกูย้ มื
การลงทุนในหุน้ กูภ้ ายในกลุ่มกิจการ
รายการที่ไม่ ใช่ เงินสด
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาเงินกูย้ มื ตัดจาหน่าย
ปรับปรุ งการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
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รวม
4,259,481

(88,279)
-

(406,079)
-

(29,000)

(494,358)
(29,000)

155,929
(2,886)
148,256

2,018
16,514
1,517,219

444
2,242,667

155,929
2,462
13,628
3,908,142

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
หน่วย: พันบาท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เงินกู้ยืม
ระยะยำว
หุ้นกู้
1,517,219
2,274,667

รวม
3,914,680

(80,881)

(412,844)

(2,275,000)

(2,768,725)

49,941
7,130
98,984

2,018
159,506
1,265,899

333
-

49,941
2,351
166,636
1,364,883

หนีส้ ินตำม
สัญญำเช่ ำ
122,794

ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
การเปลีย่ นแปลงในกระแสเงินสด
ชาระคืนเงินกูย้ มื
รายการที่ไม่ ใช่ เงินสด
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาเงินกูย้ มื ตัดจาหน่าย
ปรับปรุ งการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

หน่วย: พันบาท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เงินกู้ยืม
ระยะยำว
หุ้นกู้
1,904,766
2,274,223

รวม
4,236,526

(83,367)

(406,079)

-

(489,446)

153,042
(4,418)
122,794

2,018
16,514
1,517,219

444
2,274,667

153,042
2,462
12,096
3,914,680

หนีส้ ินตำม
สัญญำเช่ ำ
57,537

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
การเปลีย่ นแปลงในกระแสเงินสด
ชาระคืนเงินกูย้ มื
รายการที่ไม่ ใช่ เงินสด
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาเงินกูย้ มื ตัดจาหน่าย
ปรับปรุ งการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
16. เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำและเจ้ ำหนีห้ มุนเวียนอื่น
งบกำรเงินรวม
หมายเหตุ 2564
2563
พันบาท
พันบาท
เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำ
- บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- บุคคลหรื อกิจการอื่นๆ
รวม

4

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
พันบาท
พันบาท

1,801
66,603
68,404

2,024
79,938
81,962

6,491
55,578
62,069

8,493
73,228
81,721

เจ้ ำหนีห้ มุนเวียนอื่น
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
- อื่นๆ
รวม

330,452
63,281
393,733

237,038
105,128
342,166

300,877
34,807
335,684

278,065
48,086
326,151

รวมเจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำและเจ้ ำหนีห้ มุนเวียนอื่น

462,137

424,128

397,753

407,872

17. หนีส้ ิ นหมุนเวียนอื่น
งบกำรเงินรวม
2564
2563
พันบาท
พันบาท
65,484
42,093
14,162
17,925
1,576
1,110
81,222
61,128

เงินมัดจารับจากลูกค้าระยะสั้น
ภาษีอื่นๆ
อื่นๆ
รวม
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
พันบาท
พันบาท
11,460
12,655
2,921
7,490
14,381
20,145

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
18. ประมำณกำรหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์ พนักงำน
ภาระผูกพันตามงบแสดงฐานะการเงินมีดงั ต่อไปนี้
งบกำรเงินรวม
2564
2563
พันบาท
พันบาท
มูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพัน
ที่ไม่ได้จดั ให้มีกองทุน
ภำระผูกพันตำมงบแสดงฐำนะกำรเงิน

279,459
279,459

283,241
283,241

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
พันบาท
พันบาท
250,010
250,010

253,524
253,524

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
งบกำรเงินรวม

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
ณ วันที่ 1 มกราคม
ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ
รับรู้ ในกำไรขำดทุน
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั และดอกเบี้ย

รับรู้ ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยที่รับรู ้ในระหว่างปี

ภำระผูกพันของโครงกำรผลประโยชน์
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2564

2563

2564

2563

พันบาท

พันบาท

พันบาท

พันบาท

283,241
(48,016)

231,766
(39,957)

253,524
(45,518)

205,056
(33,164)

21,690
21,690

21,640
21,640

19,520
19,520

18,531
18,531

22,544
22,544

69,792
69,792

22,484
22,484

63,101
63,101

279,459

283,241

250,010

253,524

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
ข้อสมมติ ฐานหลักในการประมาณการตามหลัก คณิ ต ศาสตร์ ประกันภัย ณ วันที่ รายงาน (แสดงโดยวิธีถวั เฉลี่ย
ถ่วงน้ าหนัก)

อัตราคิดลด
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต

งบกำรเงินรวม
2564
2563
ร้อยละ
ร้อยละ
2.25
1.61
5.00
5.00

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
ร้อยละ
ร้อยละ
2.25
1.61
5.00
5.00

การวิเคราะห์ ความอ่ อนไหว
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่เกี่ ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่อาจเป็ นไปได้
อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ที่
กาหนดไว้เป็ นจานวนเงินดังต่อไปนี้

ภำระผูกพันของโครงกำรผลประโยชน์
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.5)
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต
(เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)

งบกำรเงินรวม
พันบาท
พันบาท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
พันบาท
พันบาท

เพิ่มขึ้น
(12,455)

ลดลง
13,330

เพิ่มขึ้น
(10,809)

ลดลง
11,563

24,501

(21,842)

21,247

(18,960)

แม้ว่าการวิ เคราะห์ น้ ี ไม่ ไ ด้ค านึ งการกระจายตัวแบบเต็มรู ป แบบของกระแสเงิ นสดที่ ค าดหวังภายใต้โ ครงการ
ดังกล่าว แต่ได้แสดงประมาณการความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานต่างๆ
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
19. หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียนอื่น
งบกำรเงินรวม
2564
2563
พันบาท
พันบาท
96,316
117,526
115,685
107,588
212,001
225,114

เงินมัดจารับจากลูกค้าระยะยาว
อื่นๆ
รวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
พันบาท
พันบาท
94,267
112,262
115,685
107,588
209,952
219,850

20. ทุนเรื อนหุ้นและกำรจ่ ำยโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์

ทุนจดทะเบียน
ณ วันที่ 1 มกราคม
- หุน้ สามัญ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
- หุ้นสำมัญ
หุ้นที่ออกและชาระแล้ ว
ณ วันที่ 1 มกราคม
- หุน้ สามัญ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
- หุ้นสำมัญ

มูลค่ าหุ้น
ต่ อหุ้น
(บาท)

2564

2563

จานวนหุ น้
พันหุ น้

จานวนเงิน
พันบาท

จานวนหุ น้
พันหุ น้

จานวนเงิน
พันบาท

5

1,099,977

5,499,884

1,099,977

5,499,884

5

1,099,977

5,499,884

1,099,977

5,499,884

5

1,096,102

5,480,510

1,096,102

5,480,510

5

1,096,102

5,480,510

1,096,102

5,480,510

ผูถ้ ือหุ น้ สามัญจะได้รับสิ ทธิ ในการรับเงินปั นผลจากการประกาศจ่ายเงินปั นผลและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนหนึ่ ง
เสี ยงต่อหนึ่งหุน้ ในที่ประชุมของบริ ษทั
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
การจ่ ายโดยใช้ ห้ นุ เป็ นเกณฑ์
20.1

กำรจ่ ำยโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ ที่ชำระด้ วยตรำสำรทุน

20.1.1 ข้ อมูลโครงกำร
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญออกให้สาหรับกรรมการและพนักงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย โดย
บริ ษทั ได้เสนอขายใบส าคัญแสดงสิ ทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญโดยจัดสรรใบส าคัญแสดงสิ ทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญของ
บริ ษ ัท ให้ แ ก่ พ นัก งานที่ ท างานเต็ ม เวลา (Full-time Employment) ของบริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่ อ ยที่ เข้า ร่ ว ม
โครงการ Performance share plan (“โครงการ”) โดยข้อมูลสาคัญของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญมี
ดังนี้

วันที่อนุมตั ิ:
จานวนหน่วยที่เสนอขาย:
ราคาใช้สิทธิที่จะซื้อหุน้ :
จานวนหุน้ ที่ออกเพื่อรองรับ:
อายุของโครงการ:
ราคาเสนอขายต่อหุน้ :
อัตราการใช้สิทธิ:

โครงกำร 4
30 มีนาคม 2559
1,074,300 หน่วย
25.918 บาท/หุน้
1,074,300 หุน้
5 ปี นับจากวันที่มีการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิซ้ือหุน้ สามัญครั้งแรก
หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซ้ือหุน้ สามัญได้ 1 หุน้

การเปลี่ยนแปลงใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ซ้ื อหุน้ สามัญแสดงได้ดงั นี้

ESOP - Grant IV
กรรมการ
พนักงาน
รวม

1 มกราคม
2564
พันหน่วย

ออกให้
ระหว่างปี
พันหน่วย

รับคืน
ระหว่างปี
พันหน่วย

155
741
896

-

-
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ใช้สิทธิ
ระหว่างปี
พันหน่วย
-

หมดอายุ
ระหว่างปี
พันหน่วย

31 ธันวาคม
2564
พันหน่วย

(155)
(741)
(896)

-

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
20.1.2 กำรวัดมูลค่ ำยุตธิ รรม
บริ ษทั วัดมูลค่าของรายจ่ายโครงการ โดยอ้างอิงกับมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ ณ วันที่ให้สิทธิ
โดยใช้ Monte Carlo Simulation techniques โดยมีขอ้ สมมติฐานที่สาคัญดังนี้
โครงกำร 4
12.475 บาท
27.000 บาท
25.918 บาท
36.534%
2.407%
1.721%

มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ให้สิทธิ
ราคาหุน้ ณ วันที่ให้สิทธิ
ราคาใช้สิทธิ
ความผันผวนที่คาดหวัง
เงินปั นผลที่คาดหวัง
อัตราดอกเบี้ยที่ปราศจากความเสี่ ยง

รำยกำรกระทบยอดทุนสำรองอื่น – กำรจ่ ำยโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ ที่ชำระด้ วยตรำสำรทุน

สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
ณ วันที่ 1 มกราคม
ค่าใช้จ่ายรวมที่รับรู ้ระหว่างปี ในงบกาไรขาดทุน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
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งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
พันบาท
พันบาท
17,777
16,971
187
806
17,964
17,777

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
20.2

กำรจ่ ำยผลตอบแทนแก่ ผ้ บู ริหำรโดยชำระด้ วยเงินสด
เมื่ อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั มีมติ อนุ มตั ิ แก้ไขจานวนเงิ นสาหรับการจ่าย
ค่ าตอบแทนส าหรั บ ผลการด าเนิ น งานเป็ นจานวนรวม 22.76 ล้านบาท เพื่ อจัด สรรให้กับ ผูบ้ ริ ห าร ณ
วันสิ้ นสุ ดโครงการ โดยมีเงื่อนไขว่าผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุ น้ โดยรวม (Absolute Total Shareholder Return)
และผลตอบแทนโดยรวมของผูถ้ ื อหุ ้นเมื่ อเที ยบกับผลตอบแทนเฉลี่ ยของกลุ่มอุตสาหกรรมเดี ยวกันใน
ตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย (Relative Total Shareholder Return) ต้องถึ งเกณฑ์ที่ กาหนดในปี ที่ 3
ของโครงการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ได้มีการประเมินเกณฑ์ที่กาหนดของโครงการพบว่า บริ ษทั
ไม่สามารถดาเนินการได้ตามเงื่อนไขที่กาหนดได้ บริ ษทั จึงไม่ได้บนั ทึกรายการดังกล่าว

ส่ วนเกินมูลค่ าหุ้น
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณี ที่บริ ษทั เสนอขายหุน้ สู งกว่า
มูลค่าหุน้ ที่จดทะเบียนไว้ บริ ษทั ต้องนาค่าหุน้ ส่ วนเกินนี้ต้ งั เป็ นทุนสารอง (“ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ ”) ส่ วนเกินมูลค่าหุน้
นี้จะนาไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
21. สำรอง
สารองประกอบด้วย
การจัดสรรกาไร และ/หรื อ กาไรสะสม
สำรองตำมกฎหมำย
ตามบทบัญ ญัติ แห่ งพระราชบัญญัติ บริ ษ ทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริ ษทั จะต้องจัด สรรทุ นส ารอง
(“สารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี หลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า
สารองดังกล่าวมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสารองนี้จะนาไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
องค์ ประกอบอื่นของส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ผลต่ ำงจำกกำรแปลงค่ ำงบกำรเงิน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินแสดงในส่ วนของเจ้าของประกอบด้วยผลต่างการแปลงค่าทั้งหมดจากงบการเงิน
ของหน่วยงานในต่างประเทศ
ผลต่ ำงจำกกำรเปลีย่ นแปลงในมูลค่ ำยุตธิ รรมของสิ นทรัพย์ ทำงกำรเงิน
ผลต่ างจากการเปลี่ ยนแปลงในมู ลค่ ายุติธรรมของสิ นทรัพ ย์ทางการเงิ น แสดงในส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นประกอบด้วย
ผลรวมการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงินจนกระทัง่ มีการตัดรายการหรื อเกิดการด้อยค่า
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
22. ส่ วนงำนดำเนินงำน
กลุ่มบริ ษทั นาเสนอข้อมูลทางการเงิ นจาแนกตามส่ วนงานโดยแสดงส่ วนงานธุ รกิ จและส่ วนงานภู มิศาสตร์ เป็ น
รู ปแบบหลักในการรายงาน โดยพิ จารณาจากโครงสร้ างการบริ หารและการรายงานทางการเงิ นภายในของกลุ่ม
บริ ษทั เป็ นเกณฑ์ในการกาหนดส่ วนงาน
ส่ วนงานธุรกิจ
กลุ่มบริ ษทั เสนอส่ วนงานธุรกิจที่สาคัญ ดังนี้
ส่ วนงาน 1
ส่ วนงาน 2
ส่ วนงาน 3

บริ การวงจรดาวเทียมและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจดาวเทียม
การขายและบริ การที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจอินเทอร์เน็ตและสื่ อ
การขายและบริ การที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจโทรศัพท์

ส่ วนงานภูมิศาสตร์
ในการนาเสนอการจาแนกส่ วนงานภูมิศาสตร์ รายได้ตามส่ วนงานแยกตามเขตภูมิศาสตร์โดยกาหนดจากสถานที่ต้ งั
ของลูกค้า
ส่ วนงานในประเทศไทยมีขอบเขตการดาเนิ นงานหลักเกี่ ยวกับการบริ การวงจรดาวเที ยมและธุ รกิ จที่ เกี่ ยวเนื่ องกับ
ธุ รกิ จดาวเที ยม ธุ รกิ จอินเทอร์ เน็ตและสื่ อ ส่ วนงานในประเทศสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาวมี ขอบเขต
การดาเนิ นงานหลักเกี่ ยวกับการขายและบริ การที่ เกี่ ยวเนื่ องกับธุ รกิ จโทรศัพท์ การบริ การวงจรดาวเที ยมและธุ รกิ จที่
เกี่ยวข้องกับธุ รกิจดาวเทียม ส่ วนงานในประเทศออสเตรเลีย ประเทศอินเดีย ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐแห่ งสหภาพ
เมี ย นมา ประเทศมาเลเซี ย และประเทศสิ งคโปร์ มี ข อบเขตการด าเนิ น งานหลัก เกี่ ย วกับ การขายและบริ ก ารที่
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจดาวเทียม
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
กลุ่มบริ ษทั เสนอส่ วนงานภูมิศาสตร์ที่สาคัญ ดังนี้
ส่ วนงาน 1
ส่ วนงาน 2
ส่ วนงาน 3
ส่ วนงาน 4
ส่ วนงาน 5
ส่ วนงาน 6
ส่ วนงาน 7
ส่ วนงาน 8

ประเทศไทย
ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศอินเดีย
ประเทศญี่ปุ่น
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
ประเทศมาเลเซี ย
ประเทศสิ งคโปร์
ประเทศอื่น ๆ
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
การจาแนกรายได้
กลุ่มบริ ษทั จาแนกรายได้จากการขายสิ นค้าและให้บริ การให้แก่ลูกค้าตลอดช่ วงเวลาและ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ งตาม
ประเภทส่ ว นงานซึ่ งสอดคล้องกับ การเปิ ดเผยข้อ มู ล รายได้แ ยกตามส่ วนงานที่ ร ายงานส าหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน ที่
31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดงั นี้

งบกำรเงินรวม
2564
2563
พันบาท
พันบาท
รำยได้ ตำมส่ วนงำน
บริ การธุรกิจดาวเทียม
บริ การอินเตอร์เน็ตและสื่ อ
รวม
ช่ วงเวลำแห่ งกำรรับรู้ รำยได้
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ ง
บริ การธุรกิจดาวเทียม
บริ การอินเตอร์เน็ตและสื่ อ
ตลอดช่วงเวลา
บริ การธุรกิจดาวเทียม
บริ การอินเตอร์เน็ตและสื่ อ
รวม
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3,286,550
16,222
3,302,772

3,539,410
17,386
3,556,796

248,027
799
248,826

387,450
1,632
389,082

3,038,523
15,423
3,053,946
3,302,772

3,151,960
15,754
3,167,714
3,556,796

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
รายได้และผลการดาเนินงานจากส่ วนงานทางธุรกิจในงบการเงินรวมสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดงั นี้
บริกำรธุรกิจดำวเทียม
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

รายได้
ส่ วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่ วมค้า
ต้นทุนขายและบริ การตามส่ วนงาน
ค่าใช้จ่ายตามส่ วนงาน
ผลการดาเนินงานตามส่ วนงาน
กาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนสุ ทธิ
รายได้อื่น
รายได้ทางการเงิน
กาไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
กาไรจากการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำไรสุ ทธิ

2564
ล้านบาท
3,297
(2,355)
(863)
79

2563
ล้านบาท
3,548
(2,587)
(907)
54

บริกำรอินเตอร์ เน็ต
และสื่ อ
2564
2563
ล้านบาท
ล้านบาท
30
32
(3)
(17)
(15)
(10)
(13)
4
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บริกำรระบบโทรศัพท์
2564
ล้านบาท
(264)
(264)

2563
ล้านบาท
4
4

ตัดรำยกำรระหว่ ำง
ส่ วนงำน
2564
2563
ล้านบาท
ล้านบาท
(24)
(24)
23
24
1
1
1

งบกำรเงินรวม
2564
ล้านบาท
3,303
(267)
(2,349)
(872)
(185)
369
74
129
387
(155)
232
(88)
144

2563
ล้านบาท
3,556
4
(2,578)
(919)
63
(59)
671
141
816
(188)
628
(114)
514

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
บริกำรธุรกิจดำวเทียม

สิ นทรัพย์จาแนกตามส่ วนงาน
เงินให้กยู้ ืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินลงทุนในการร่ วมค้า
รวมสิ นทรัพย์
หนี้สินจาแนกตามส่ วนงาน
เงินกูย้ ืม
รวมหนีส้ ิ น

2564 4
ล้านบาท
12,457
1,753
-

2563
ล้านบาท
13,603
1,752
-

1,488
2,717

1,516
3,908

บริกำรอินเตอร์ เน็ต
และสื่ อ
2564
2563
ล้านบาท ล้านบาท
452
495
-

14
-

9
-
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บริกำรระบบโทรศัพท์
2564
ล้านบาท
1,250

-

2563
ล้านบาท
1,393

-

ตัดรำยกำรระหว่ ำง
ส่ วนงำน
2564
2563
ล้านบาท ล้านบาท
(572)
(567)
-

(9)
-

(4)
-

งบกำรเงินรวม
2564
ล้านบาท
12,337
1,753
1,250
15,340

2563
ล้านบาท
13,531
1,752
1,393
16,676

1,493
2,717
4,210

1,521
3,908
5,429

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
รายได้จากส่ วนงานทางภูมิศาสตร์ในงบการเงินรวมสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดงั นี้

รายได้ จากส่ วนงาน
ประเทศไทย
ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศอินเดีย
ประเทศญี่ปุ่น
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
ประเทศมาเลเซี ย
ประเทศอื่นๆ
รวม

2564
พันบาท

2563
พันบาท

1,812,553
328,076
416,520
78,507
149,185
253,777
264,154
3,302,772

1,951,823
263,841
442,198
206,603
156,010
261,769
274,552
3,556,796

ข้ อมูลเกีย่ วกับลูกค้ ำรำยใหญ่ ของกลุ่มกิจกำร
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริ ษทั มีรายได้จากการให้บริ การกับลูกค้าภายนอกกิจการรายหนึ่ ง
มากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวมของกลุ่มบริ ษทั เป็ นจานวนเงิน 411 ล้านบาท และ 427 ล้านบาท ตามลาดับ
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนตามส่ วนงานภูมิศาสตร์ในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดงั นี้

สินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
ประเทศไทย
ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศอินเดีย
ประเทศญี่ปุ่น
ประเทศสิ งคโปร์
ประเทศอื่นๆ
รวม

2564
พันบาท

2563
พันบาท

3,900,629
120,274
4,724
2,231
1,999,765
572,440
6,600,063

4,032,657
99,589
6,086
3,933
2,291,387
41,857
6,475,509

23. รำยได้ จำกกำรขำยและกำรให้ บริกำร

สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

งบกำรเงินรวม
2564
2563
พันบาท
พันบาท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
พันบาท
พันบาท

รายได้จากการขาย
รายได้จากการให้บริ การ
รวม

103,720
3,199,052
3,302,772

90,566
2,502,866
2,593,432
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130,529
3,426,267
3,556,796

111,170
3,309,195
3,420,365

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
24. รำยได้ อื่น
งบกำรเงินรวม
2564
2563
พันบาท
พันบาท

สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

รายได้จากเงินชดเชยตามกรมธรรม์ประกันภัย
ตามข้อตกลงภายใต้สญ
ั ญาบริ การเพื่อเพิ่ม
อายุการใช้งานของดาวเทียม

7,666
4,688
541
53,256
7,598
73,749

รายได้จากเงินชดเชยตามกรมธรรม์ประกันภัย
รายได้ค่าที่ปรึ กษาและบริ หาร
กาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุน
กาไรจากการจาหน่ายอุปกรณ์
รายได้ค่าเบี้ยปรับจากลูกค้า
อื่นๆ
รวม

352,517
268,020
7,480
7,715
4,750
21,440
9,103
671,025

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
พันบาท
พันบาท

94,283
1,370
5,744
101,397

352,517
268,020
21,375
5,209
5,845
652,966

ในเดื อ นพฤษภาคมและมิ ถุ น ายน 2563 บริ ษ ัท ได้รั บ เงิ น จากบริ ษ ัท ประกัน ภัย จากกรมธรรม์อื่ น จ านวน 8.4
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรื อประมาณ 268 ล้านบาท ซึ่ งแสดงเป็ นรายได้จากเงินชดเชยตามกรมธรรม์ประกันภัย
นอกจากนี้ บริ ษทั ได้รับเงิ นชดเชยตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของข้อตกลงภายใต้สัญญา
บริ การเพื่อเพิ่มอายุการใช้งานของดาวเที ยม ซึ่ งรับรู ้เป็ นรายได้อื่นสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จานวน
353 ล้านบาท (สุ ทธิ จากรายการตัดจาหน่ ายเงิ นล่วงหน้าตามสัญญาบริ การดังกล่าวจานวน 3 ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ หรื อ
ประมาณ 98 ล้านบาท) ตามลาดับ (ดูหมายเหตุขอ้ 31.6)
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
25. ค่ ำใช้ จ่ำยตำมลักษณะ
งบกาไรขาดทุนได้รวมการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ ค่าใช้จ่ายตามลักษณะได้เปิ ดเผยตามข้อกาหนดในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับต่าง ๆ ดังนี้
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
ค่าเสื่ อมราคาของอาคาร และอุปกรณ์
ค่าตัดจาหน่ายของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนภายใต้
สัญญาอนุญาตให้ดาเนินการ
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ค่าตัดจาหน่ายค่าใช้จ่ายในการจัดหาเงินกูย้ ืม
ค่าใช้จ่ายพนักงาน

งบกำรเงินรวม
2564
2563
พันบาท
พันบาท
329,880
281,940

789,821
2,351
797,570

990,307
2,462
819,090

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
พันบาท
พันบาท
302,355
334,757

707,455
2,351
540,538

975,405
2,462
576,990

26. เงินสมทบกองทุนสำรองเลีย้ งชีพ
กลุ่มบริ ษทั ได้จดั ตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชี พสาหรับพนักงานของกลุ่มบริ ษทั บนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงาน
ในการเป็ นสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 3 ถึงอัตราร้อยละ 7 ของเงินเดือนทุกเดือน
และกลุ่มบริ ษทั จ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 3 ถึง อัตราร้อยละ 7 ของเงินเดื อนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสารอง
เลี้ ยงชี พนี้ ได้จดทะเบี ยนเป็ นกองทุนสารองเลี้ยงชี พตามข้อกาหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดย
ผูจ้ ดั การกองทุนที่ได้รับอนุญาต
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
27. ค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้

สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

หมายเหตุ

ภำษีเงินได้ ปัจจุบัน
ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชัว่ คราว

13

รวมค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
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งบกำรเงินรวม
2564
2563
พันบาท
พันบาท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
พันบาท
พันบาท

(47,327)

(23,636)

(6,129)

7

(40,952)

(90,568)

(57,477)

(66,479)

(88,279)

(114,204)

(63,606)

(66,472)

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
การกระทบยอดเพือ่ หาอัตราภาษีที่แท้ จริ ง
งบกำรเงินรวม
2564
อัตราภาษี
(ร้อยละ)
กาไรสาหรับปี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รวม
กาไรก่อนภาษีเงินได้รวม
จานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
ผลกระทบจากความแตกต่างของอัตราภาษีสาหรับ
กิจการในต่างประเทศ
ส่ วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่ วมค้า
ผลกระทบจากรายได้ที่รับรู ้ต่างงวดกัน
ระหว่างบัญชีและภาษี
ผลกระทบจากค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักภาษีได้
และค่าใช้จ่ายที่รับรู ้ต่างงวดกัน
ระหว่างบัญชีและภาษี
ผลขาดทุนในปี ปัจจุบนั ที่ไม่รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชี
อื่นๆ
รวม

109

20

38

2563
พันบาท
143,636
88,279
231,915
(46,383)

อัตราภาษี
(ร้อยละ)

20

พันบาท
513,782
114,204
627,986
(125,597)

(68,824)
(53,351)

(63,446)
749

3,846

2,410

175,683

165,347

(99,468)
218
(88,279)

(115,908)
22,241
(114,204)

18

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
อัตราภาษี
(ร้อยละ)
กาไรสาหรับปี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรก่อนภาษีเงินได้
จานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
รายได้ที่ไม่ตอ้ งเสี ยภาษี
ส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน
บริ ษทั ย่อยและการร่ วมค้า
ผลกระทบจากรายได้ที่รับรู ้ต่างงวด
กันระหว่างบัญชีและภาษี
ผลกระทบจากค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหัก
ภาษีเงินได้และค่าใช้จ่ายที่รับรู ้ต่างงวดกัน
ระหว่างบัญชีและภาษี
ผลขาดทุนในปี ปัจจุบนั ที่ไม่รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
อื่นๆ
รวม

20

31
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2563
พันบาท
143,636
63,606
207,242
(41,448)
14,541

อัตราภาษี
(ร้อยละ)

20

พันบาท
513,782
66,472
580,254
(116,051)
-

(55,221)

(58,761)

3,846

2,410

112,616

195,231

(97,993)
53
(63,606)

(91,238)
1,937
(66,472)

11

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
28. กำไรต่ อหุ้น
กาไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กาไรต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐานสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 คานวณจากกาไรสาหรับปี ที่เป็ นส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ ้นสามัญของบริ ษทั และจานวนหุ น้ สามัญที่ออกจาหน่ายแล้วระหว่างปี ในแต่ละปี โดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
แสดงการคานวณดังนี้
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
(พันบาท/พันหุ้น)
กำไรทีเ่ ป็ นส่ วนของผู้ถือหุ้นสำมัญของบริษัท (ขั้นพื้นฐำน)
จำนวนหุ้นสำมัญทีอ่ อกจำหน่ ำยแล้ ว
กำไรต่ อหุ้น (ขั้นพื้นฐำน) (บาท)

143,636

513,782

1,096,102

1,096,102

0.13

0.47

กาไรต่ อหุ้นปรั บลด
กาไรต่อหุ ้นปรับลดสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 คานวณจากกาไรสาหรับปี ที่ เป็ นส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ ้นสามัญของบริ ษทั และจานวนหุ น้ สามัญที่ ออกจาหน่ ายแล้วระหว่างปี หลังจากที่ ได้ปรับปรุ งผลกระทบของ
หุ ้น ปรั บ ลด อย่างไรก็ต าม ส าหรั บปี สิ้ น สุ ด วันที่ 31 ธัน วาคม 2564 และ 2563 บริ ษ ัทไม่ ไ ด้ค านวณกาไรต่ อหุ ้น
ปรับลด เนื่องจากราคาตามสิ ทธิ มีมูลค่าสู งกว่ามูลค่ายุติธรรมของหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยระหว่างปี
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
29. เงินปันผล
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 มีมติอนุมตั ิการจัดสรรกาไรเป็ นเงินปันผลระหว่างกาล
ในอัตราหุน้ ละ 0.20 บาท เป็ นจานวนเงินทั้งสิ้ น 219 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ แล้วเมื่อวันที่
21 เมษายน 2563
ในการประชุมสามัญประจาปี ของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 ผูถ้ ือหุ น้ มีมติอนุมตั ิการจัดสรรกาไรเป็ น
เงินปั นผลในอัตราหุ น้ ละ 0.20 บาท เป็ นจานวนเงินทั้งสิ้ น 219 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ แล้ว
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564
30. เครื่ องมือทำงกำรเงิน
นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางด้ านการเงิน
กลุ่มบริ ษทั ต้องเผชิ ญกับความเสี่ ยงทางการเงิ นที่ สาคัญได้แก่ ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ ยและความเสี่ ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ ยน กลุ่มบริ ษทั ได้กูย้ ืมเงิ นสาหรั บรายจ่ ายฝ่ ายทุ น ซึ่ งต้องจ่ ายอัตราดอกเบี้ ยทั้งแบบคงที่ และแบบลอยตัว
รวมทั้งมีรายการขาย และรายการซื้ อที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั จึงทารายการตราสาร
อนุพนั ธ์เพื่อป้องกันความเสี่ ยงที่อาจเกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว
กลุ่มบริ ษทั ใช้ตราสารอนุพนั ธ์เพื่อลดความไม่แน่ นอนของกระแสเงินสดในอนาคตที่ เกิ ดจากการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน และเพื่อช่วยในการบริ หารสภาพคล่องของเงินสด กลยุทธ์ที่ใช้ในการป้ องกันความ
เสี่ ยงได้แก่ ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยได้ป้องกันโดยการทาสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยกับธนาคารที่ให้กยู้ ืม ส่ วน
ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ ยนที่ จะเกิ ดขึ้ นจากการขายในอนาคตได้ป้ องกัน โดยการท าสั ญ ญาซื้ อ ขายเงิ น ตรา
ต่ างประเทศล่ วงหน้าและสิ ท ธิ ในการซื้ อ ขายอัต ราแลกเปลี่ ย นล่ วงหน้า ทั้งนี้ เพื่ อ ป้ องกัน ความเสี่ ย งจากอัต รา
แลกเปลี่ ยนในอนาคตของรายการขาย รายการซื้ อและการกู้ยืม การตัดสิ นใจที่ จะรั บระดับความเสี่ ยงขึ้ นอยู่กับ
นโยบายของกลุ่มบริ ษทั ซึ่ งกาหนดระดับความเสี่ ยงที่สามารถรองรับได้ตามประเภทของรายการและคู่คา้
กลุ่ มบริ ษ ทั ไม่ อนุ ญ าตให้มีการใช้เครื่ องมื อทางการเงิ นที่ มีลกั ษณะเป็ นทางการค้าเพื่ อเก็งกาไร การทาตราสาร
อนุพนั ธ์ทุกประเภทต้องได้รับการอนุมตั ิจากผูบ้ ริ หารก่อนทาสัญญา
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
ผูบ้ ริ หารฝ่ ายการเงินมีหน้าที่ รับผิดชอบในการบริ หารความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตรา
ดอกเบี้ย รายงานผูบ้ ริ หารประกอบด้วย รายละเอียดของต้นทุน และราคาตลาดของเครื่ องมือทางการเงินทั้งหมด รวมถึง
สัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า และสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ยที่ยงั คงค้างอยู่
นอกจากนี้ ยงั ได้มีการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความเสี่ ยงที่มีอยู่กบั ระดับความเสี่ ยงที่ผบู ้ ริ หารกาหนดให้เป็ นระดับความ
เสี่ ยงที่สามารถรับได้ครอบคลุมถึงความเสี่ ยงในเรื่ องเงินลงทุนโดยมีการกาหนดนโยบายในการลงทุนระยะสั้น
การบริ หารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนของบริ ษทั เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมต่อผูถ้ ือหุน้ และเป็ นประโยชน์ต่อ
ผูท้ ี่ มีส่ วนได้เสี ยอื่ น ตลอดจนเพื่ อดารงไว้ซ่ ึ งโครงสร้ างของทุ นที่ เหมาะสมเพื่ อให้มีความสอดคล้องและสามารถ
สนับสนุ นแผนการบริ หารเงิ นลงทุนหรื อโอกาสในการลงทุนต่างๆ อันจะเป็ นการสร้างมูลค่า และเสริ มความมัน่ คง
ทางการเงินให้กบั กลุ่มบริ ษทั
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่ างประเทศ
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่ งเกิ ดจากการซื้ อสิ นค้าและการขายสิ นค้าที่ เป็ น
เงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อันเป็ นผล
มาจากการมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศดังนี้
งบกำรเงินรวม
2564
เงินตรา
ต่างประเทศ
หลักล้าน
สิ นทรัพย์
ดอลลาร์สหรัฐฯ
เยน
อินเดียรู ปี
ดอลลาร์นิวซี แลนด์
เวียดนามดอง
ดอลลาร์ออสเตรเลีย
ดอลลาร์ฮ่องกง
รวม

171.04
8.04
446.35
1.27
8.64
7.05
2.50
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2563
เงินบาท
หลักล้าน
5,686.68
2.31
190.41
28.50
0.01
168.15
10.61
6,086.67

เงินตรา
ต่างประเทศ
หลักล้าน
184.27
6.68
446.35
1.32
23.33
10.04
2.50

เงินบาท
หลักล้าน
5,503.67
1.92
170.64
27.96
3.01
225.97
9.58
5,942.75

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
งบกำรเงินรวม
2564
เงินตรา
ต่างประเทศ
หลักล้าน
หนีส้ ิ น
ดอลลาร์สหรัฐฯ
ดอลลาร์สิงคโปร์
อินเดียรู ปี
ดอลลาร์ออสเตรเลีย
ดอลลาร์นิวซี แลนด์
เวียดนามดอง
รวม

55.20
0.02
251.31
0.05
-

2563
เงินบาท
หลักล้าน
1,854.18
0.62
117.77
1.29
1,973.86

เงินตรา
ต่างประเทศ
หลักล้าน
36.52
0.09
5.08
4.52
0.34
33.32

เงินบาท
หลักล้าน
1,103.08
1.96
2.21
105.42
7.35
4.35
1,224.37

สิ นทรัพย์ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศส่ วนใหญ่เป็ นเงินฝากธนาคารและลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น ส่ วน
หนี้สินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศส่ วนใหญ่เป็ นเจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้ - อาคารและอุปกรณ์ และเงินกูย้ ืม
ความเสี่ยงทางด้ านสินเชื่อ
ความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อของกลุ่มบริ ษทั มีลกั ษณะที่ไม่มีการกระจุกตัวอย่างมีนยั สาคัญ กลุ่มบริ ษทั มีนโยบายที่
จะท าให้แ น่ ใจได้ว่ากลุ่ ม บริ ษ ัท จะขายสิ น ค้า และให้บ ริ ก ารแก่ ลู กค้าที่ มี ป ระวัติ สิ น เชื่ อที่ อยู่ในระดับ ที่ มี ค วาม
เหมาะสม คู่สญ
ั ญาในอนุพนั ธ์ทางการเงินและรายการเงินสดเป็ นสถาบันการเงินที่มีคุณภาพและมีความน่าเชื่ อถืออยู่
ในระดับสู ง
ความเสี่ยงจากสภาพคล่ อง
กลุ่มบริ ษทั มี การควบคุมความเสี่ ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงิ นสดและรายการเที ยบเท่ า
เงิ นสดให้เพี ยงพอต่ อ การดาเนิ นงานของกลุ่ มบริ ษทั รวมทั้งจัดหาวงเงิ นสิ นเชื่ อระยะสั้นจากธนาคารต่ างๆ เพื่ อ
สารองในกรณี ที่มีความจาเป็ นและเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสด
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
การกาหนดมูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จานวนเงินที่ ผูซ้ ้ื อและผูข้ ายตกลงแลกเปลี่ยนสิ นทรัพย์หรื อชาระหนี้ สินกัน ในขณะที่ ท้ งั
สองฝ่ ายมีความรอบรู ้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนกัน และสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็ นอิสระในลักษณะ
ของผูท้ ี่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน
ราคาตามบัญชี ของเงินสดและรายการเที ยบเท่าเงินสด สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น ลูกหนี้ การค้า ลูกหนี้ กิจการที่
เกี่ ยวข้องกัน เงิ นให้กูย้ ืมระยะสั้นและเงิ นทดรองแก่กิจการที่ เกี่ ยวข้องกัน เจ้าหนี้ การค้า เจ้าหนี้ - อาคารและอุปกรณ์
และเจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมเนื่องจากมีระยะเวลาครบกาหนดที่ส้ นั
มูลค่ ายุติ ธรรมของสิ นทรั พย์ทางการเงิ น/หนี้ สิ นทางการเงิ นพร้ อมทั้งมู ลค่ าตามบัญชี ที่ ปรากฏในงบแสดงฐานะทาง
การเงิน มีดงั นี้

มูลค่าตามบัญชี
พันบาท
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
หมุนเวียน
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วดั มูลค่า
ยุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่
เกี่ยวข้องกันที่ถงึ กาหนดชาระ
ภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่งปี
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึง
กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ไม่ หมุนเวียน
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่
เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเช่า

งบกำรเงินรวม
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 2
ระดับ 3
พันบาท
พันบาท

ระดับ 1
พันบาท

รวม
พันบาท

2,398,781

-

2,398,781

-

2,398,781

1,002,943

-

-

1,006,430

1,006,430

424,487

-

-

426,621

426,621

227,846

-

-

227,846

227,846

750,299
841,412
1,223,505

-

-

752,908
846,178
1,223,505

752,908
846,178
1,223,505
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564

มูลค่าตามบัญชี
พันบาท
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
หมุนเวียน
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วดั มูลค่า
ยุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่
เกี่ยวข้องกันที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่งปี
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึง
กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หุน้ กู้
ไม่ หมุนเวียน
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่
เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเช่า

งบกำรเงินรวม
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 2
ระดับ 3
พันบาท
พันบาท

ระดับ 1
พันบาท

รวม
พันบาท

1,910,493

-

1,910,493

-

1,910,493

853,013

-

-

823,601

823,601

381,700

-

-

381,970

381,970

79,866
2,242,667

-

2,275,181

79,866
-

79,866
2,275,181

898,710
1,135,519
68,390

-

-

867,722
1,137,418
68,390

867,722
1,137,418
68,390
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564

มูลค่าตามบัญชี
พันบาท
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
หมุนเวียน
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วดั มูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่
เกี่ยวข้องกันที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ ืมระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่งปี
ส่ วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึง
กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ไม่ หมุนเวียน
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการที่
เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ ืมระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเช่า

ระดับ 1
พันบาท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 2
ระดับ 3
พันบาท
พันบาท

รวม
พันบาท

2,679,265
10,000

-

2,679,265
-

10,000

2,679,265
10,000

1,002,943

-

-

1,006,430

1,006,430

424,487

-

-

426,622

426,622

50,457

-

-

50,457

50,457

750,299
841,412
48,527

-

-

752,908
846,179
48,527

752,908
846,179
48,527
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564

มูลค่าตามบัญชี
พันบาท
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
หมุนเวียน
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วดั มูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการที่
เกี่ยวข้องกันที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ ืมระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่งปี
ส่ วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึง
กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หุน้ กู้
ไม่ หมุนเวียน
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการที่
เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ ืมระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเช่า

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 2
ระดับ 3
พันบาท
พันบาท

ระดับ 1
พันบาท

รวม
พันบาท

2,154,011

-

2,154,011

-

2,154,011

873,013

-

-

843,601

843,601

381,700

-

-

381,971

381,971

72,671
2,274,667

-

2,307,641

72,671
-

72,671
2,307,641

898,710
1,135,519
50,123

-

-

867,722
1,136,330
50,123

867,722
1,136,330
50,123
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ลำดับขั้นของมูลค่ ำยุตธิ รรม
ตารางข้างต้นวิเคราะห์ การวัดมูลค่ายุติธรรมที่ เกิ ดขึ้ นประจาสาหรับสิ นทรัพย์ทางการเงิ น การวัดมูลค่ ายุติธรรม
เหล่านี้ ถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ ต่างกันของลาดับชั้นมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ ใช้ในการประเมินมูลค่า นิ ยาม
ของระดับต่างๆ มีดงั นี้
 ข้อมูลระดับ 1 เป็ นราคาเสนอซื้ อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สิน
อย่างเดียวกัน ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั สามารถเข้าถึงตลาดนั้น ณ วันที่วดั มูลค่า
 ข้อมูลระดับ 2 เป็ นข้อมูลอื่นที่ สังเกตได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อโดยทางอ้อมสาหรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้ สิน
นั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้ อขายซึ่ งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1
 ข้อมูลระดับ 3 เป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สาหรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้น
กลุ่มบริ ษทั พิ จารณามูลค่ายุติธรรมระดับ 2 สาหรับหุ ้นกูโ้ ดยอ้างอิงราคาซื้ อขาย ณ วันที่ รายงานจากสมาคมตลาด
ตราสารหนี้ไทย
บริ ษทั พิจารณามูลค่ายุติธรรมระดับ 3 สาหรับเงินกูย้ ืมคานวณโดยใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสดรับ โดยใช้อตั ราดอกเบี้ ย
ส่ วนเพิ่มของเงินกูย้ ืมของกลุ่มบริ ษทั ที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
31. ภำระผูกพันกับบุคคลหรื อกิจกำรที่ไม่ เกีย่ วข้ องกัน
31.1 สั ญญำดำเนินกิจกำรดำวเทียมสื่ อสำรภำยในประเทศ
บริ ษทั ได้รับสิ ทธิ จากกระทรวงคมนาคมให้ดาเนิ นการโครงการดาวเทียมสื่ อสารโดยให้บริ ษทั มีสิทธิ ในการบริ หาร
กิ จการและการให้บ ริ การวงจรดาวเที ย มเพื่ อ การสื่ อ สารทั้งภายในและต่ างประเทศ และมี สิ ทธิ เก็ บค่ าใช้วงจร
ดาวเทียมจากผูใ้ ช้วงจรดาวเทียมเป็ นระยะเวลา 30 ปี ตามสัญญาลงวันที่ 11 กันยายน 2534 ซึ่ งได้มีการแก้ไขลงวันที่
22 มีนาคม 2535 ซึ่ งปั จจุบนั สัญญาดังกล่าวอยูภ่ ายใต้การดูแลของกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (“MDE”)
(เดิมชื่อกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (“MICT”))
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ภายใต้สัญญาดังกล่าวข้างต้น บริ ษทั จะต้องจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก่ MDE ในอัตราร้อยละของรายได้ค่าบริ การ
ที่บริ ษทั ได้รับหรื ออย่างน้อยเท่ากับเงินขั้นต่าที่ระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่มูลค่าใดจะสู งกว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
บริ ษทั ไม่มีตน้ ทุนค่าอนุ ญาตให้ดาเนิ นการขั้นต่าคงเหลือที่ ตอ้ งชาระ (31 ธันวาคม 2563: 70 ล้านบาท) นอกจากนี้
ภายใต้สัญญาดังกล่าวข้างต้น บริ ษ ทั ยอมให้ด าวเที ยมทุ กดวงและสถานี ค วบคุ มดาวเที ย มรวมทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ
ที่จดั ตั้งขึ้นตามสัญญาฉบับนี้ ตกเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของ MDE เมื่อได้ดาเนินการก่อสร้างและติดตั้งเรี ยบร้อยแล้ว ปัจจุบนั
สัญ ญาดังกล่าวได้สิ้ นสุ ด แล้ว และบริ ษ ทั ได้ส่ งมอบการครอบครองดาวเที ยมและทรั พ ย์สิ นทั้งหมดตามสัญ ญา
ดังกล่าวคืนให้แก่ MDE ครบถ้วนแล้วเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564
31.2 สั ญญำร่ วมทุน
บริ ษ ทั ลาว เทเลคอมมิ วนิ เคชั่นส์ มหาชน (“LTC”) ได้ก่อตั้งขึ้ นตามสัญญาร่ วมทุ น ลงวันที่ 8 ตุ ลาคม 2539 ระหว่าง
รัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) และบริ ษทั อินทัช โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน) (เดิมชื่ อ
บริ ษทั ชินวัตรคอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิ เคชัน่ ส์ จากัด (มหาชน)) ภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดาเนิ นการดังกล่าว LTC
ได้รับสิ ทธิ ในการให้บริ การทางด้านโทรคมนาคมใน สปป. ลาว เป็ นระยะเวลา 25 ปี และได้รับสิ ทธิ ในการให้บริ การ
ทางด้านโทรศัพท์พ้ื นฐาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ บริ การโทรศัพท์ระหว่างประเทศ อินเทอร์ เน็ตและโทรศัพท์ติดตามตัว
ปัจจุบนั บริ ษทั เชนนิ งตัน อินเวสเม้นท์ส พีทีอี จากัด (“SHEN”) ซึ่ งเป็ นการร่ วมค้าของบริ ษทั เป็ นผูถ้ ือหุ น้ ในอัตราร้อยละ
49 ของทุนจดทะเบียนของ LTC ตามสัญญาร่ วมทุนดังกล่าวเมื่อสิ้ นสุ ดปี ที่ 20 ของสัญญาร่ วมทุน (ปี 2559) รัฐบาลของ
สปป. ลาว มีสิทธิ ในการพิจารณาการซื้ อหุ ้นทั้งหมดของ LTC ที่ กลุ่มบริ ษทั ถืออยู่ดว้ ยราคาตลาด และเมื่อสิ้ นสุ ดปี ที่ 23
ของสัญญาร่ วมทุน (ปี 2562) หากกลุ่มบริ ษทั มีความประสงค์ในการดาเนิ นกิจการตามสัญญาร่ วมทุนต่อไป กลุ่มบริ ษทั
มีสิทธิ ในการยื่นขอต่ออายุสัญญา โดยการยื่นความประสงค์ขอขยายระยะเวลาของสัญญาต่อรัฐบาลของ สปป. ลาว แต่
อย่างไรก็ตามหากคู่ สั ญญาทั้งสองฝ่ ายไม่ มี การตกลงกันเพื่ อต่ อสั ญญาตามเงื่ อนไขข้างต้น เมื่ อครบกาหนด 25 ปี
(ปี 2564) กลุ่ มบริ ษ ทั จะต้องโอนหุ ้นของ LTC ที่ ถืออยู่ท้ งั หมดให้แก่ รัฐบาลของ สปป. ลาว โดยไม่ คิดค่ าตอบแทน
(หมายเหตุ 9) ตามข้อตกลงเบื้ องต้นของสัญญาร่ วมทุ น LTC ต้องลงทุนในโครงการที่ ได้รับสิ ทธิ ตามที่ ระบุในสัญญา
ร่ วมทุนข้างต้นในประเทศลาวเป็ นจานวนเงินไม่ต่ ากว่า 400 ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ ภายในระยะเวลา 25 ปี ซึ่ ง LTC ได้
ลงทุนครบถ้วนตามข้อตกลงแล้ว
เมื่ อวันที่ 23 ตุลาคม 2558 SHEN และรัฐบาลของ สปป. ลาว ได้ลงนามอย่างเป็ นทางการในข้อตกลงในการขยาย
เวลาของสัญญาร่ วมทุนและสัญญาอนุญาตให้ดาเนิ นการในการให้บริ การทางด้านโทรคมนาคมใน สปป. ลาว ซึ่ งมี
ผลให้ LTC ได้รับการต่ออายุสิทธิ ในการให้บริ การทางด้านโทรคมนาคมใน สปป. ลาว ต่อไปอีก 25 ปี จนถึงปี 2589
ทั้งนี้ ตามสัญญาที่มีการแก้ไขใหม่ LTC จะต้องลงทุนในโครงการที่ได้รับสิ ทธิ ตามที่ระบุในสัญญาร่ วมทุนข้างต้นใน
ประเทศลาวเป็ นจานวนเงินไม่ต่ากว่า 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในระยะเวลา 25 ปี
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31.3 กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสี ยง กิจกำรโทรทั ศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม ภำยใต้ กำรกำกับดูแลของสำนั กงำน
คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสี ยง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่ งชำติ
ปั จจุบนั คณะกรรมการกิ จการกระจายเสี ยง กิ จการโทรทัศน์ และกิ จการโทรคมนาคมแห่ งชาติ (“กสทช.”) เป็ นผูม้ ี
อานาจในการพิจารณาอนุญาตการประกอบกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมในประเทศ
ไทย โดยบริ ษทั บริ ษทั ย่อยและกิจการร่ วมค้า ได้ดาเนินกิจการภายใต้การพิจารณาอนุญาตต่าง ๆ จาก กสทช. ดังนี้
ประเภทใบอนุญำต

วันที่ได้ รับใบอนุญำต

ระยะเวลำอนุญำต

ใบอนุญำตที่บริษทั ได้ รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่หนึ่ง

16 สิ งหาคม 2554

ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่สาม

26 มิถุนายน 2555

ตลอดระยะเวลา
การให้บริ การ
20 ปี

ใบอนุญำตที่บริษทั ไทย แอดวำนซ์ อินโนเวชั่น จำกัด ได้ รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการ กระจายเสี ยงหรื อโทรทัศน์
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ ง

21 มกราคม 2556
12 กรกฎาคม 2562

ใบอนุญำตที่บริษทั ทีซี บรอดคำสติง้ จำกัด ได้ รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการ กระจายเสี ยงหรื อโทรทัศน์
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่สาม
สิ ทธิ การอนุญาตให้ใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติในการ
ให้บริ การในประเทศ
ใบอนุญำตที่บริษทั เนชั่น สเปซ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด ได้ รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่หนึ่ง
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่สาม
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15 ปี
ตลอดระยะเวลา
การให้บริ การ

4 มีนาคม 2556
15 ปี
10 พฤศจิกายน 2558
15 ปี
8 กันยายน 2564 ตามที่ กสทช.กาหนด

5 ตุลาคม 2563
10 กุมภาพันธ์ 2564

ตลอดระยะเวลา
การให้บริ การ
15 ปี

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
รำยได้ ของบริษทั ภำยใต้ ข้อบังคับของ กสทช.
รายได้จากการให้บริ การและให้เช่ าอุปกรณ์ ของบริ ษทั สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สามารถ
จาแนกได้ดงั นี้
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
พันบาท
พันบาท
43,693
18,566
465,798
452,490
2,083,941
2,949,309
2,593,432
3,420,365

ใบอนุญาตโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง (1)
ใบอนุญาตโทรคมนาคมแบบที่สาม
รายได้ค่าบริ การอื่น
รวม
(1)

รายได้ใบอนุ ญาตโทรคมนาคมแบบที่ห นึ่ ง ประกอบด้วย รายได้จากใบอนุ ญาตประกอบกิ จการโทรคมนาคมแบบที่ ห นึ่ ง และรายได้จาก
ใบอนุญาตการให้บริ การอินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่ง ตามข้อ 18 ประกาศ กสทช. เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. 2563
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31.4 สั ญญำเช่ ำดำเนินงำนและสั ญญำบริกำร
กลุ่มบริ ษทั มี ภาระผูกพันตามสัญญาเช่ าดาเนิ นงานและสัญญาบริ การ จานวนเงิ นขั้นต่ าที่ ตอ้ งจ่ายในอนาคตตาม
สัญญาเช่าดาเนินงานและสัญญาบริ การที่ไม่สามารถยกเลิกได้ ดังนี้

สกุลเงิน
ไม่เกิน 1 ปี

บาท
อินโดนีเซี ยรู เปี ย
เยน
ดอลลาร์สหรัฐฯ
รู ปีอินเดีย
เปโซฟิ ลิปปิ นส์
ดอลลาร์ออสเตรเลีย
หยวน

รวมเป็ นเงินบาท
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

งบกำรเงินรวม
2564
2563
หลักพัน
หลักพัน
23,668
4,337
18,000
45,000
1,200
2,476
26
94
1,947
2,596
578
5
7
85
26,778
9,311

บาท
ดอลลาร์สหรัฐฯ
ดอลลาร์ออสเตรเลีย
รู ปีอินเดีย

รวมเป็ นเงินบาท
รวมเป็ นเงินบำททั้งสิ้น

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
หลักพัน
หลักพัน
2,688
3,113
18,000
45,000
26
94
578
85
4,425
6,053

7
11
260

1,121
12
1
1,947
2,363

7
7

407
12
769

27,038

11,674

4,432

6,822

อย่างไรก็ตาม สัญญาเช่ าดาเนิ นงานดังกล่าวเป็ นสัญญาเช่ าระยะสั้น และ สัญญาเช่ าซึ่ งสิ นทรัพย์มีมูลค่ าต่ า สัญญาเช่ า
เหล่านี้กลุ่มบริ ษทั รับรู ้การจ่ายชาระตามสัญญาเช่าเป็ นค่าใช้จ่ายดาเนิ นงานด้วยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
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31.5 ภำระผูกพันอื่น
กลุ่มบริ ษทั มี ภาระผูกพันในการให้ธนาคารออกหนังสื อค้ าประกันสัญญาทางธุ รกิ จ เลตเตอร์ ออฟเครดิ ต หนังสื อ
ค้ าประกันอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาทางธุรกิจ ดังนี้
งบกำรเงินรวม
2564
2563
หลักพัน
หลักพัน

สกุลเงิน
ค่าอนุญาตให้ดาเนินการขั้นต่าที่
ต้องจ่ายให้กระทรวงดิจิทลั เพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
บาท
สัญญาเช่าดาวเทียมของลูกค้า
ดอลลาร์สหรัฐฯ
บาท
การขอรับอนุญาตใช้สิทธิ
ในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม
บาท
อื่นๆ
บาท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
หลักพัน
หลักพัน

497,000
1,874
59,407

497,000
2,394
58,554

497,000
1,867
59,376

497,000
2,387
58,351

67,691
10,949

10,949

10,939

10,939

31.6 สั ญญำบริกำรอื่น
เมื่ อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ได้ทาสัญญาบริ การเพื่ อเพิ่ มอายุการใช้งานของดาวเที ยมเป็ นระยะเวลา 5 ปี ซึ่ ง
บริ ษทั มีภาระผูกพันขั้นต่ าจนถึงวันสิ้ นสุ ดสัญญาสัมปทานเป็ นจานวน 8.88 ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ โดยบริ ษทั มีสิทธิ
ในการยกเลิกสัญญาภายใต้ขอ้ กาหนดและเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในสัญญา สาหรับค่าบริ การอีกส่ วนหนึ่ งเป็ นจานวน
71.12 ล้านดอลลาร์ ส หรั ฐ ฯ ซึ่ งขึ้ น อยู่กับเงื่ อนไขบางประการในสัญ ญาหากบริ ษ ทั ได้รับอนุ ญ าตให้ด าเนิ นงาน
สัมปทานดาวเทียมต่อหลังจากที่สญ
ั ญาสัมปทานที่มีอยูส่ ิ้ นสุ ดลง
เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 บริ ษทั และคู่สัญญาได้ตกลงทาสัญญา Termination Agreement เพื่อยกเลิกสัญญาบริ การ
ดังกล่าว ทาให้คู่สญ
ั ญาทั้งสองฝ่ ายไม่มีความรับผิดชอบใด ๆ ตามสัญญาบริ การดังกล่าวอีกต่อไป
ผลจากการยกเลิ กสัญญาดัง กล่าวข้างต้น บริ ษทั ได้บนั ทึ กรายการตัดจาหน่ ายเงิ นจ่ายล่วงหน้าตามสัญญาจานวน
3 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯหรื อประมาณ 98 ล้านบาทในเดือนมีนาคม 2563 ต่อมาในเดือนพฤษภาคม 2563 บริ ษทั ได้รับ
เงิ นชดเชยตามกรมธรรม์ประกันภัยจากบริ ษทั ประกันภัย (การทาประกันภัยดังกล่าวเป็ นส่ วนหนึ่ งของข้อตกลง
ภายใต้สญ
ั ญาบริ การดังกล่าว) จานวน 14 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯหรื อประมาณ 451 ล้านบาท ยอดสุ ทธิ หลังหักรายการ
ตัด จาหน่ า ยเงิ น ล่ วงหน้า ดังกล่ า วข้างต้น คงเหลื อ จานวน 353 ล้านบาทได้แสดงเป็ นรายได้จากเงิ น ชดเชยตาม
กรมธรรม์ประกันภัยตามข้อตกลงภายใต้สญ
ั ญาบริ การเพื่อเพิ่มอายุการใช้งานของดาวเทียม (ดูหมายเหตุขอ้ 24)
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32. หนีส้ ิ นที่อำจเกิดขึน้
กำรประเมินภำษีเงินได้ ที่ประเทศอินเดีย
บริ ษทั และเจ้าพนักงานประเมินภาษีของประเทศอินเดียมีความเห็นที่ แตกต่างกันเกี่ยวกับประเภทรายได้ และภาระ
ภาษีสาหรับรายได้จากการให้บริ การช่องสัญญาณดาวเทียม โดยเจ้าพนักงานประเมินภาษีมีความเห็นว่ารายได้ของ
บริ ษทั จากการให้บริ การช่องสัญญาณดาวเที ยมให้กบั ผูใ้ ช้บริ การที่ มีถิ่นที่ อยู่และไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศอินเดียแต่
สามารถรั บ ชมและเข้า ใจได้ โ ดยผู ้รั บ ชมในประเทศอิ น เดี ย เป็ นรายได้ป ระเภทค่ า สิ ทธิ ห รื อ Royalty ตาม
พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ของประเทศอินเดีย และอนุสญ
ั ญาเพื่อหลีกเลี่ยงการเก็บภาษีซอ้ นระหว่างประเทศไทยกับ
ประเทศอิ นเดี ย รายได้ด ังกล่ าวของบริ ษ ทั จึ งต้องถู กหักภาษี ณ ที่ จ่ายในอัต ราร้ อยละ 15 บริ ษ ทั ไม่ เห็ น ด้วยกับ
ความเห็นดังกล่าว โดยบริ ษทั มีความเห็นว่ารายได้จากการให้บริ การช่ องสัญญาณดาวเที ยมเป็ นรายได้จากการทา
ธุรกิจ (business income) เมื่อบริ ษทั ไม่มีสถานประกอบการถาวรในประเทศอินเดีย รายได้ดงั กล่าวจึงไม่ตอ้ งเสี ยภาษี
ในประเทศอินเดีย
แต่กรมสรรพากรอินเดียยืนยันความเห็นเดิมและได้ประเมินภาษีเงินได้ เงินเพิ่ม ภาษีเพื่อการศึกษาและดอกเบี้ ย
จากรายได้ที่บริ ษทั ได้รับจากผูใ้ ช้บริ การของบริ ษทั สาหรับปี ประเมิ น 2541 - 2542 ถึง 2555 - 2556 (วันที่ 1 เมษายน 2540
ถึง วันที่ 30 มีนาคม 2555) เป็ นจานวนเงิ นรวม 859.4 ล้านรู ปี (ประมาณ 384.7 ล้านบาท) เบี้ ยปรับและดอกเบี้ ย
ที่ เกี่ยวข้องกับเบี้ยปรับเป็ นจานวนเงินรวม 566.1 ล้านรู ปี (ประมาณ 253.4 ล้านบาท)
ทั้งนี้ บริ ษทั ได้นาใบภาษีหกั ณ ที่ จ่าย ที่ผูใ้ ช้บริ การในประเทศอินเดียได้หกั ภาษี ณ ที่ จ่ายไว้จนถึงปี ประเมิน 2555 2556 เป็ นเงิ นจานวนสุ ทธิ 593.8 ล้านรู ปี (ประมาณ 265.8 ล้านบาท) ซึ่ งบางส่ วนเป็ นภาษี หัก ณ ที่ จ่ายที่ ลูกค้าเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบจ่ายแทนบริ ษทั วางเป็ นหลักประกันสาหรับภาษีเงินได้ เงินเพิ่ม ภาษีเพื่อการศึกษาและดอกเบี้ย รวมถึง
เบี้ ยปรับและดอกเบี้ยที่ เกี่ยวข้องกับเบี้ ยปรับ และบริ ษทั ยังได้วางเงิ นประกันเพิ่มเติ มเป็ นเงิ นจานวน 480.4 ล้านรู ปี
(ประมาณ 215.0 ล้านบาท) โดยบริ ษทั ได้แสดงเงิ นประกันดังกล่าวไว้เป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่ นในงบแสดง
ฐานะการเงิน
เมื่ อ วัน ที่ 4 มี น าคม 2554 Income Tax Appellate Tribunal (ITAT) ได้มี ค าตัด สิ น ว่ า รายได้ข องบริ ษ ัท จากการ
ให้บริ การช่องสัญญาณดาวเทียมในประเทศอินเดียไม่ถือว่าเป็ นค่าสิ ทธิ (royalty) เมื่อบริ ษทั ไม่มีสถานประกอบการ
ถาวรในประเทศอินเดีย รายได้ดงั กล่าวจึงไม่ตอ้ งเสี ยภาษีในประเทศอินเดีย
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สาหรับเบี้ ยปรับและดอกเบี้ ยที่ เกี่ ยวข้องกับเบี้ ยปรับที่ กรมสรรพากรอินเดี ยได้เรี ยกเก็บจากบริ ษทั ให้ถือว่าไม่มีผล
และ ITAT ได้มีค าสั่งให้ย กเลิ กการเรี ยกเก็บ เบี้ ย ปรั บ ส าหรั บปี ประเมิ น ภาษี 2541-2542, 2542-2543, 2543-2544,
2544-2545 และ 2545-2546 ที่ กรมสรรพากรเรี ยกเก็บจากบริ ษทั และ กรมสรรพากรของประเทศอินเดี ยไม่ได้ยื่น
อุทธรณ์คาตัดสิ นในเรื่ องเบี้ ยปรับสาหรับปี ประเมินภาษีดงั กล่าวต่อศาล High Court ดังนั้น คาตัดสิ นของ ITAT ใน
เรื่ อ งของเบี้ ยปรั บจึ งถื อเป็ นที่ สุ ด และเมื่ อวัน ที่ 30 ธันวาคม 2554 กรมสรรพากรของประเทศอิ น เดี ยได้แจ้งคื น
หลักประกันที่บริ ษทั ได้วางไว้สาหรับเบี้ยปรับและดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องกับเบี้ยปรับสาหรับปี ประเมิน 2541- 2542 ถึง
2544 - 2545 เป็ นจานวนเงิน 162.4 ล้านรู ปี (ประมาณ 72.7 ล้านบาท)
จากคาตัดสิ นของ ITAT ข้างต้น บริ ษทั อยูร่ ะหว่างการดาเนิ นการขอคืนเงินประกัน และภาษีหกั ณ ที่จ่ายส่ วนที่เหลือ
จากกรมสรรพากรของประเทศอินเดีย โดยภาษี หัก ณ ที่จ่ายส่ วนที่ลูกค้ารับผิดชอบจ่ายแทนบริ ษทั บริ ษทั จะส่ งคืน
ลูกค้า ภายหลังคดีตดั สิ นถึงที่สุดโดย Supreme Court
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2554 กรมสรรพากรอินเดียได้ยื่นอุทธรณ์คาพิพากษาของ High Court เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554
ซึ่ งพิ พากษาว่ารายได้จากการให้บริ การช่ องสัญญาณดาวเที ยมไม่ถือเป็ นรายได้ประเภทค่าสิ ทธิ ต่อ Supreme Court แล้ว
ขณะนี้เรื่ องอยูใ่ นระหว่างการพิจารณาของศาล Supreme Court
ศาลได้มีหนังสื อลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 แจ้งให้ตวั แทนด้านภาษีของบริ ษทั ทราบถึงการอุทธรณ์ดงั กล่าว ขณะนี้
อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของ Supreme Court
33. เหตุกำรณ์ อื่น
33.1 ตามที่ ได้มีคาพิ พากษาของศาลฎี กาแผนกคดี อ าญาของผูด้ ารงตาแหน่ งทางการเมืองเมื่ อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553
ซึ่ งมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั และบริ ษทั ในกลุ่มอยูห่ ลายประการนั้น บริ ษทั เห็นว่าผลของคาพิพากษาฎีกานั้นจากัด
อยู่แต่เฉพาะในประเด็นที่ว่าทรัพย์สินบางส่ วนของผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมืองเป็ นทรัพย์สินที่ได้มาโดยไม่สมควร
สื บเนื่ องมาจากการปฏิบตั ิหน้าที่หรื อใช้อานาจในตาแหน่งหน้าที่เท่านั้น มิได้มีผลให้บริ ษทั และบริ ษทั ในกลุ่มต้อง
ไปด าเนิ น การใด ๆ เนื่ องจากมิ ใช่ คู่ ค วามในคดี บริ ษ ทั และบริ ษ ัทในกลุ่ มได้ปฏิ บัติ การทุ กอย่างให้เป็ นไปตาม
กฎหมายและตามสัญญาด้วยความสุ จริ ตตลอดมา ซึ่ งบริ ษทั และบริ ษ ทั ในกลุ่มมี สิทธิ โดยชอบตามกฎหมายและ
สัญญาที่จะพิสูจน์ขอ้ เท็จจริ งและความสุ จริ ตของตนต่อไปในการดาเนิ นการใด ๆ ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
ซึ่ งจะต้องเป็ นไปตามกระบวนการทางกฎหมายและหลักการยุติธรรม
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33.2 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2550 นายสุ พงษ์ ลิ้มธนากุล ได้ยื่นฟ้ อง สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิ จการ
โทรทัศน์ และกิ จการโทรคมนาคมแห่ งชาติ (กสทช.) สานักงาน กสทช. (เดิ มชื่ อสานักงานคณะกรรมการกิ จการ
โทรคมนาคมแห่ งชาติ ) และกระทรวงดิ จิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (เดิ มชื่ อกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อสาร) ต่ อศาลปกครองกลาง โดยอ้างเหตุ เรื่ องเจ้าหน้าที่ รัฐและหน่ วยงานทางปกครองละเลยต่อการปฏิ บตั ิ
หน้าที่ในการตรวจสอบบริ ษทั ว่าประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยฝ่ าฝื นกฎหมายหรื อไม่ หลังจากที่มีการโอนขาย
หุน้ ของ บริ ษทั ชิน คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ รายใหม่
ศาลปกครองกลางได้มีคาสั่งลงวันที่ 8 เมษายน 2552 เรี ยกให้บริ ษทั เข้ามาเป็ นผูถ้ ูกฟ้ องคดีร่วมโดยกาหนดให้บริ ษทั
เป็ นผูถ้ ูกฟ้ องคดีที่ 4 ทั้งนี้ เพื่อเปิ ดโอกาสให้บริ ษทั ได้ยื่นคาให้การแก้คาฟ้ องรวมทั้งพยานหลักฐาน ต่อศาลปกครอง
กลางซึ่ งบริ ษทั ได้ดาเนิ นการไปแล้วในเดื อ น กรกฎาคม 2552 เมื่ อวันที่ 10 มิถุนายน 2554 ศาลปกครองกลางได้มี
คาพิพากษายกฟ้อง
เมื่ อวัน ที่ 8 กรกฎาคม 2554 นายสุ พ งษ์ ลิ้ มธนากุ ล ได้ยื่น อุ ทธรณ์ ต่ อ ศาลปกครองสู งสุ ด ซึ่ งคดี อ ยู่ร ะหว่างการ
พิจารณาของศาลปกครองสู งสุ ดและเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2554 บริ ษทั ได้ยื่นคาแก้อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสู งสุ ด
เมื่ อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ศาลปกครองสู งสุ ดมี คาสั่งกาหนดให้ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เป็ นวันสิ้ นสุ ดการแสวงหา
ข้อ เท็ จจริ ง โดยผู ฟ้ ้ อ งคดี แ ละผู ถ้ ู ก ฟ้ อ งคดี จ ะต้อ งยื่ น เอกสารเพิ่ ม เติ ม ต่ อศาลภายในก าหนดดังกล่ าว หลังจาก
พ้นกาหนดเวลาดังกล่าว ศาลจะกาหนดวันนัง่ พิจารณาคดีครั้งแรกต่อไป
ปัจจุบนั คดียงั อยูใ่ นระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสู งสุ ด
บริ ษ ทั มี ค วามเห็ นว่าบริ ษ ทั จะไม่ ได้รับผลกระทบจากคดี ด ังกล่ าว เนื่ องจากเป็ นการยื่นฟ้ อง กสทช. ส านักงาน
กสทช. และกระทรวงเทคโนโลยีฯ ในการละเลยต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ และไม่น่าจะเป็ นเหตุที่กระทรวงเทคโนโลยีฯ
บอกเลิ กสัญ ญาอนุ ญ าตให้ด าเนิ นการกับบริ ษ ทั ได้ เนื่ องจากบริ ษ ทั ได้ด าเนิ นการถูกต้องตามสัญ ญาอนุ ญาตให้
ดาเนินการ
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33.3 บริ ษทั มีความเห็นที่ ไม่ตรงกันในการตีความข้อสัญญาบางประการในสัญญาความร่ วมมือที่มีต่อกันกับบริ ษทั แห่ งหนึ่ ง
ซึ่ งทาให้บริ ษ ทั และบริ ษทั ดังกล่าวต้องยื่นเรื่ องต่ ออนุ ญาโตตุ ลาการเพื่ อพิ จารณาความเห็ นในการตี ความข้อสัญญา
ดังกล่ าว โดยได้มี การสื บพยานของทั้งสองฝ่ าย และในระหว่างปี 2561 อนุ ญาโตตุ ลาการได้มีค าตัดสิ นแล้ว โดยมี
ความเห็นว่าการตีความข้อสัญญาความร่ วมมือดังกล่าวของบริ ษทั ถูกต้องแล้ว และถือว่าการตัดสิ นคดีน้ ีเป็ นอันสิ้ นสุ ด
อย่างไรก็ตาม บริ ษ ทั คู่ สัญญาดังกล่าวยังคงมี ความเห็ นไม่ตรงกับบริ ษ ทั และกระทาการอันถื อว่าเป็ นการกระทาผิ ด
สัญญา บริ ษทั จึงต้องนาเรื่ องเข้าอนุญาโตตุลาการเพื่อให้วินิจฉัยอีกครั้งหนึ่ ง ซึ่ งคู่กรณี ได้ยื่นโต้แย้งอานาจการพิจารณา
คดีของอนุ ญาโตตุลาการต่อศาลในประเทศดังกล่าว และศาลได้มีคาตัดสิ นยกฟ้ องเมื่อพฤษภาคม 2564 ซึ่ งคู่กรณี ได้ยื่น
อุทธรณ์คาตัดสิ นของศาลดังกล่าวเมื่อเดือนกรกฎาคม 2564 ต่อมาในเดือนสิ งหาคม 2564 อนุญาโตตุลาการได้มีคาชี้ ขาด
เห็ น ด้ ว ยกั บ ความเห็ น ของบริ ษั ท ขณะนี้ คดี อ ยู่ ร ะหว่ า งการพิ จ ารณาเรื่ องอ านาจการพิ จ ารณาคดี ข องคณะ
อนุญาโตตุลาการในชั้นศาลอุทธรณ์
33.4 ข้อพิพาทเรื่ องดาวเทียมไทยคม 7 และไทยคม 8 ภายใต้สญ
ั ญาดาเนินกิจการดาวเทียมสื่ อสารภายในประเทศ
เมื่ อวันที่ 5 ตุ ลาคม 2560 บริ ษทั ได้รับหนังสื อจากกระทรวงดิ จิทัลเพื่ อเศรษฐกิ จและสังคม (“กระทรวงดิ จิทัลฯ”)
แจ้งว่ า ดาวเที ยมไทยคม 7 และดาวเที ย มไทยคม 8 เป็ นดาวเที ยมภายใต้สั ญ ญาด าเนิ น กิ จการดาวเที ยมสื่ อ สาร
ภายในประเทศ ลงนามเมื่ อวันที่ 11 กันยายน 2534 ระหว่างบริ ษทั อินทัช โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน) (“อินทัช”) และ
กระทรวงดิ จิทลั ฯ (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารเดิ ม) (“สัญญาดาเนิ นกิจการดาวเที ยมสื่ อสารฯ”)
โดยอินทัชได้จดั ตั้งบริ ษทั ไทยคมขึ้นมาเพื่อดาเนิ นงานตามสัญญาดังกล่าว ทั้งนี้ หนังสื อจากกระทรวงดิจิทลั ฯ ระบุให้
ปฏิบตั ิตามสัญญาดาเนินกิจการดาวเทียมสื่ อสารฯ ให้ครบถ้วนโดยด่วน อาทิ การโอนกรรมสิ ทธิ์ และส่ งมอบทรัพย์สิน
การจัดสร้างดาวเทียมสารอง การชาระเงินผลประโยชน์ตอบแทน และการประกันภัยทรัพย์สิน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั วาระพิเศษ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 ได้พิจารณาหนังสื อฉบับดังกล่าวรวมถึงได้หารื อ
กับที่ ปรึ กษากฎหมายของบริ ษทั แล้วมี ความเห็ นว่า ดาวเที ยมไทยคม 7 และไทยคม 8 ไม่ใช่ ดาวเที ยมภายใต้สัญญา
ดาเนิ นกิ จการดาวเที ยมสื่ อสารฯ เพราะการดาเนิ นการดาวเที ยมไทยคม 7 และไทยคม 8 เป็ นการดาเนิ นการภายใต้
กรอบของการรับใบอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ
บริ ษทั ได้ปฏิบตั ิ ตามเงื่อนไขและข้อกาหนดในสัญญาดาเนิ นกิจการดาวเที ยมสื่ อสารฯ อย่างครบถ้วน โดยมิได้มีการ
ดาเนินการใด ๆ ที่ขดั ต่อสัญญาดาเนินกิจการดาวเทียมสื่ อสารฯ ดังนั้นบริ ษทั จึงมีความเห็นในเรื่ องดาวเทียมไทยคม 7
และดาวเทียมไทยคม 8 ตามรายละเอียดข้างต้นแตกต่างไปจากความเห็นของกระทรวงดิจิทลั ฯ ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั จึงมีมติให้บริ ษทั ยื่นเสนอข้อพิพาทดังกล่าวต่ออนุญาโตตุลาการเพื่อพิจารณาชี้ขาดข้อพิพาทที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจาก
ข้อกาหนดหรื อการปฏิ บัติตามสัญญาดาเนิ นกิ จการดาวเที ยมสื่ อสารฯ และคู่ สัญญาไม่ สามารถตกลงกันได้ ทั้งนี้
เป็ นไปตามข้อ 45.1 ของสัญญาดาเนิ นกิ จการดาวเที ยมสื่ อสารฯ โดยบริ ษ ทั ได้ดาเนิ นการยื่นข้อโต้แย้งต่ อสถาบัน
อนุญาโตตุลาการในวันที่ 25 ตุลาคม 2560 เป็ นข้อพิพาทหมายเลขดาที่ 97/2560
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ขณะนี้ ขอ้ พิพาทดังกล่าวอยู่ในกระบวนการทางอนุ ญาโตตุ ลาการ บริ ษทั ยังไม่มีหน้าที่ ใด ๆ ในการปฏิ บตั ิ ตามที่
กระท รวงดิ จ ิ ท ลั ฯ ได้อ า้ งถึ ง ข า้ งต น้ จนกว่า คดี จ ะสิ ้ น สุ ด ปั จ จุ บ นั ย งั อยู ่ร ะห ว่า งการสื บ พ ยานโดย
อนุ ญาโตตุ ลาการ
อย่างไรก็ตาม ในเดื อนสิ งหาคม 2562 กระทรวงดิ จิทลั ฯ ได้ยื่นคาร้ องต่ อศาลปกครองกลางเพื่ อขอให้วินิจฉัยว่า
คณะอนุ ญาโตตุ ลาการไม่มี อานาจพิ จารณาข้อ เรี ย กร้ องของบริ ษทั ในข้อพิ พ าทหมายเลขดาที่ 97/2560 ของ
สถาบันอนุ ญ าโตตุ ลาการและยื่นคาร้ องขอให้ศ าลมี คาสั่งห้า มคณะอนุ ญาโตตุ ลาการดาเนิ นกระบวนพิ จารณา
ชั้นอนุ ญาโตตุ ลาการไว้เป็ นการชั่วคราวนั้น เมื่ อวันที่ 24 ตุ ลาคม 2562 ศาลปกครองกลางได้มีคาสั่งไม่รับคาร้อง
ขอให้ศ าลมี คาสั่ง ห้า มดัง กล่า ว ปั จ จุ บ นั กระทรวงดิ จิ ต ลั และบริ ษัท ได้ยื่น เอกสารต่ า ง ๆ ตามที่ กาหนดแล้ว
ศาลยังไม่มีคาสั่งหรื อกาหนดวันนัดใด ๆ
33.5 ข้อพิพาทกรณี ดาวเทียมไทยคม 5
เมื่ อวันที่ 6 พฤศจิ กายน 2563 บริ ษทั ได้รับหนังสื อแจ้งเข้ากระบวนการระงับข้อ พิ พาทโดยอนุ ญาโตตุลาการและคา
เสนอข้อพิ พาทของดาวเที ยมไทยคม 5 จากกระทรวงดิ จิทัลเพื่ อเศรษฐกิ จและสั งคม (“กระทรวง”) ซึ่ งกระทรวง
เรี ยกร้ องให้บริ ษทั ดาเนิ นการ (1) สร้ างและส่ งมอบดาวเที ยมทดแทนดาวเที ยมไทยคม 5 หรื อให้ใช้ราคาดาวเที ยม
จานวน 7.79 พันล้านบาท พร้อมดอกเบี้ ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ตั้งแต่วนั ที่ 30 ตุลาคม 2563 จนถึงวันที่ ชาระเสร็ จ
(2) ชาระค่าปรับจานวน 4.98 ล้านบาท (สาหรับระยะเวลาตั้งแต่ วนั ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2563)
พร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี และ (3) ค่าปรับตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2563 จนถึงวันที่ส่งมอบดาวเทียม
ทดแทนหรื อชาระเงินค่าเสี ยหายครบถ้วน
ปั จจุบนั ข้อพิพาทดังกล่าวอยู่ในกระบวนการของอนุ ญาโตตุลาการ ทั้งนี้ บริ ษทั พิจารณาข้อพิพาทดังกล่าวแล้วและ
เห็ นว่าบริ ษทั ได้ดาเนิ นการตามสัญญาดาเนิ นกิ จการดาวเที ยมสื่ อสารภายในประเทศครบถ้วนถูกต้องมาโดยตลอด
ดังนั้นบริ ษทั ยังไม่มีหน้าที่ในการปฏิบตั ิตามข้อเรี ยกร้องของกระทรวงดังกล่าว ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั เชื่อว่าผลของคดี
ดังกล่าวไม่น่าจะมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่องบการเงินของบริ ษทั
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33.6 บริ ษทั มียอดคงค้างจากลูกหนี้ สองรายเป็ นจานวน 19.8 ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ โดยบริ ษทั ได้บนั ทึกค่าเผื่อผลขาดทุน
ด้านเครดิตไว้ครบทั้งจานวนแล้ว บริ ษทั ได้ยื่นฟ้ องลูกหนี้ ท้ งั สองรายนี้ เนื่องจากผิดนัดชาระหนี้ ต่ออนุญาโตตุลาการ
ที่ ประเทศสิ งคโปร์ และลูกหนี้ ดงั กล่าวได้ใช้สิทธิ ในการเรี ยกร้องแย้งในชั้นอนุ ญาโตตุลาการ ต่อมาลูกหนี้ ท้ งั สอง
รายได้เจรจาและเข้าทาข้อตกลงยุติขอ้ พิพาทกับบริ ษทั โดยมีลูกหนี้ รายหนึ่ งชาระเงินครบถ้วนแล้ว และลูกหนี้ อีก
รายหนึ่ งอยู่ในระหว่างการปฏิ บตั ิ ตามข้อตกลงยุติขอ้ พิพาท ฝ่ ายบริ หารเชื่ อว่าจะไม่มีผลกระทบต่องบการเงิ นของ
บริ ษทั อย่างเป็ นสาระสาคัญ
33.7 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2564 บริ ษทั ได้รับหนังสื อจากสานักงาน กสทช. ฉบับลงวันที่ 2 มิถุนายน 2564 แจ้งมติของที่
ประชุ ม กสทช. เรื่ องการอนุ ญาตให้ใช้สิทธิ ในการเข้าใช้วงโคจรดาวเที ยมของบริ ษทั โดยมี ระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่
19 กุมภาพันธ์ 2563 และสิ้ นสุ ดในวันที่ 10 กันยายน 2564 หากภายหลังได้มีคาชี้ ขาดจากอนุญาโตตุลาการหรื อคาสั่ง
ศาลที่ทาให้ขอ้ เท็จจริ งของการอนุญาตสิ ท ธิ ดงั กล่าวเปลี่ยนแปลงไป กสทช. จะพิจารณาเรื่ องการให้สิทธิ ในการเข้า
ใช้วงโคจรอีกครั้งหนึ่ง
บริ ษ ัท เห็ น ว่า มติ กสทช. ดังกล่ า วขาดความชัด เจนเรื่ อ งการบริ ห ารการจัด การเพื่ อ ความต่ อ เนื่ องของบริ ก าร
โทรคมนาคม ซึ่ งอาจส่ งผลกระทบต่อผูใ้ ช้บริ การและการดาเนิ นงานของบริ ษทั ดังนั้นบริ ษทั จึ งได้ยื่นฟ้ องต่อศาล
ปกครองกลางเมื่ อวันที่ 5 สิ งหาคม 2564 และศาลปกครองกลางมี คาสั่งเมื่ อวันที่ 9 สิ งหาคม 2564 ให้คุม้ ครองให้
บริ ษทั มีสิทธิ ใช้วงโคจรดาวเทียมได้ต่อไปจนกว่าศาลจะมีคาสัง่ เป็ นอย่างอื่น ต่อมาเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 กสทช.
ได้ยื่นอุทธรณ์คาสั่งคุม้ ครองชัว่ คราวของศาลปกครองกลาง ขณะนี้ คดี อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครอง
สู งสุ ด
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
34. กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่
รายการบางรายการในงบการเงิ น รวมและเฉพาะกิ จการส าหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2563 ซึ่ งรวมอยู่ใน
งบการเงิ นเพื่ อวัตถุ ประสงค์ในการเปรี ยบเที ยบของปี 2564 ได้มี การจัดประเภทรายการใหม่ เพื่ อให้ ส อดคล้อ งกับ
การนาเสนอในงบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
งบกำรเงินรวม
จัด
ประเภท
ใหม่
พันบาท

2,704,233

1,203,909
-

ก่อนจัด
ประเภท
ใหม่
พันบาท
งบแสดงฐานะการเงิน
ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวที่
ถึงกาหนดชาระภายใน
หนึ่งปี
ส่วนของหนี้สินตามสัญญา
เช่าที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเช่า

หลังจัด
ประเภท
ใหม่
พันบาท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ก่อนจัด
จัด
ประเภท
ประเภท
ใหม่
ใหม่
พันบาท
พันบาท

หลังจัด
ประเภท
ใหม่
พันบาท

(79,866)

2,624,367

2,729,038

(72,671)

2,656,367

79,866
(68,390)
68,390

79,866
1,135,519
68,390

1,185,642
-

72,671
(50,123)
50,123

72,671
1,135,519
50,123

35. เหตุกำรณ์ ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน
การประกาศจ่ ายเงินปั นผลของบริ ษัท
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ ประชุ มคณะกรรมการของบริ ษทั มีมติ อนุ มตั ิ การจ่ายเงิ นปั นผลในอัตราหุ ้นละ 0.3 บาท
เป็ นจานวนเงินทั้งสิ้ น 328.83 ล้านบาท โดยบริ ษทั จะนาเสนอให้ที่ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2565 ของบริ ษทั
พิจารณาอนุมตั ิต่อไป
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เอกสารแนบ

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี านาจควบคุม ผู้ทไี่ ด้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี
และเลขานุการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผูบ้ ริหำร ผูม้ ีอำนำจควบคุม ผูท้ ่ไี ด้รบั มอบหมำยให้รบั ผิดชอบสูงสุดในสำยงำนบัญชีและกำรเงิน
ผูไ้ ด้รบั มอบหมำยให้รบั ผิดชอบโดยตรงในกำรควบคุมดูแลกำรทำบัญชี และเลขำนุกำรบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม ผู้ทไี่ ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงใน
การควบคุมดูแลการทาบัญชี และเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ง /
วันทีไ่ ด้รับการแต่งตั้ง

อายุ
(ปี )

1. นายสมประสงค์ บุญยะชัย
 ประธำนกรรมกำร
 กรรมกำรอิสระ
 กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
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วันที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ เป็ นกรรมกำร
21 ตุลำคม 2564

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตอิ บรม
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำสูงสุด
ปริญญำโท วิศวกรรมศำสตร์ สถำบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
กำรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
• Role of the Chairman Program (RCP) รุน่ 21/2552
• Director Certification Program (DCP) รุน่ ที่ 65/2548
• Directors Accreditation Program (DAP) รุน่ ที่ 30/2547
กำรอบรม / สัมมนำอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
• วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร (วปรอ. 4313)
• Graduate School of Business, Stanford University: Leading
Change and Organizational Renewal
• IMD International, MIT Sloan: Leadership Dilemmas and Profitable
Growth
• สถำบันพระปกเกล้ำ: หลักสูตรกำรเมืองกำรปกครองในระบอบ
• หลักสูตรผูบ้ ริหำรระดับสูง สถำบันวิทยำกำรตลำดทุน (วตท.) รุน่ ที่ 6

สัดส่วน ความสัมพันธ์ทาง
การถือหุ้น ครอบครัวระหว่าง
ในบริษัท(1) กรรมการและ
(ร้อยละ)
ผู้บริหาร
ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ทีผ่ ่านมา
ช่วงเวลา
ต.ค. 2564 – ปัจจุบนั

ตาแหน่ง
ประธำนกรรมกำร กรรมกำรอิสระ
และกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ก.ค. 2560 – ปัจจุบนั
กรรมกำรอิสระ
ม.ค. 2560 – ปัจจุบนั
กรรมกำร
เม.ย. 2559 – ปัจจุบนั
รองประธำนกรรมกำร และกรรมกำร
อิสระ
2545 – ปัจจุบนั
กรรมกำรอิสระ และกรรมกำร
ตรวจสอบ
ตำแหน่งในกิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ก.ย. 2564 – ปัจจุบนั
ประธำนกรรมกำร
2562 – ปัจจุบนั
กรรมกำรผูท้ รงคุณวุฒิ
2561 – ปัจจุบนั
กรรมกำรผูท้ รงคุณวุฒิ
ก.ย. 2560 – ปัจจุบนั

กรรมกำร

ประสบกำรณ์ทำงำนที่ผ่ำนมำ
2562 – ต.ค. 2564
2551 – ต.ค. 2564

กรรมกำรพัฒนำสูค่ วำมยั่งยืน
รองประธำนกรรมกำร

• Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCoT 4)
• Harvard Business School: Corporate Restructuring, Mergers, and
Acquisitions
• หลักสูตรผูบ้ ริหำรกระบวนกำรยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุน่ 17

แบบ 56-1 One Report

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

บริษัท ดุสิตธำนี จำกัด (มหำชน)
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหำชน)
บริษัท โอสถสภำ จำกัด (มหำชน)
บริษัท เพำเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
(มหำชน)
บริษัท อินโนพำวเวอร์ จำกัด
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ ธนบุรี
ส ำนัก งำนพัฒ นำเทคโนโลยี อ วกำศและภู มิ
สำรสนเทศ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ 2560 ด้ำนกำร
พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพและทรัพยำกร
มนุษย์ขอบเขต
บริษัท แอดวำนซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
บริษัท แอดวำนซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 1

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ง /
วันทีไ่ ด้รับการแต่งตั้ง

อายุ
(ปี )

เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผูบ้ ริหำร ผูม้ ีอำนำจควบคุม ผูท้ ่ไี ด้รบั มอบหมำยให้รบั ผิดชอบสูงสุดในสำยงำนบัญชีและกำรเงิน
ผูไ้ ด้รบั มอบหมำยให้รบั ผิดชอบโดยตรงในกำรควบคุมดูแลกำรทำบัญชี และเลขำนุกำรบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตอิ บรม

สัดส่วน ความสัมพันธ์ทาง
การถือหุ้น ครอบครัวระหว่าง
ในบริษัท(1) กรรมการและ
(ร้อยละ)
ผู้บริหาร

• หลักสูตรผูบ้ ริหำรระดับสูงด้ำนวิทยำกำรพลังงำน (วพน.) รุน่ 4

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ทีผ่ ่านมา
ช่วงเวลา
ม.ค. 2551 – ก.ย. 2564

• High Performance Board Program ปี 2558 จัดโดย IMD
2551 – 2562
ม.ค. 2560 – มี.ค. 2561
ม.ค. 2559 – มิ.ย. 2560
ม.ค. 2559 – ม.ค. 2560
2559 – 2559
2551 – 2559
2551 – 2559

2. นายบุญชัย ถิราติ
 กรรมกำร
 รองประธำนกรรมกำร
 กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
(กรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำมผูกพันบริษัท)
วันที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ เป็ นกรรมกำร
21 ตุลำคม 2564
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คุณวุฒิทำงกำรศึกษำสูงสุด
 ปริญญำตรี วิศวกรรมศำสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้ำ) จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
กำรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
 Director Accreditation Program (DAP) รุ น
่ 128/2559
กำรอบรม / สัมมนำอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 หลัก สูต รนัก บริ ห ำรระดับ สูง ด้ำ นกำรพัฒ นำธุ ร กิ จอุตสำหกรรมและกำร
ลงทุน (วธอ.) รุน่ ที่ 2/2558 สถำบันวิทยำกำรธุรกิจและอุตสำหกรรม

ไม่มี

ไม่มี

ต.ค. 2564 – ปัจจุบนั

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

กรรมกำร และกรรมกำรทบทวนกล
ยุทธ์และโครงสร้ำงองค์กร
กรรมกำรพัฒนำควำมเป็ นผูน้ ำและ
กำหนดค่ำตอบแทน
ประธำนกรรมกำรบริหำร
ที่ปรึกษำประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำร
กรรมกำร และประธำนคณะกรรมกำร
บริหำร

บริษัท อินทัช โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน)

กรรมกำร รองประธำนกรรมกำร และ
กรรมกำรสรรหำและกำหนด
ค่ำตอบแทน

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2560 – ปัจจุบนั
กรรมกำร และรองประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำร

บริษัท แอดวำนซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหำชน)
บริษัท อินทัช โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน)
บริษัท พฤกษำ เรียลเอสเตท จำกัด (มหำชน)
บริษัท พฤกษำ โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
บริษัท โรงพยำบำลพระรำมเก้ำ จำกัด
บริษัท อินทัช โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน)

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
(มหำชน)

ตำแหน่งในกิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

แบบ 56-1 One Report

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 2

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ง /
วันทีไ่ ด้รับการแต่งตั้ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตอิ บรม












แบบ 56-1 One Report

เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผูบ้ ริหำร ผูม้ ีอำนำจควบคุม ผูท้ ่ไี ด้รบั มอบหมำยให้รบั ผิดชอบสูงสุดในสำยงำนบัญชีและกำรเงิน
ผูไ้ ด้รบั มอบหมำยให้รบั ผิดชอบโดยตรงในกำรควบคุมดูแลกำรทำบัญชี และเลขำนุกำรบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

หลัก สูต รประกำศนี ย บัต รธรรมำภิ บ ำลสิ่ ง แวดล้อ มส ำหรับ นั ก บริ ห ำร
ระดับสูง (ปธส.) รุ ่นที่ 1/2557 กรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม กระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูง ด้ำนวิทยำกำรพลังงำน (วพน.) รุ ่นที่ 2/2556
สถำบันวิทยำกำรพลังงำน
หลักสูตรนักบริหำรกำรยุติธรรมทำงปกครองระดับสูง (บยป.) รุน่ ที่ 2/2554
วิทยำลัยกำรยุติธรรมทำงปกครอง สำนักงำนศำลปกครอง
หลั ก สู ต รกำรเมื อ งกำรปกครองในระบอบประชำธิ ปไตยส ำหรั บ
นักบริหำรระดับสูง (ปปร.) รุน่ ที่ 10/2550
หลัก สูต รกำรบริ ห ำรงำนเศรษฐกิ จ สำธำรณะส ำหรับ ผู้บ ริ หำรระดับสูง
(ปศส.) รุน่ ที่ 6/2550
หลักสูตรกำรบริหำรธุรกิจสำหรับผูบ้ ริหำร บริษัท ปิ โตรเคมีแห่งชำติ จำกัด
(มหำชน) ปี 2532

สัดส่วน ความสัมพันธ์ทาง
การถือหุ้น ครอบครัวระหว่าง
ในบริษัท(1) กรรมการและ
(ร้อยละ)
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ทีผ่ ่านมา
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

2564 – ปัจจุบนั

กรรมกำร

2562 – ปัจจุบนั

กรรมกำร

ประสบกำรณ์ทำงำนที่ผ่ำนมำ
2561 – 2564

กรรมกำรบริหำร

2564 – 2564
2563 – 2563
2563 – 2563
2562 – 2563
2560 – 2563
2560 – 2563

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

2559 – 2563

กรรมกำร

2559 – 2563

กรรมกำร

2558 – 2563

กรรมกำร

2558 – 2563
2558 – 2563
2558 – 2563
2558 – 2563
2558 – 2563

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
บริษัท กัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอร์มินอล
จำกัด
Gulf Energy (Vietnam) Limited Liability
Company
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
(มหำชน)
บริษัท กัลฟ์ รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์จี จำกัด
Gulf Tay Ninh 1 Joint Stock Company
Gulf Tay Ninh 2 Joint Stock Company
Mekong Wind Power Joint Stock Company
Kolpos Pte. Ltd.
บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิรน์ ซีบอร์ด เอ็นจีดี4
จำกัด
บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิรน์ ซีบอร์ด เอ็นจีดี2
จำกัด
Gulf International Investment (Hong Kong)
Limited
บริษัท กัลฟ์ ดับบลิวเอชเอ เอ็มที จำหน่ำยก๊ำซ
ธรรมชำติ จำกัด
บริษัท กัลฟ์ เอ็มพี จำกัด
บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอ็นเค จำกัด
บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จำกัด
บริษัท กัลฟ์ เจพี ซีอำร์เอ็น จำกัด
บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี1 จำกัด

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 3

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ง /
วันทีไ่ ด้รับการแต่งตั้ง

อายุ
(ปี )

เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผูบ้ ริหำร ผูม้ ีอำนำจควบคุม ผูท้ ่ไี ด้รบั มอบหมำยให้รบั ผิดชอบสูงสุดในสำยงำนบัญชีและกำรเงิน
ผูไ้ ด้รบั มอบหมำยให้รบั ผิดชอบโดยตรงในกำรควบคุมดูแลกำรทำบัญชี และเลขำนุกำรบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตอิ บรม

สัดส่วน ความสัมพันธ์ทาง
การถือหุ้น ครอบครัวระหว่าง
ในบริษัท(1) กรรมการและ
(ร้อยละ)
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ทีผ่ ่านมา
ช่วงเวลา
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

แบบ 56-1 One Report

ตาแหน่ง
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

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี2 จำกัด
บริษัท กัลฟ์ เจพี ทีแอลซี จำกัด
บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเค2 จำกัด
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี จำกัด
บริษัท กัลฟ์ ไอพีพี จำกัด
บริษัท กัลฟ์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
บริษัท กัลฟ์ เพำเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด
บริษัท กัลฟ์ ยะลำ กรีน จำกัด
บริษัท หนองแค โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
บริษัท สมุทรปรำกำร โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
บริษัท กัลฟ์ วีทีพี จำกัด
บริษัท กัลฟ์ ทีเอส1 จำกัด
บริษัท กัลฟ์ ทีเอส2 จำกัด
บริษัท กัลฟ์ ทีเอส3 จำกัด
บริษัท กัลฟ์ ทีเอส4 จำกัด
บริษัท กัลฟ์ เอ็นซี จำกัด
บริษัท กัลฟ์ บีแอล จำกัด
บริษัท กัลฟ์ บีพี จำกัด
บริษัท กัลฟ์ เอ็นแอลแอล2 จำกัด
บริษัท กัลฟ์ เอ็นพีเอ็ม จำกัด
บริษัท กัลฟ์ เอ็นอำร์วี1 จำกัด
บริษัท กัลฟ์ เอ็นอำร์วี2 จำกัด
บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอส จำกัด
บริษัท กัลฟ์ เจพี ยูที จำกัด
บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 4

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ง /
วันทีไ่ ด้รับการแต่งตั้ง

อายุ
(ปี )

เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผูบ้ ริหำร ผูม้ ีอำนำจควบคุม ผูท้ ่ไี ด้รบั มอบหมำยให้รบั ผิดชอบสูงสุดในสำยงำนบัญชีและกำรเงิน
ผูไ้ ด้รบั มอบหมำยให้รบั ผิดชอบโดยตรงในกำรควบคุมดูแลกำรทำบัญชี และเลขำนุกำรบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตอิ บรม

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ทีผ่ ่านมา

สัดส่วน ความสัมพันธ์ทาง
การถือหุ้น ครอบครัวระหว่าง
ในบริษัท(1) กรรมการและ
(ร้อยละ)
ผู้บริหาร

ช่วงเวลา
2557 – 2563
2555 – 2563

กรรมกำร
กรรมกำร

2551 – 2563
2560 – 2562

รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่
รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่
และประธำนเจ้ ำ หน้ ำ ที่ บ ริ ห ำรด้ำ น
ปฏิบตั ิกำร
กรรมกำร และรองกรรมกำรผู้จัด กำร
ใหญ่
ผูช้ ่วยกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่
กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรสรร
หำและกำหนดค่ำตอบแทน

2557 – 2560

3. พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์
 กรรมกำรอิสระ
 ประธำนกรรมกำรสรรหำและกำหนด
ค่ำตอบแทน
วันที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ เป็ นกรรมกำร
29 ตุลำคม 2564

61

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำสูงสุด
 ปริญญำโท (วิศวกรรมอำกำศยำนและอวกำศ) มหำวิทยำลัยทหำร เมือง
มิวนิค สหพันธ์สำธำรณรัฐเยอรมนี
กำรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
- ไม่มี –
กำรอบรม / สัมมนำอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
• โรงเรียนนำยเรืออำกำศ รุน่ ที่ 27
• โรงเรียนเตรียมทหำร รุน่ ที่ 20
• โรงเรียนกำรบิน กองทัพอำกำศ
• โรงเรียนผูบ้ งั คับฝูง รุน่ ที่ 70
• โรงเรียนเสนำธิกำรทหำรอำกำศ รุน่ ที่ 38
• วิทยำลัยกำรทัพอำกำศ รุน่ ที่ 44
• วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร รุ น่ ที่ 57

แบบ 56-1 One Report

ไม่มี

ไม่มี

ตาแหน่ง

2539 – 2551
ต.ค. 2564 – ปัจจุบนั

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี –
ตำแหน่งในกิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี –
ประสบกำรณ์ทำงำนที่ผ่ำนมำ
2563
กรรมกำรบริหำร
2562
ประธำนกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง
2562
2562
2562
2562
2562

ผูบ้ ญ
ั ชำกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
ประธำนกิตติมศักดิ์
หัวหน้ำศูนย์ปฏิบตั ิกำรแก้ไข

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
บริษัท กัลฟ์ เอสอำร์ซี จำกัด
บริษัท อินดิเพนเดนท์ เพำเวอร์ ดีเวลลอป
เมนท์ จำกัด
บริษัท กัลฟ์ เจพี จำกัด
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
(มหำชน)
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
บริษัท กัลฟ์ อิเล็คตริก จำกัด (มหำชน)
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

กรรมกำรบริหำรสถำนกำรณ์ฉกุ เฉิน
กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม
กองทัพอำกำศ
ผูบ้ ญ
ั ชำกำรทหำรอำกำศ
โครงกำรรำชทัณฑ์ปันสุข ทำควำมดี ด้วยหัวใจ
สถำบันเทคโนโลยีปอ้ งกันประเทศ
บริษัท อุตสำหกรรมกำรบิน จำกัด
กองทัพอำกำศ

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 5

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ง /
วันทีไ่ ด้รับการแต่งตั้ง

อายุ
(ปี )

เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผูบ้ ริหำร ผูม้ ีอำนำจควบคุม ผูท้ ่ไี ด้รบั มอบหมำยให้รบั ผิดชอบสูงสุดในสำยงำนบัญชีและกำรเงิน
ผูไ้ ด้รบั มอบหมำยให้รบั ผิดชอบโดยตรงในกำรควบคุมดูแลกำรทำบัญชี และเลขำนุกำรบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตอิ บรม

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ทีผ่ ่านมา

สัดส่วน ความสัมพันธ์ทาง
การถือหุ้น ครอบครัวระหว่าง
ในบริษัท(1) กรรมการและ
(ร้อยละ)
ผู้บริหาร

ช่วงเวลา

• หลักสูตรนักนิติธรรมเพื่อประชำธิปไตย รุน่ ที่ 6
2562
2561
2560
2559

• หลักสูตรวิทยำกำรกำรจัดกำรสำหรับนักบริหำรระดับสูง รุน่ ที่ 4

4. ดร. ปรเมธี วิมลศิริ
 กรรมกำรอิสระ
 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและควำม
เสี่ยง
วันที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ เป็ นกรรมกำร
29 ตุลำคม 2564

61

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำสูงสุด
 ปริญญำเอก เศรษฐศำสตร์กำรเงินและกำรคลัง มหำวิทยำลัยคำร์ลตัน
แคนำดำ
 ปริญญำโท ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ มหำวิทยำลัยโคลัมเบีย
สหรัฐอเมริกำ
 ปริญญำตรี เศรษฐศำสตร์ ด้ำนเศรษฐศำสตร์ปริมำณวิเครำะห์
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

กำรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
 Directors Certification Program (DCP)
 Audit Committee Program (ACP)
 Successful Formulation & Execution of Strategy (SEF)
กำรอบรม / สัมมนำอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรวิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร (วปอ.) รุน่ 51
 หลั ก สู ต รผู้ บ ริ ห ำรระดั บ สู ง ด้ ำ นกำรค้ ำ และกำรพำณิ ช ย์ ( TEPCoT)
มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย


แบบ 56-1 One Report

ไม่มี

ไม่มี

ต.ค. 2564 – ปัจจุบนั

ตาแหน่ง
สถำนกำรณ์ฉกุ เฉินด้ำนควำมมั่นคง
สมำชิกวุฒิสภำไทย ชุดที่ 12
เสนำธิกำรทหำรอำกำศ
รองเสนำธิกำรทหำรอำกำศ
เจ้ำกรมยุทธกำรทหำรอำกำศ
กรรมกำรอิ ส ระ ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบและควำมเสี่ยง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ปัจจุบนั
กรรมกำร ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
และประธำนอนุกรรมกำรโครงกำร
“Vision”
ปัจจุบนั
ประธำนกรรมกำร
ตำแหน่งในกิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2561 – ปัจจุบนั
ประธำนกรรมกำร
ปัจจุบนั
กรรมกำร
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั

ประธำน
ที่ปรึกษำรัฐมนตรี

ปัจจุบนั
ปัจจุบนั

ที่ปรึกษำกิตติมศักดิ์
กรรมกำร

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

วุฒิสภำไทย
ทหำรอำกำศ
ทหำรอำกำศ
ทหำรอำกำศ
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

บริษัท บำงจำก คอร์ปปอเร่ช่ นั จำกัด (มหำชน)

บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรแห่งประเทศไทย
กรรมกำรปฏิรูปประเทศด้ำนวัฒนธรรม กีฬำ
แรงงำน และกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
มูลนิธิพฒ
ั นำไท
กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของ
มนุษย์
คณะกรรมำธิกำรกำรต่ำงประเทศ วุฒิสภำ
กรรมกำรประเมินผลงำนรัฐวิสำหกิจ (PAC)

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 6

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ง /
วันทีไ่ ด้รับการแต่งตั้ง

อายุ
(ปี )

เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผูบ้ ริหำร ผูม้ ีอำนำจควบคุม ผูท้ ่ไี ด้รบั มอบหมำยให้รบั ผิดชอบสูงสุดในสำยงำนบัญชีและกำรเงิน
ผูไ้ ด้รบั มอบหมำยให้รบั ผิดชอบโดยตรงในกำรควบคุมดูแลกำรทำบัญชี และเลขำนุกำรบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตอิ บรม








ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ทีผ่ ่านมา

สัดส่วน ความสัมพันธ์ทาง
การถือหุ้น ครอบครัวระหว่าง
ในบริษัท(1) กรรมการและ
(ร้อยละ)
ผู้บริหาร

หลักสูตรนักบริหำรระดับสูงด้ำนกำรพัฒนำธุรกิ จอุตสำหกรรมและกำร
ลงทุน (วธอ.) สถำบันวิทยำกำรธุรกิจและอุตสำหกรรม
หลักสูตรผูบ้ ริหำรระดับสูงอำเซียน สำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพล
เรือน (กพ.)
หลัก สูต รผู้บ ริ ห ำรด้ำ นเศรษฐกิ จ เชิ ง สร้ำ งสรรค์ ส ำนัก งำนบริ ห ำรและ
พัฒนำองค์ควำมรู ้ (องค์กำรมหำชน)
หลัก สูต รผู้บ ริ ห ำรเทคโนโลยี ส ำรสนเทศระดับ สูง กระทรวงดิ จิ ทัล เพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ปัจจุบนั

กรรมกำร

ปัจจุบนั

กรรมกำร

ปัจจุบนั

ที่ปรึกษำ

ปัจจุบนั

กรรมกำรบริหำร

ปัจจุบนั
ปัจจุบนั

กรรมกำรอำนวยกำร
กรรมกำร

ประสบกำรณ์กำรทำงำนที่ผ่ำนมำ
2561 – 2563
ปลัดกระทรวง

5. นายสมชาย จิณโณวาท
 กรรมกำรอิสระ
 กรรมกำรตรวจสอบและควำมเสี่ยง

แบบ 56-1 One Report

61

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำสูงสุด
ปริญญำโท กำรบริหำร สถำบันบัณฑิตบริหำรธุรกิจศศินทร์ จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย

ไม่มี

ไม่มี

2558 – 2561

เลขำธิกำร

ต.ค. 2564 – ปัจจุบนั

กรรมกำรอิสระ กรรมกำร ตรวจสอบ
และควำมเสี่ยง



ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
กรรมกำรพัฒนำและส่งเสริมองค์กำรมหำชน
(กพม.)
กรรมกำรตรวจร่ำงระเบียบและคำสั่งตำมมติ
คณะรัฐมนตรี ชุดที่ 4 สำนักเลขำธิกำร
คณะรัฐมนตรี
หน่วยบริหำรจัดกำรทุนเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันของประเทศ (บพข.) กระทรวง
กำรอุ ด มศึ ก ษำ วิ ท ยำศำสตร์ วิ จั ย และ
นวัตกรรม
ศู น ย์ วิ ท ยำศำสตร์ ฮ ำลำล จุ ฬ ำลงกร ณ์
มหำวิทยำลัย
หลักสูตรวิทยำกำรเกษตรระดับสูง
กรรมกำรยกร่ำงแผนพัฒนำกำรเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)
หมุดหมำยที่ 9
กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของ
มนุษย์
คณะกรรมกำรพัฒ นำเศรษฐกิ จ และสั ง คม
แห่งชำติ
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 7

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ง /
วันทีไ่ ด้รับการแต่งตั้ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตอิ บรม



วันที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ เป็ นกรรมกำร
29 ตุลำคม 2564

เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผูบ้ ริหำร ผูม้ ีอำนำจควบคุม ผูท้ ่ไี ด้รบั มอบหมำยให้รบั ผิดชอบสูงสุดในสำยงำนบัญชีและกำรเงิน
ผูไ้ ด้รบั มอบหมำยให้รบั ผิดชอบโดยตรงในกำรควบคุมดูแลกำรทำบัญชี และเลขำนุกำรบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
สัดส่วน ความสัมพันธ์ทาง
การถือหุ้น ครอบครัวระหว่าง
ในบริษัท(1) กรรมการและ
(ร้อยละ)
ผู้บริหาร

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตเลขที่ 3271 จำกสภำวิชำชีพบัญชี
ผูส้ อบบัญชีตลำดทุน สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ทีผ่ ่านมา
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

- ไม่มี ตำแหน่งในกิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2563 – ปัจจุบนั

กำรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
• Director Certification Program (DCP) รุน่ ที่ 147/2554

ประสบกำรณ์ทำงำนที่ผ่ำนมำ
2562-2563
2554-2562

กำรอบรม / สัมมนำอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
• AICPA & CIMA CFO Conference, Chicago, IL, USA

หัวหน้ำสำนักงำนและกรรมกำร

บริษัท เอชแอลบี ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด

หัวหน้ำสำนักงำนและกรรมกำร
คณะบริ ห ำรและก ำกับ ดูแ ล หัว หน้ำ
ฝ่ ำยตรวจสอบ กรรมกำร และหุน้ ส่วน

บริษัท BDO จำกัด
บริษัท PricewaterhouseCoopers ABAS
จำกัด

กรรมกำรอิสระ กรรมกำร ตรวจสอบ
และควำมเสี่ยง

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

• AICPA & CIMA Conference on Current SEC and PCAOB
Developments, Washington, DC, USA
• IFRS Update Course, London, UK
• PwC International Client Planning Workshop, Sydney, Australia
• คณะทำงำนศูนย์พฒ
ั นำและส่งเสริมคุณภำพสำนักงำนสอบบัญชี
สภำวิชำชีพบัญชี
• คณะอนุกรรมกำรผูท้ รงคุณวุฒิเกี่ยวกับทดสอบกำรปฏิบตั ิงำนเกี่ยวกับกำร
สอบบัญชี ด้ำนวิชำกำรสอบบัญชี สภำวิชำชีพบัญชี
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารีณา
ศรีวนิชย์
 กรรมกำรอิสระ
 กรรมกำรตรวจสอบและควำมเสี่ยง
วันที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ เป็ นกรรมกำร
29 ตุลำคม 2564

แบบ 56-1 One Report

48

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำสูงสุด
 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 นิติศำสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง , เหรียญทอง)
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

ไม่มี

ไม่มี

ต.ค. 2564 – ปัจจุบนั

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี ตำแหน่งในกิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2560-ปัจจุบนั
คณบดี คณะนิติศำสตร์
(วำระที่ 1/2560-2564)

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 8

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ง /
วันทีไ่ ด้รับการแต่งตั้ง

อายุ
(ปี )

เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผูบ้ ริหำร ผูม้ ีอำนำจควบคุม ผูท้ ่ไี ด้รบั มอบหมำยให้รบั ผิดชอบสูงสุดในสำยงำนบัญชีและกำรเงิน
ผูไ้ ด้รบั มอบหมำยให้รบั ผิดชอบโดยตรงในกำรควบคุมดูแลกำรทำบัญชี และเลขำนุกำรบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตอิ บรม

สัดส่วน ความสัมพันธ์ทาง
การถือหุ้น ครอบครัวระหว่าง
ในบริษัท(1) กรรมการและ
(ร้อยละ)
ผู้บริหาร

วันที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ เป็ นกรรมกำร
21 ตุลำคม 2564

58

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำสูงสุด
 ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
กำรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
- ไม่มี –
กำรอบรม / สัมมนำอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 หลักสูตรผูบ
้ ริหำรกระบวนกำรยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุน่ ที่ 24/2563
สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรฝ่ ำยตุลำกำรศำลยุติธรรม
 หลักสูตรด้ำนวิทยำกำรพลังงำนสำหรับผูบ
้ ริหำรระดับสูง (วพน.) รุน่ ที่
12/2561 สถำบันวิทยำกำรพลังงำน
 หลักสูตรกำรป้องกันรำชอำณำจักร (วปอ.) รุ น
่ ที่ 59/2559 วิทยำลัยป้องกัน
รำชอำณำจักร สถำบันวิชำกำรป้องกันประเทศ
 หลัก สูต รกำรบริ ห ำรงำนยุติ ธ รรมระดับ สูง (ยธส.) รุ ่น ที่ 7/2558 สถำบัน
พัฒนำบุคลำกรในกระบวนกำรยุติธรรม
 หลัก สูต รนั ก บริ ห ำรกำรยุ ติ ธ รรม ทำงปกครองระดั บ สูง (บยป.) รุ ่ น ที่
5/2537 วิทยำลัยยุติธรรมทำงปกครอง สำนักงำนศำลปกครอง

แบบ 56-1 One Report

ช่วงเวลา
ประสบกำรณ์ทำงำนที่ผ่ำนมำ
2559 - 2561

กำรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
- ไม่มี กำรอบรม / สัมมนำอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
• หลักสูตร “ผูบ้ ริหำรกระบวนกำรยุติธรรมระดับสูง” รุน่ ที่ 25/2564
7. นายสุพร หลักมั่นคง
 กรรมกำร
(กรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำมผูกพันบริษัท)

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ทีผ่ ่านมา

ไม่มี

ไม่มี

ตาแหน่ง

ผูช้ ่วยอธิ กำรบดีดำ้ นกฎหมำย
(ศำสตรำจำรย์ ดร. บัณทิต เอือ้ อำภรณ์
อธิกำรบดี)
(ศำสตรำจำรย์กิตติคุณ นพ. ภิรมย์ กมล
รัตนกุล อธิ กำรบดี)
กรรมกำร

ต.ค. 2564 – ปัจจุบนั
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2564 – ปัจจุบนั
รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่
ฝ่ ำยองค์กรสัมพันธ์
ตำแหน่งในกิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2564 – ปัจจุบนั
กรรมกำร
ประสบกำรณ์ทำงำนที่ผ่ำนมำ
2563 – 2564
ผูช้ ่วยกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่ ฝ่ ำย
องค์กรสัมพันธ์
2562 – 2563
ผูช้ ่วยกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่ ฝ่ ำย
องค์กรสัมพันธ์ และ ผูอ้ ำนวยกำร
บริหำรฝ่ ำยทรัพยำกรบุคคล
2560 – 2562
ผูช้ ่วยกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่ ฝ่ ำย
องค์กรสัมพันธ์

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
(มหำชน)
บริษัท ปตท. จำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ จำกัด
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
(มหำชน)
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
(มหำชน)
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
(มหำชน)

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 9

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ง /
วันทีไ่ ด้รับการแต่งตั้ง
8. นายคิมห์ สิริทวีชัย
กรรมกำร
(กรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำมผูกพันบริษัท)
วันที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ เป็ นกรรมกำร
13 ธันวำคม 2564

อายุ
(ปี )
53

เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผูบ้ ริหำร ผูม้ ีอำนำจควบคุม ผูท้ ่ไี ด้รบั มอบหมำยให้รบั ผิดชอบสูงสุดในสำยงำนบัญชีและกำรเงิน
ผูไ้ ด้รบั มอบหมำยให้รบั ผิดชอบโดยตรงในกำรควบคุมดูแลกำรทำบัญชี และเลขำนุกำรบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตอิ บรม
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำสูงสุด
 ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
กำรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
 DCP: Director Certification Program รุ น
่ 116/2552
กำรอบรม / สัมมนำอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 Harvard#1 Executive Learning Sustainment Program (2561-2562)
 Harvard Leadership Development Program (2560-2561)
 ผูบ
้ ริหำรระดับสูง วตท. รุน่ ที่ 21/2558

สัดส่วน ความสัมพันธ์ทาง
การถือหุ้น ครอบครัวระหว่าง
ในบริษัท(1) กรรมการและ
(ร้อยละ)
ผู้บริหาร
ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ทีผ่ ่านมา
ช่วงเวลา
ธ.ค. 2564 – ปัจจุบนั

กรรมกำร

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2564- ปัจจุบนั
กรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร และรักษำกำร
หัวหน้ำคณะผูบ้ ริหำรด้ำนบัญชีและ
กำรเงิน
2564- 31 ธ.ค. 2564
กรรมกำร
ตำแหน่งในกิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2564- ปัจจุบนั
กรรมกำร
2561- ปัจจุบนั
กรรมกำร
2560- ปัจจุบนั
กรรมกำร
2557- ปัจจุบนั
กรรมกำร
2556- ปัจจุบนั
2556- ปัจจุบนั
ประสบกำรณ์ทำงำนที่ผ่ำนมำ
2562- 2564
2560- 2564
2560- 2564
2558- 2564
2561- 2563
2555- 2562
2557- 2561
2553- 2559

แบบ 56-1 One Report

ตาแหน่ง

กรรมกำร
กรรมกำร
หัวหน้ำคณะผูบ้ ริหำรด้ำนกำรเงิน
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
รองกรรมกำรผูอ้ ำนวยกำรอำวุโส ส่วน
งำนบริหำรกำรลงทุน
กรรมกำรบริหำร

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)
บริษัท อินทัช โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน)

บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหำชน)
บริษัท อำร์ตแวร์ มีเดีย จำกัด
บริษัท เชนนิงตัน อินเวสเม้นท์ส พีทีอี ลิมิเต็ด
บริษัท ลิตเติล้ เชลเตอร์ จำกัด
บริษัท ไอ.ที. แอพพลิเคชั่นส์ แอนด์ เซอร์วิส
จำกัด
บริษัท อินทัช มีเดีย จำกัด
บริษัท ทัช ทีวี จำกัด
บริษัท อินทัช โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน)
บริษัท อีเว้นท์ ป๊ อบ โฮลดิง้ ส์ พีทีอี ลิมิเต็ด
บริษัท ไฮ ช็อปปิ ้ง จำกัด
บริษัท ไฮ ช็อปปิ ้ง ทีวี จำกัด
บริษัท วงใน มีเดีย จำกัด
บริษัท อุ๊คบี จำกัด
บริษัท อินทัช โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน)
บริษัท แอดวำนซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
(มหำชน)

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 10

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ง /
วันทีไ่ ด้รับการแต่งตั้ง
9. นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ (2)
• กรรมกำร
• ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
(กรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำมผูกพันบริษัท)
วันที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ เป็ นกรรมกำร
1 พฤษภำคม 2561

อายุ
(ปี )
60

เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผูบ้ ริหำร ผูม้ ีอำนำจควบคุม ผูท้ ่ไี ด้รบั มอบหมำยให้รบั ผิดชอบสูงสุดในสำยงำนบัญชีและกำรเงิน
ผูไ้ ด้รบั มอบหมำยให้รบั ผิดชอบโดยตรงในกำรควบคุมดูแลกำรทำบัญชี และเลขำนุกำรบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตอิ บรม
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำสูงสุด
 ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ สถำบันบัณฑิตบริหำรธุรกิจศศินทร์แห่ง
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
 หลักสูตรกำรป้องกันรำชอำณำจักรภำครัฐร่วมเอกชน
(ปริญญำบัตร ปรอ รุน่ 26)
กำรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
 DCP: Director Certification Program รุ น
่ 66/2548
 DAP: Director Accreditation Program รุ น
่ 45/2548
 EDP: Executive Development Program รุ น
่ 2/2551
 SFE: Successful Formulation and Executive of Strategy รุ น
่ 6/2553
 How to Develop a Risk Management Plan รุ น
่ ที่9/2559
กำรอบรม / สัมมนำอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 ผูบ
้ ริหำรระดับสูง วตท. รุน่ ที่ 30/2563
 Harvard Leadership Development Program (2560-2561)
 Advanced Management Program รุ น
่ 187/2557 Harvard Business
School
 EDP-Executive Development Program รุ น
่ 2/2551 จำก TLCA

แบบ 56-1 One Report

สัดส่วน ความสัมพันธ์ทาง
การถือหุ้น ครอบครัวระหว่าง
ในบริษัท(1) กรรมการและ
(ร้อยละ)
ผู้บริหาร
ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ทีผ่ ่านมา
ช่วงเวลา
พ.ค. 2561 – 31 ธ.ค. 2564

ตาแหน่ง
กรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำร

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
-ไม่มีตำแหน่งในกิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
มิ.ย. 2564 – 31 ธ.ค. 2564
กรรมกำร
มิ.ย. 2563 – 31 ธ.ค. 2564
กรรมกำร
ก.ค. 2563 – 31 ธ.ค. 2564
กรรมกำร
พ.ค. 2561 – 31 ธ.ค. 2564
กรรมกำรและกรรมกำรบริหำร
พ.ค. 2561 – 31 ธ.ค. 2564
กรรมกำร
พ.ค. 2561 – 31 ธ.ค. 2564
กรรมกำร
พ.ค. 2561 – 31 ธ.ค. 2564
กรรมกำร
พ.ค. 2561 – 31 ธ.ค. 2564
กรรมกำร
พ.ค. 2561 – 31 ธ.ค. 2564
กรรมกำร
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
ประสบกำรณ์ทำงำนที่ผ่ำนมำ

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและกรรมกำรบริหำร

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

บริษัท ทีซี สเปซ คอนเน็ค จำกัด
บริษัท เนชั่น สเปซ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
บริษัท เอทีไอ เทคโนโลยีส ์ จำกัด
บริษัท เชนนิงตัน อินเวสเม้นท์ส พีทีอี ลิมิเต็ด
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แซทเทลไลท์ จำกัด
บริษัท ลำว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ มหำชน
บริษัท ไอพีสตำร์ จำกัด
บริษัท สตำร์ นิวเคลียส จำกัด
บริ ษั ท ไอพี ส ตำร์ อิ น เตอร์เ นชั่ น แนล พี ที อี
จำกัด
บริษัท ไอพีสตำร์ โกลเบิล เซอร์วิส จำกัด
บริษัท ไอพีสตำร์ ออสเตรเลีย พีทีวำย จำกัด
บริษัท ไอพีสตำร์ นิวซีแลนด์ จำกัด
บริษัท ไอพีสตำร์ เจแปน จำกัด
บริษัท ทีซี บรอดคำสติง้ จำกัด
บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหำชน)

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 11

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ง /
วันทีไ่ ด้รับการแต่งตั้ง

10. นายปฐมภพ สุวรรณศิริ (2)
 รักษำกำรรองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
 หัวหน้ำคณะผูบ
้ ริหำรด้ำนกำรค้ำ
 รักษำกำร ผูช
้ ่วยกรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร
อำวุโส ส่วนงำนกำรตลำดต่ำงประเทศ
วันที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ เป็ นผูบ้ ริหำร
1 มกรำคม 2559

แบบ 56-1 One Report

อายุ
(ปี )

53

เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผูบ้ ริหำร ผูม้ ีอำนำจควบคุม ผูท้ ่ไี ด้รบั มอบหมำยให้รบั ผิดชอบสูงสุดในสำยงำนบัญชีและกำรเงิน
ผูไ้ ด้รบั มอบหมำยให้รบั ผิดชอบโดยตรงในกำรควบคุมดูแลกำรทำบัญชี และเลขำนุกำรบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตอิ บรม

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำสูงสุด
 Advanced Management Program, Harvard Business School
 Executive MBA สถำบันบัณฑิตบริหำรธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ทีผ่ ่านมา

สัดส่วน ความสัมพันธ์ทาง
การถือหุ้น ครอบครัวระหว่าง
ในบริษัท(1) กรรมการและ
(ร้อยละ)
ผู้บริหาร

0.0012

ไม่มี

ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

2564 – 2564
มี.ค. 2561 – 2564
ก.พ. 2559 – 2562

กรรมกำรพัฒนำธุรกิจใหม่
กรรมกำรบริหำร
กรรมกำรบริหำร

มี.ค. 2553 – 2561
ส.ค. 2552 – 2561
เม.ย. 2556 – เม.ย. 2561
ก.ค.2548 – เม.ย. 2561

กรรมกำรและกรรมกำรบริหำร
กรรมกำร
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร

2564 – 31 ธ.ค. 2564
2562 – 31 ธ.ค. 2564

รักษำกำรรองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
รักษำกำร ผูช้ ่วยกรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร
อำวุโส ส่วนงำนกำรตลำดต่ำงประเทศ
หัวหน้ำคณะผูบ้ ริหำร ด้ำนกำรค้ำ

2559 – 31 ธ.ค. 2564
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)
บริษัท แอดวำนซ์ อินโฟ เซอร์วิส จำกัด
(มหำชน)
บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหำชน)
บริษัท เอดี เวนเจอร์ จำกัด (มหำชน)
บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหำชน)
บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหำชน)

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

กำรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
 Director Certification Program (DCP) รุ น
่ 185/2557

– ไม่มี –

กำรอบรม / สัมมนำอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 Digital CEO ผูน
้ ำกำรส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทลั (DEPA) รุน่ ที่ 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)

2564 – ปัจจุบนั

กรรมกำร

บริษัท ทีซี สเปซ คอนเน็ค จำกัด

ก.พ. 2558 – ปัจจุบนั

กรรมกำร

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แซทเทลไลท์

ก.ย. 2562 – 31 ธ.ค. 2564

กรรมกำร

บริษัท ไทย แอดวำนซ์ อินโนเวชั่น จำกัด

ก.พ. 2557 – 31 ธ.ค. 2564

กรรมกำร

บริ ษั ท โอไรอ้ อ น แซทเทลไลท์ ซิ ส เทม
พีทีวำย จำกัด

ตำแหน่งในกิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ประสบกำรณ์ทำงำนที่ผ่ำนมำ

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 12

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ง /
วันทีไ่ ด้รับการแต่งตั้ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตอิ บรม





11. นายอนุวัฒน์ สงวนทรัพยากร (2) (3)
 หัวหน้ำคณะผูบ
้ ริหำร ด้ำนกำรเงิน
วันที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ เป็ นผูบ้ ริหำร
1 กันยำยน 2560

56

เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผูบ้ ริหำร ผูม้ ีอำนำจควบคุม ผูท้ ่ไี ด้รบั มอบหมำยให้รบั ผิดชอบสูงสุดในสำยงำนบัญชีและกำรเงิน
ผูไ้ ด้รบั มอบหมำยให้รบั ผิดชอบโดยตรงในกำรควบคุมดูแลกำรทำบัญชี และเลขำนุกำรบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

หลักสูตรผูบ้ ริหำรระดับสูง รุน่ 18/2557 สถำบันวิทยำกำรตลำดทุน
Advanced Management Program รุน่ 187/2557 Harvard Business
School
EDP-Executive Development Program รุน่ 2/2551 จำก TLCA

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำสูงสุด
 ปริญญำโท บัญชี จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
กำรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
 Director Certification Program (DCP) รุ น
่ 88/2560

ไม่มี

ไม่มี

ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

2564 - 2564

รักษำกำรประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

พ.ย. 2558 – เม.ย. 2562

กรรมกำรบริหำร

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

ก.ย. 2560 – 2562

วิทยำลัยกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยมหิดล

พ.ค. 2557 – ธ.ค. 2558

กรรมกำรผูท้ รงคุณวุฒิ (คณะกรรมกำร
ปรับปรุงหลักสูตร กำรจัดกำร
มหำบัณฑิต)
หัวหน้ำคณะผูบ้ ริหำร ด้ำนกำรตลำด

ก.ย. 2560 – ปัจจุบนั

หัวหน้ำคณะผูบ้ ริหำร ด้ำนกำรเงิน

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
– ไม่มี –
ตำแหน่งในกิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ก.ค. 2563 – ปัจจุบนั

กรรมกำร

บริษัท เนชั่น สเปซ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

2560 – ปัจจุบนั

กรรมกำร

2560 – ปัจจุบนั

กรรมกำร



Capital Market Academy (CMA 27/2561)
Executive Development Program (EDP) จัดโดย TLCA รุน่ 9/2555

บริษัท เชนนิงตัน อินเวสเม้นท์ส พีทีอี ลิมิเต็ด
จำกัด
บริษัท ไอพีสตำร์โกเบิล เซอร์วิส จำกัด

2560 – ปัจจุบนั

กรรมกำร

บริษัท สตำร์นิวเคลียส จำกัด



Diploma ISP Class 116 Institute of Security Psychology, National

2560 – ปัจจุบนั

กรรมกำร

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แซทเทลไลท์ จำกัด

2560 – ปัจจุบนั

กรรมกำร

บริษัท ไอพีสตำร์ จำกัด

2560 – ปัจจุบนั

กรรมกำร

บริษัท ไอพีสตำร์ ออสเตรเลีย จำกัด

2560 – ปัจจุบนั

กรรมกำร

บริษัท ไอพีสตำร์ นิวซีแลนด์ จำกัด

2560 – ปัจจุบนั

กรรมกำร

บริษัท ไอพีสตำร์ แจแปน จำกัด

กำรอบรม / สัมมนำอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 Harvard Leadership Development Program (2560-2562)


Defense Studies Institute, Royal Thai Armed Forces Headquarters

แบบ 56-1 One Report

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ทีผ่ ่านมา

สัดส่วน ความสัมพันธ์ทาง
การถือหุ้น ครอบครัวระหว่าง
ในบริษัท(1) กรรมการและ
(ร้อยละ)
ผู้บริหาร

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 13

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ง /
วันทีไ่ ด้รับการแต่งตั้ง

อายุ
(ปี )

เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผูบ้ ริหำร ผูม้ ีอำนำจควบคุม ผูท้ ่ไี ด้รบั มอบหมำยให้รบั ผิดชอบสูงสุดในสำยงำนบัญชีและกำรเงิน
ผูไ้ ด้รบั มอบหมำยให้รบั ผิดชอบโดยตรงในกำรควบคุมดูแลกำรทำบัญชี และเลขำนุกำรบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตอิ บรม

สัดส่วน ความสัมพันธ์ทาง
การถือหุ้น ครอบครัวระหว่าง
ในบริษัท(1) กรรมการและ
(ร้อยละ)
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ทีผ่ ่านมา
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

2560 – ปัจจุบนั

กรรมกำร

2560 – ปัจจุบนั

กรรมกำร

บริษัท ไอพีสตำร์ อินเตอร์เนชั่นแนล พีทีอี
จำกัด
บริษัท ลำวเทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ มหำชน

2560 – ปัจจุบนั

กรรมกำร

บริษัท ทีซี บรอดคำสติง้ จำกัด

2560 - 2562
พ.ค. 2546 – ส.ค. 2560

กรรมกำร
หัวหน้ำคณะผูบ้ ริหำร ด้ำนกำรเงิน

บริษัท แคมโบเดียน ดีทีวี เน็ตเวอร์ค จำกัด
บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหำชน)

2559 – ปัจจุบนั

ผูช้ ่วยกรรมกำรผูอ้ ำนวยกำรอำวุโส
ส่วนงำนกำรตลำดและพัฒนำธุรกิจ

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

ประสบกำรณ์ทำงำนที่ผ่ำนมำ

12. ดร.สกล กิตติวัชราพงษ์ (2)
 ผูช
้ ่วยกรรมกำรผูอ้ ำนวยกำรอำวุโส ส่วน

61

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำสูงสุด
 ปริญญำเอก สำขำวิศวกรรมไฟฟ้ำ The Ohio State University

0.0008

ไม่มี

งำนกำรตลำดและพัฒนำธุรกิจ

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มีตำแหน่งในกิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2559 – ปัจจุบนั
กรรมกำร
ประสบกำรณ์ทำงำนที่ผ่ำนมำ
- ไม่มี-

กำรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
 Directors Certification Program (DCP) รุ น
่ 193/2557

วันที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ เป็ นผูบ้ ริหำร
1 พฤศจิกำยน 2561

กำรอบรม / สัมมนำอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 Harvard Leadership Development Program (2560-2562)

13. นายเอกชัย ภัคดุรงค์ (2)
 ผูช
้ ่วยกรรมกำรผูอ้ ำนวยกำรอำวุโส ส่วน
งำนกลยุทธ์และกิจกำรองค์กร
วันที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ เป็ นผูบ้ ริหำร
1 พฤศจิกำยน 2561

แบบ 56-1 One Report

51

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำสูงสุด
 ปริญญำโท สำขำวิศวกรรมไฟฟ้ำ University of Southern California
กำรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
 Directors Certification Program (DCP) รุ น
่ 157/2557
กำรอบรม / สัมมนำอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

0.0007

ไม่มี

2561 - ปัจจุบนั

ผูช้ ่วยกรรมกำรผูอ้ ำนวยกำรอำวุโส
ส่วนงำนกลยุทธ์และกิจกำรองค์กร

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มีตำแหน่งในกิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
เม.ย. 2560 - ปัจจุบนั
กรรมกำร
ธ.ค. 2555 - ปัจจุบนั
กรรมกำร

บริษัท ทีซี โกลเบิล เซอร์วิส จำกัด

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

บริษัท ไทย แอดวำนซ์ อินโนเวชั่น จำกัด
บริษัท ทีซี บรอดคำสติง้ จำกัด

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 14

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ง /
วันทีไ่ ด้รับการแต่งตั้ง

อายุ
(ปี )

เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผูบ้ ริหำร ผูม้ ีอำนำจควบคุม ผูท้ ่ไี ด้รบั มอบหมำยให้รบั ผิดชอบสูงสุดในสำยงำนบัญชีและกำรเงิน
ผูไ้ ด้รบั มอบหมำยให้รบั ผิดชอบโดยตรงในกำรควบคุมดูแลกำรทำบัญชี และเลขำนุกำรบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตอิ บรม


ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ทีผ่ ่านมา

สัดส่วน ความสัมพันธ์ทาง
การถือหุ้น ครอบครัวระหว่าง
ในบริษัท(1) กรรมการและ
(ร้อยละ)
ผู้บริหาร

ผูบ้ ริหำรกำรให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจกำรของรัฐรุน่ ที่ 6/2561 (IRDP)

ช่วงเวลา

2560 – 2561
2554 – 2557

59

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำสูงสุด
 ปริญญำตรี สำขำบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ

ไม่มี

ไม่มี

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

ผูช้ ่วยกรรมกำรผูอ้ ำนวยกำรอำวุโส
ส่วนงำนกำรเงิน

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

- ไม่มีตำแหน่งในกิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

กำรอบรม / สัมมนำอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
• หลักธรรมำภิบำลในกำรบริหำรธุรกิจ (Intouch) ปี 2561
 TLCA Executive Development Program (EDP)
• Management Development Program (MDP)

58

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำสูงสุด


แบบ 56-1 One Report

พ.ย. 2561 – ปัจจุบนั

ผูช้ ่วยกรรมกำรผูอ้ ำนวยกำรอำวุโส
ส่วนงำนรัฐกิจ
ผูช้ ่วยกรรมกำรผูอ้ ำนวยกำรอำวุโส
ส่วนงำนสื่อและธุรกิจรีเทล
ผูช้ ่วยกรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร ส่วนงำน
กิจกำรองค์กร

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
กำรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
 DCP: Directors Certification Program รุ น
่ 179/2556

วันที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ เป็ นผูบ้ ริหำร
1 พฤศจิกำยน 2561

15. นายสลิล จารุจินดา (2)

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

ประสบกำรณ์ทำงำนที่ผ่ำนมำ
2557 – 2561

14. นางพรรณี นิวาศนันทน์ (2)
 ผูช
้ ่วยกรรมกำรผูอ้ ำนวยกำรอำวุโส ส่วน
งำนกำรเงิน

ตาแหน่ง

Master of Law, Washington College of Law, The American University

2559 – ปัจจุบนั

กรรมกำร

บริษัท ไอพีสตำร์ (อินเดีย) ไพรเวท จำกัด

2559 – ปัจจุบนั

กรรมกำร

บริษัท ทีซี โกลเบิล เซอร์วิส จำกัด

2559 – ปัจจุบนั

กรรมกำร

บริษัท ไทย แอดวำนซ์ อินโนเวชั่น จำกัด

พ.ค. 2561 – ต.ค. 2561
2553 – เม.ย. 2561

ผูอ้ ำนวยกำรอำวุโส ฝ่ ำยกำรเงิน
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยกำรเงิน

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

เม.ย. 2562– ปัจจุบนั

ผูช้ ่วยกรรมกำรผูอ้ ำนวยกำรอำวุโส
ส่วนงำนบริหำรด้ำนกฎหมำยและ
สำนักงำนเลขำนุกำรบริษัท

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

ประสบกำรณ์ทำงำนที่ผ่ำนมำ

ไม่มี

ไม่มี

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 15

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ง /
วันทีไ่ ด้รับการแต่งตั้ง

อายุ
(ปี )

• ผูช้ ่วยกรรมกำรผูอ้ ำนวยกำรอำวุโส ส่วน
งำนบริหำรด้ำนกฎหมำยและสำนักงำน

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตอิ บรม

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ทีผ่ ่านมา

สัดส่วน ความสัมพันธ์ทาง
การถือหุ้น ครอบครัวระหว่าง
ในบริษัท(1) กรรมการและ
(ร้อยละ)
ผู้บริหาร

ช่วงเวลา

กำรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

• Director Certificate Program DCP (2558)

- ไม่มี-

เลขำนุกำรบริษัท


วันที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ เป็ นผูบ้ ริหำร
1 เมษำยน 2562

เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผูบ้ ริหำร ผูม้ ีอำนำจควบคุม ผูท้ ่ไี ด้รบั มอบหมำยให้รบั ผิดชอบสูงสุดในสำยงำนบัญชีและกำรเงิน
ผูไ้ ด้รบั มอบหมำยให้รบั ผิดชอบโดยตรงในกำรควบคุมดูแลกำรทำบัญชี และเลขำนุกำรบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

Advance Audit Committee Program

ตาแหน่ง

ตำแหน่งในกิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2559 – ปัจจุบนั
กรรมกำร
2559 – ปัจจุบนั
กรรมกำร
2559 – ปัจจุบนั
กรรมกำร
2556 – ปัจจุบนั
กรรมกำร
2555 – ปัจจุบนั
กรรมกำร

กำรอบรม / สัมมนำอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ไม่มี -

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

บริษัท ทีซี โกลเบิล เซอร์วิส จำกัด
บริษัท ไอพีสตำร์ โกลเบิล เซอร์วิส จำกัด
บริษัท สตำร์ นิวเคลียส จำกัด
บริษัท ไทย แอดวำนซ์ อินโนเวชั่น จำกัด
บริษัท ทีซี บรอดคำสติง้ จำกัด

ประสบกำรณ์ทำงำนที่ผ่ำนมำ

16. นางสาวชลาลัย ลี้ภูมิวนิชย์ (4)
 ผูอ
้ ำนวยกำร สำนักบัญชี
วันที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ ให้ทำหน้ำที่รบั ผิดชอบ
กำรควบคุมดูแลบัญชีของบริษัท
1 กรกฎำคม 2562
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คุณวุฒิทำงกำรศึกษำสูงสุด
 ปริญญำโท สำขำกำรบัญชี จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

ไม่มี

หัวหน้ำส่วนงำนกฎหมำย

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

เม.ย. 2562 – ปัจจุบนั

ผูอ้ ำนวยกำร สำนักบัญชี

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
กำรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
-ไม่มีกำรอบรม / สัมมนำอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
• School of Tax: Mini-MBA in Taxation รุน่ 17/2558

แบบ 56-1 One Report

ไม่มี

พ.ย. 2553 – 2562

- ไม่มีตำแหน่งในกิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี ประสบกำรณ์ทำงำนที่ผ่ำนมำ
ก.ย. 2557 – เม.ย. 2562
ก.ค. 2544 – ส.ค. 2557

รักษำกำรหัวหน้ำแผนกงำนบัญชี
Associate Director

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 16

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ง /
วันทีไ่ ด้รับการแต่งตั้ง

อายุ
(ปี )

17. นางสาวยุพาพรรณ ปานเคลือบทอง
 ผูช
้ ่วยกรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร ส่วนงำน
เลขำนุกำรบริษัท (5)
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วันที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ เป็ นเลขำนุกำรบริษัท
12 พฤศจิกำยน 2555

เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผูบ้ ริหำร ผูม้ ีอำนำจควบคุม ผูท้ ่ไี ด้รบั มอบหมำยให้รบั ผิดชอบสูงสุดในสำยงำนบัญชีและกำรเงิน
ผูไ้ ด้รบั มอบหมำยให้รบั ผิดชอบโดยตรงในกำรควบคุมดูแลกำรทำบัญชี และเลขำนุกำรบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตอิ บรม
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำสูงสุด
 ปริญญำตรี สำขำอักษรศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
กำรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
Boards that Make a Difference (BMD) รุน่ 3/2559
 Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) รุ น
่ 10/2557
 Directors Certification Program (DCP) รุ น
่ 185/2557
 Company Secretary Program (CSP) รุ น
่ 48/2555


กำรอบรม / สัมมนำอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง


TMA: Management Development Program รุน่ 26/2560



ITD World: Change your habits, change your world 2560



TLCA Executive Development Program – EDP รุน่ 12/2556

สัดส่วน ความสัมพันธ์ทาง
การถือหุ้น ครอบครัวระหว่าง
ในบริษัท(1) กรรมการและ
(ร้อยละ)
ผู้บริหาร
ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ทีผ่ ่านมา
ช่วงเวลา
เม.ย. 2562– ปัจจุบนั

ตาแหน่ง
ผูช้ ่วยกรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร ส่วนงำน
เลขำนุกำรบริษัท
เลขำนุกำรบริษัท

2555 – ปัจจุบนั
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี –
ตำแหน่งในกิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี ประสบกำรณ์ทำงำนที่ผ่ำนมำ
พ.ย. 2555 - 2562
หัวหน้ำส่วนงำนกำกับดูแล
2560 – 2561
ผูช้ ่วยกรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร สำนัก
สื่อสำรองค์กร
เม.ย. 2557 – 2561
ผูช้ ่วยกรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร สำนัก
ประธำนกรรมกำรบริหำรและ
เลขำนุกำรบริษัท
2555 – 2557
ผูอ้ ำนวยกำร สำนักประธำน
กรรมกำรบริหำร
2532 – 2555
เลขำนุกำรประธำนกรรมกำรบริหำร

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

หมำยเหตุ

แบบ 56-1 One Report

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 17

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผูบ้ ริหำร ผูม้ ีอำนำจควบคุม ผูท้ ่ไี ด้รบั มอบหมำยให้รบั ผิดชอบสูงสุดในสำยงำนบัญชีและกำรเงิน
ผูไ้ ด้รบั มอบหมำยให้รบั ผิดชอบโดยตรงในกำรควบคุมดูแลกำรทำบัญชี และเลขำนุกำรบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

สัดส่วนกำรถือหุน้ นับรวมจำนวนหุน้ ของคูส่ มรส หรือผูท้ ี่อยูก่ ินด้วยกันฉันสำมีภริยำ และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุติภำวะ
เป็ นผูบ้ ริหำรตำมนิยำมของประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
ผูท้ ี่ได้รบั มอบหมำยให้รบั ผิดชอบสูงสุดในสำยงำนบัญชีและกำรเงิน
ผูไ้ ด้รบั มอบหมำยให้รบั ผิดชอบโดยตรงในกำรควบคุมดูแลกำรทำบัญชี
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของเลขำนุกำรบริษัทได้แสดงไว้แล้วในหัวข้อกำรจัดกำรและกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี หัวข้อย่อย เลขำนุกำรบริษัท

แบบ 56-1 One Report

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 18

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผูบ้ ริหำร ผูท้ ี่ได้รบั มอบหมำยให้รบั ผิดชอบสูงสุดใน
สำยงำนบัญชีและกำรเงิน ผูไ้ ด้รบั มอบหมำยให้รบั ผิดชอบโดยตรงในกำรควบคุมดูแลกำรทำบัญชี
และเลขำนุกำรบริษัท

2. หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
เลขำนุกำรบริษัทมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบหลัก ดังนี ้
(1) แจ้งมติและนโยบำยของคณะกรรมกำรและผูถ้ ื อหุน้ ให้ผูบ้ ริหำรที่เกี่ยวข้องรับทรำบ พร้อมทัง้ ให้คำปรึกษำ และ
ข้อเสนอแนะเบือ้ งต้นแก่คณะกรรมกำรตำมระเบียบปฏิบตั ิของบริษัท และข้อพึงปฏิบตั ิดำ้ นกำรกำกับดูแลกิจกำร
(2) จัดทำและจัดเก็ บเอกสำร ดังนี ้ ทะเบียนกรรมกำร หนังสือนัดประชุมคณะกรรมกำร หนังสือนัดประชุมผู้ถื อ หุ้น
รำยงำนประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ และรำยงำนประจำปี ของบริษัท
(3) ดำเนินกำรให้กรรมกำรและผูบ้ ริหำรจัดทำรำยงำนกำรมี สว่ นได้เสียของตนเองและผูท้ ี่เกี่ยวข้องตำมข้อกำหนดของ
กฎหมำย พร้อมทัง้ เก็บรักษำรำยงำนดังกล่ำว และส่งสำเนำให้ประธำนกรรมกำร และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
ตำมที่กฎหมำยกำหนด
(4) จัดกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ กำรประชุมคณะกรรมกำร และคณะกรรมกำรต่ำง ๆ ให้เป็ นไปตำมกฎหมำย ข้อบังคับของ
บริษัท กฎบัตรของคณะกรรมกำรแต่ละชุด รวมถึงข้อพึงปฏิบตั ิ รวมทัง้ บันทึกรำยงำนกำรประชุมและติดตำมให้มีกำร
ปฏิบตั ิตำมมติที่ประชุม
(5) ดูแลให้มีกำรเปิ ดเผยข้อมูล และรำยงำนสำรสนเทศในส่วนที่รบั ผิดชอบต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
(6) ติดต่อและสือ่ สำรกับผูถ้ ือหุน้ ทั่วไป ให้ได้รบั ทรำบสิทธิตำ่ ง ๆ ของผูถ้ ือหุน้
(7) ดูแลกิจกำรของคณะกรรมกำรบริษัท และเป็ นผูป้ ระสำนงำนระหว่ำงคณะกรรมกำรและผูบ้ ริหำร พร้อมทัง้ ให้ขำ่ วสำร
และข้อมูลแก่กรรมกำรในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงที่มี
นัยสำคัญแก่กรรมกำรทรำบ
(8) จัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำรบริษั ท และคณะกรรมกำรชุดย่อยทุกชุด รวมถึงกำรประเมิน
ตนเองเป็ นรำยบุคคล และรำยงำนผลกำรประเมินดังกล่ำวต่อคณะกรรมกำรบริษัท
(9) ดำเนินกำรอื่นใดเพื่อให้เป็ นไปตำมที่พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กฎหมำย และ
ข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ ประกำศและข้อกำหนดของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน
3. ประวัติการถูกลงโทษของกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอานาจควบคุม
ในช่วง 5 ปี ที่ผ่ำนมำ ไม่มีกรรมกำร ผูบ้ ริหำร และผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริษั ทถูกลงโทษ เนื่องจำกกำรกระทำควำมผิดตำม
พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระรำชบัญญัติซอื ้ ขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546

แบบ 56-1 One Report

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 19

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

เอกสำรแนบ 2 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำรของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

เอกสำรแนบ 2 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำรของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
บริษัทย่อยและบริษัทร่วม

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทใหญ่

INTOUCH
(1)

1. นำยสมประสงค์ บุญยะชัย
2. นำยบุญชัย ถิรำติ (2)
3. พลอำกำศเอก มำนัต วงษ์วำทย์(3)
4. ดร. ปรเมธี วิมลศิริ (3)
5. นำยสมชำย จิณโณวำท (3)
6. ผศ.ดร.ปำรีณำ ศรีวนิชย์ (3)
7. นำยสุพร หลักมั่นคง (4)
8. นำยคิมห์ สิรทิ วีชยั (5)
9. นำยอนันต์ แก้วร่วมวงศ์
10. นำยปฐมภพ สุวรรณศิริ
11. นำยอนุวฒ
ั น์ สงวนทรัพยำกร
12. ดร.สกล กิตติวชั รำพงษ์
13. นำยเอกชัย ภัคดุรงค์
14. นำงพรรณี นิวำศนันทน์
15. นำยสลิล จำรุจินดำ
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C = ประธำนกรรมกำร / = กรรมกำร // = กรรมกำรบริหำร E = ผูบ้ ริหำร
หมำยเหตุ: (1) นำยสมประสงค์ บุญยะชัย ได้รบั แต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมกำรอิสระ และ ประธำนกรรมกำร มีผลเมื่อวันที่ 21 ตุลำคม 2564 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทวำระพิเศษ ครัง้ ที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 21 ตุลำคม 2564
(2) นำยบุญชัย ถิรำติ ได้รบั กำรแต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมกำร และ รองประธำนคณะกรรมกำร มีผลเมื่อวันที่ 21 ตุลำคม 2564 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทวำระพิเศษ ครัง้ ที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 21 ตุลำคม 2564
(3) พลอำกำศเอกมำนัต วงษ์วำทย์ ดร.ปรเมธี วิมลศิริ นำยสมชำย จิณโณวำท และ ผศ. ดร.ปำรีณำ ศรีวนิชย์ ได้รบั กำรแต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมกำรอิสระ มีผลเมื่อวันที่ 29 ตุลำคม 2564 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทวำระพิเศษ ครัง้ ที่ 14/2564 เมื่อ
วันที่ 29 ตุลำคม 2564

แบบ 56-1 One Report

20

เอกสำรแนบ 2 หน้ำที่ 1

/

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

เอกสำรแนบ 2 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำรของบริษทย่อย

(4) นำยสุพร หลักมั่นคง ได้รบั กำรแต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมกำร มีผลเมื่อวันที่ 21 ตุลำคม 2564 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทวำระพิเศษ ครัง้ ที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 21 ตุลำคม 2564
(5) นำยคิมห์ สิริทวีชยั ได้รบั กำรแต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมกำร มีผลเมื่อวันที่ 13 ธันวำคม 2564 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ ที่ 17/2564 เมื่อวันที่ 13 ธันวำคม 2564

รำยชื่อบริษัท
บริษัทใหญ่

INTOUCH

บริษัท

THAICOM

1

IPSTAR

2
3

IPNZ
IPA

4

OSS

5
6

IPIN
IPGS

แบบ 56-1 One Report

บริษัท อินทัช โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)
บริษัท ไอพีสตำร์ จำกัด
บริษัท ไอพีสตำร์ นิวซีแลนด์ จำกัด
บริษัท ไอพีสตำร์ ออสเตรเลีย พีทีวำย จำกัด
บริษัท โอไรอ้อน แซทเทลไลท์ ซิสเท็ม พีทีวำย จำกัด
บริษัท ไอพีสตำร์ อินเตอร์เนชั่นแนล พีทีอี จำกัด
บริษัท ไอพีสตำร์ โกลเบิล เซอร์วิส จำกัด

7
8

IPJ
IPI

9

STAR

10
11

TCB
ISC

12

TCGS

13
14

ThaiAi
SHEN

บริษัท ไอพีสตำร์ เจแปน จำกัด
บริษัท ไอพีสตำร์ (อินเดีย) ไพรเวท จำกัด
บริษัท สตำร์นิวเคลียส จำกัด
บริษัท ทีซี บรอดคำสติง้ จำกัด
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แซทเทลไลท์ จำกัด
บริษัท ทีซี โกลเบิล เซอร์วิส จำกัด
บริษัท ไทย แอดวำนซ์ อินโนเวชั่น จำกัด
บริษัท เชนนิงตัน อินเวสเม้นท์ส พีทีอี จำกัด

15
16

LTC
TPLUS

17

LMM

18
19

NSAT
ATI

20

TCSC

บริษัท ลำวเทเลคอมมิวนิเคชั่น มหำชน
บริษัท ทีพลัส ดิจิทลั จำกัด
บริษัท ลำว โมบำยมันนี่ โซล จำกัด
บริษัท เนชั่น สเปซ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
บริษัท เอทีไอ เทคโนโลยีส ์ จำกัด
บริษัท ทีซี สเปซ คอนเน็ค จำกัด

เอกสำรแนบ 2 หน้ำที่ 2

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและ
หัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบัตงิ านของบริษัท

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

เอกสำรแนบ 3 รำยละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน
และหัวหน้ำงำนกำกับดูแลกำรปฏิบตั ิงำนของบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
ชื่อ – นามสกุล

:

นำงสำวนงลักษณ์ อัครคหสิน

ตาแหน่ง

:

ผูอ้ ำนวยกำรสำนักตรวจสอบภำยใน

คุณวุฒทิ างการศึกษา

:

ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

คุณวุฒดิ ้านวิชาชีพ

:

 ผูต้ รวจสอบภำยในรับอนุญำตสำกล (CIA) จำกสถำบันผูต้ รวจสอบภำยใน สหรัฐอเมริกำ
ประสบการณ์ทางาน :
1 มกรำคม 2565 – ปั จจุบนั

ผูอ้ ำนวยกำรสำนักตรวจสอบภำยใน
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

1 กันยำยน – 31 ธันวำคม 2564

หัวหน้ำแผนกงำนตรวจสอบภำยใน
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

2558 – สิงหำคม 2563

ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน
บริษัท อินทัช โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน)

2548 – 2558

ผูช้ ำนำญกำรฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน
บริษัท อินทัช โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน)

การฝึ กอบรมที่เกี่ยวข้อง :





Transformation Leadership Program ปี 2563 จัดโดย Harvard Business Publishing
IT Governance and IT Risk Management ปี 2562 จัดโดย สภำวิชำชีพบัญชี
2019 Gold Leader Development Program จัดโดย University of Manchester
Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุน่ 25/2558 จัดโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัท
ไทย (IOD)
 Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) รุน่ 3/2556 จัดโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
*คณะกรรมกำรตรวจสอบสำมำรถให้ควำมเห็นชอบในกำรแต่งตัง้ ถอดถอน และโยกย้ำยหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรือ
หน่วยงำนอื่นใดที่รบั ผิดชอบเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยในของบริษัท ซึง่ เป็ นไปตำมกฎบัตรของคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท

แบบ 56-1 One Report

เอกสำรแนบ 3 หน้ำที่ 1

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

เอกสำรแนบ 3 รำยละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน
และหัวหน้ำงำนกำกับดูแลกำรปฏิบตั ิงำนของบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบัตงิ านของบริษัท
ชื่อ – นามสกุล

:

นำยสลิล จำรุจินดำ

ตาแหน่ง

:

ผูช้ ่วยกรรมกำรผูอ้ ำนวยกำรอำวุโส ส่วนงำนบริหำรด้ำนกฎหมำยและสำนักเลขำนุกำรบริษัท

คุณวุฒทิ างการศึกษา

:

Master of Law, Washington College of Law, The American University

ประสบการณ์ทางาน

:

1 มกรำคม 2565 – ปั จจุบนั
1 เม.ย. 2562 – 31 ธันวำคม 2564
2559 – ปั จจุบนั
2559 – ปั จจุบนั
2559 – ปั จจุบนั
2556 – ปั จจุบนั
2555 – ปั จจุบนั
พ.ย. 2553 – 2562

ผูช้ ่วยกรรมกำรผูอ้ ำนวยกำรอำวุโส ส่วนงำนบริหำรด้ำนกฎหมำยและสำนักเลขำนุกำรบริษัท
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)
หัวหน้ำฝ่ ำยกฎหมำยและกำกับดูแล
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)
กรรมกำร
บริษัท ทีซี โกลเบิล เซอร์วิส จำกัด
กรรมกำร
บริษัท ไอพีสตำร์ โกลเบิล เซอร์วสิ จำกัด
กรรมกำร
บริษัท สตำร์ นิวเคลียส จำกัด
กรรมกำร
บริษัท ไทย แอดวำนซ์ อินโนเวชั่น จำกัด
กรรมกำร
บริษัท ทีซี บรอดคำสติง้ จำกัด
หัวหน้ำส่วนงำนกฎหมำย
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

การฝึ กอบรมที่เกี่ยวข้อง :



Director Certificate Program (DCP) รุน่ 184/2558 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
Advance Audit Committee Program (AACP) รุน่ 31/2561 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

:

(1) ก ำกับดูแลกำรด ำเนิ นงำนให้มี ควำมโปร่งใสเป็ นไปตำมมติ ของคณะกรรมกำรบริ ษั ท นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิ จกำร
(Corporate Governance Policy) และภำยใต้กรอบของกฎหมำย รวมถึงภำยใต้ระเบียบข้อบังคับของตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตลอดจนแนวทำงในกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
ตำมมำตรฐำนสำกล
(2) ให้คำแนะนำในกำรกำกับดูแลกิจกำรแก่กรรมกำรและฝ่ ำยบริหำรในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมกรอบและ
หลักเกณฑ์ของนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริษัท รวมถึงหลักกำรกำกับดูแลที่ดี (Best Practice) เพื่อสนับสนุนให้
กรรมกำรและผูบ้ ริหำรดำเนินงำนเป็ นไปด้วยดี และโปร่งใส ให้เป็ นไปตำมควำมคำดหวังของผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีสว่ นได้เสียของ
บริษัท โดยคำนึงถึงประโยชน์สงู สุดของผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกฝ่ ำย
(3) ติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำย รวมถึงกำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยกำรกำกับดูแลที่ดีของกิจกำร ตำมแนวทำง
กำรปฏิบตั ิที่ดีที่กำหนดไว้
แบบ 56-1 One Report

เอกสำรแนบ 3 หน้ำที่ 2

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

เอกสำรแนบ 4 รำยละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินและกำรประเมินทรัพย์สิน

เอกสารแนบ 4
ทรัพย์สินทีใ่ ช้ในการประกอบธุรกิจ
และรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินทรัพย์สิน

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

เอกสำรแนบ 4 รำยละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินและกำรประเมินทรัพย์สิน

ทรัพย์สินทีใ่ ช้ในการประกอบธุรกิจ
1. ทรัพย์สินถาวรหลักที่บริษัทและบริษัทย่อยใช้ในการประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์หลักของบริษัทที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ประกอบด้วย ดาวเทียมไทยคม สถานีควบคุมดาวเทียม และอุปกรณ์
ควบคุมดาวเทียมภาคพืน้ ดิน อุปกรณ์สื่อสารโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อการให้บริการระบบโทรศัพท์ และอุปกรณ์ โครงข่าย
อินเทอร์เน็ต
บริษัทได้สง่ มอบดาวเทียมทุกดวงที่ให้บริการภายใต้สญ
ั ญาดาเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศระหว่างบริษัท
กับกระทรวงคมนาคม (ปั จจุบันอยู่ภายใต้การกากับดูแลของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) (“กระทรวงฯ”) คือ
ดาวเทียมไทยคม 1 ไทยคม 2 ไทยคม 3 ไทยคม 4 ไทยคม 5 และไทยคม 6 (ดาวเทียมไทยคม 1 ไทยคม 2 ไทยคม 3 และไทย
คม 5 ได้ปลดระวางเป็ นที่เรียบร้อยแล้ว) รวมทัง้ สถานีควบคุมดาวเทียมและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจใน
ปั จจุบนั ให้เป็ นกรรมสิทธิ์ ของกระทรวงฯ แล้วตามข้อกาหนดภายใต้สญ
ั ญาดาเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ
ดังกล่าว
ปั จจุบนั บริษัทมีดาวเทียมที่ให้บริการภายใต้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม จากคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) อยู่สองดวง คือ ดาวเทียมไทยคม 7 และไทยคม 8
ภายใต้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามนี ้ บริษัทได้รบั อนุญาตเป็ นผูใ้ ห้บริการโครงข่ายสื่อสารผ่านดาวเทียม
(Satellite Network Operator) ในลักษณะให้บริการช่องสัญญาณดาวเทียม (Transponder) เป็ นเวลา 20 ปี นับจากวันที่ 26
มิถนุ ายน 2555 ถึงวันที่ 25 มิถนุ ายน 2575
1.1

สัญญาอนุญาตดาเนินกิจการ และใบอนุญาต ของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม

(โปรดอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับสัญญาดาเนินกิจการดาวเทียมสือ่ สารภายในประเทศ สัญญาร่วมทุน และใบอนุญาตของ
บริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ได้จากเอกสารแนบ 6 สรุ ปสาระสาคัญสัญญาดาเนินกิจการดาวเทียม สัญญาร่วมทุน และ
ใบอนุญาต)
1.1.1

สัญญาดาเนินกิจการดาวเทียมสือ่ สารภายในประเทศ

บริษัทเป็ นผูใ้ ห้บริการและดาเนินโครงการดาวเทียมสื่อสารแห่งชาติภายใต้สญ
ั ญาดาเนินกิจการดาวเทียม
สื่อสารภายในประเทศ ลงวันที่ 11 กันยายน 2534 กับกระทรวงฯ เป็ นระยะเวลา 30 ปี นบั แต่วนั ลงนามในสัญญา
สิน้ สุดปี 2564 โดยบริษัทตกลงให้ผลประโยชน์ตอบแทนแก่กระทรวงฯ เป็ นร้อยละของรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายหรือ
ให้ผลประโยชน์เป็ นรายได้ขนั้ ต่ารวม 1,415 ล้านบาท ตลอดระยะเวลาสัญญา 30 ปี
1.1.2

ใบอนุญาตประกอบกิจการ
บริษัท ไทยคม จากัด (มหาชน) ได้รบั ใบอนุญาตประกอบกิจการ ดังนี ้
o

ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึง่ จาก กสทช. เป็ นผูป้ ระกอบกิจการโทรคมนาคมที่
ไม่มีโครงข่ายโทรคมนาคมเป็ นของตนเอง และเป็ นกิจการที่มีลกั ษณะสมควรให้มีการบริการได้โดย
เสรี ตัง้ แต่วนั ที่ 16 สิงหาคม 2554

o

ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม จาก กสทช. เป็ นผูป้ ระกอบกิจการโทรคมนาคมที่
มีโครงข่ายโทรคมนาคมเป็ นของตนเอง (เพื่อให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อให้เช่าใช้ และเพื่ อ
ให้บริการโทรคมนาคม (Network Provider and Service Provider))เป็ นเวลา 20 ปี นับจากวันที่ 26
มิถนุ ายน 2555 ถึงวันที่ 25 มิถนุ ายน 2575

แบบ 56-1 One Report

เอกสำรแนบ 4 หน้ำที่ 2

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)
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บริษัท ไทย แอดวานซ์ อินโนเวชั่น จากัด ได้รบั ใบอนุญาตประกอบกิจการ ดังนี ้
o

บริษัท ไทย แอดวำนซ์ อินโนเวชั่น จำกัด (ไทยเอไอ) ได้รบั ใบอนุญำตจำกคณะกรรมกำรกิจกำร
กระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช.) เพื่อให้บริกำรโครงข่ำยกำร
กระจำยเสียงหรือโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นควำมถี่ ระดับชำติ เป็ นเวลำ 15 ปี นับจำกวันที่ 21 มกรำคม
2556 สิน้ สุดวันที่ 20 มกรำคม 2571

o

ใบอนุญำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคมแบบที่หนึง่ ของบริษัท ไทย แอดวำนซ์ อินโนเวชั่น จำกัด (ไทย
เอไอ) ได้ร ับ ใบอนุญ ำตจำกคณะกรรมกำรกิ จ กำรกระจำยเสี ย ง กิ จ กำรโทรทัศ น์ และกิ จ กำร
โทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช.) เพื่อให้บริกำรโทรคมนำคมแบบที่หนึ่ง นับจำกวันที่ 12 กรกฎำคม
2562

บริษัท ทีซี บรอดคาสติง้ จากัด ได้รบั ใบอนุญาตประกอบกิจการ ดังนี ้
o

ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ประเภทโครงข่าย จาก กสทช. เพื่อให้บริการ
โครงข่ายการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ระดับชาติ เป็ นเวลา 15 ปี นับจากวันที่ 4
มีนาคม 2556 ถึง 3 มีนาคม 2571

o

ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม จาก กสทช. เป็ นผูป้ ระกอบกิจการโทรคมนาคมที่
มีโครงข่ายโทรคมนาคมเป็ นของตนเอง เพื่อให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อให้เช่าใช้ และเพื่อ
ให้บริการโทรคมนาคม (Network Provider and Service Provider) เป็ นเวลา 15 ปี นับจากวันที่ 10
พฤศจิกายน 2558 สิน้ สุดวันที่ 9 พฤศจิกายน 2573 และได้รบั สิทธิ การอนุญาตให้ใช้ช่องสัญญาณ
ดาวเทียมต่างชาติภายใต้ใบอนุญาตเดียวกัน ตัง้ แต่วนั ที่ 8 กันยายน 2564

บริษัท เนชั่น สเปซ แอนด์ เทคโนโลยี จากัด ได้รบั ใบอนุญาตประกอบกิจการ ดังนี ้
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึง่ จาก กสทช. เป็ นผูป้ ระกอบกิจการโทรคมนาคมที่
ไม่มีโครงข่ายโทรคมนาคมเป็ นของตนเอง และเป็ นกิจการที่มีลกั ษณะสมควรให้มีการบริการได้โดย
เสรี ตัง้ แต่วนั ที่ 5 ตุลาคม 2563

o

o ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม จาก กสทช. เป็ นผูป้ ระกอบกิจการโทรคมนาคมที่มี
โครงข่ายโทรคมนาคมเป็ นของตนเอง เพื่อให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อให้เช่าใช้ และเพื่อ
ให้บริการโทรคมนาคม (Network Provider and Service Provider) เป็ นเวลา 15 ปี นับจากวันที่ 10
กุมภาพันธ์ 2564 สิน้ สุดวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2579
1.2

ทรัพย์สินถาวร
1.2.1

สัญญำเช่ำระยะยำว

(1) สัญญาเช่าทีด่ นิ และอาคาร
บริษัท เช่ำที่ดินและอำคำร Thaicom Teleport & DTH Center ตัง้ อยู่เลขที่ 50 หมู่ที่ 1 ถนนวัดเจดียห์ อย
ตำบลบ่อเงิน อำเภอลำดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธำนี จำกบริษัท โอเอไอ แมนเนจเม้นท์ จำกัด เพื่อใช้เป็ นสถำนี
บริกำรภำคพืน้ ดินดำวเทียมไทยคม ค่ำเช่ำปี ละ 2,376,000 บำท รวมค่ำเช่ำตลอดอำยุสญ
ั ญำ 3 ปี เป็ นเงิน
ทัง้ สิน้ 7,128,000 บาท
สำระสำคัญของสัญญำและภำระผูกพันของกำรเช่ำอำคำร สรุปได้ดงั นี ้

แบบ 56-1 One Report

เอกสำรแนบ 4 หน้ำที่ 3
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ชื่อสัญญา
คู่สัญญา
อายุสัญญา
สาระสาคัญของ
สัญญา
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สัญญำเช่ำที่ดินและอำคำร
บริษัท โอเอไอ แมนเนจเม้นท์ จำกัด
3 ปี ตัง้ แต่ 1 มกรำคม 2565 ถึง 31 ธันวำคม 2567
1. ผู้ เ ช่ ำ ตกลงเช่ ำ ที่ ดิ น และอำคำร Thaicom Teleport & DTH Center ซึ่ ง
ประกอบด้วย อำคำรสถำนีภำคพืน้ ดิน อำคำร Generator House อำคำร
หอพักเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติกำร ห้องอำหำร (Canteen) และพืน้ ที่จอดรถยนต์
จำนวน 28 คัน
2. ผูเ้ ช่ำตกลงชำระค่ำเช่ำตำมสัญญำนีใ้ นอัตรำเดือนละ 190,000 บำท โดย
ชำระภำยในวันที่ 5 ของทุกเดือน
3. เมื่อครบกำหนดกำรเช่ำตำมสัญญำ ผูใ้ ห้เช่ำให้คำมั่นว่ำจะให้ผูเ้ ช่ำได้เช่ำ
สถำนที่เช่ำต่อไปอีกครำวละ 3 ปี ภำยใต้ขอ้ กำหนดและเงื่อนไขที่จะพึงตกลง
กัน โดยผูเ้ ช่ำต้องบอกกล่ำวเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรไม่นอ้ ยกว่ำ 90 วัน ก่อน
ครบกำหนดสัญญำเช่ำ โดยจะคิดค่ำเช่ำเพิ่มอีกร้อยละ 15 ของอัตรำค่ำเช่ำ
ในสัญญำนี ้ หรือตำมแต่คสู่ ญ
ั ญำจะตกลงกันโดยคำนึงถึงภำวะเศรษฐกิจใน
ขณะนัน้
4. กรณีที่ผเู้ ช่ำผิดนัดค้ำงชำระเงินค่ำเช่ำ หรือเงินจำนวนใด ๆ ที่ตอ้ งชำระให้แก่
ผูใ้ ห้เช่ำตำมสัญญำนี ้ ผูเ้ ช่ำยินยอมให้ผใู้ ห้เช่ำคิดดอกเบีย้ ในอัตรำร้อยละ 15
ต่อปี ของจำนวนเงินค้ำงชำระ นับตัง้ แต่วนั ครบกำหนดชำระจนกว่ำจะชำระ
ครบถ้วน
5. ในวันทำสัญญำผูเ้ ช่ำต้องวำงเงินจำนวนเท่ำกับค่ำเช่ำตำมสัญญำนี ้ 2 เดือน
คิ ด เป็ น จ ำนวน 396,000 บำท ให้แ ก่ ผู้ใ ห้เ ช่ ำ เพื่ อ เป็ น หลัก ประกัน ควำม
เสีย หำยและกำรปฏิ บัติ ต ำมเงื่ อ นไขสัญ ญำ รวมถึ ง กำรเลิก สัญ ญำก่ อ น
กำหนด โดยผูใ้ ห้เช่ำจะคืนเงินให้ผเู้ ช่ำโดยไม่มีดอกเบีย้ ภำยใน 30 วัน เมื่อมี
เหตุกำรณ์ใดเหตุกำรณ์หนึง่ เกิดขึน้ ดังนี ้
ก) สิน้ สุดระยะเวลำตำมสัญญำและผูเ้ ช่ำไม่ได้ปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขสัญญำข้อ
ใด ๆ อันก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ผใู้ ห้เช่ำ หรือ
ข) คู่สัญ ญำทั้ง สองฝ่ ำยตกลงท ำสัญญำซื อ้ ขำยที่ ดิ นพร้อ มสิ่งปลูกสร้ำง
อำคำร Thaicom Teleport & DTH Center ตำมสัญ ญำนี ้ พร้อ มทัง้ ได้
ดำเนินกำรรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมสิง่ ปลูกสร้ำงอำคำรดังกล่ำวแก่กนั
จนแล้วเสร็จครบถ้วนสมบูรณ์ และผูใ้ ห้เช่ำตกลงจะไม่คิดค่ำปรับใด ๆ กับ
ผูเ้ ช่ำ

(2) สัญญาเช่าอุปกรณ์ระบบประกอบอาคาร
บริษัทเช่ำอุปกรณ์ระบบประกอบอำคำร Thaicom Teleport & DTH Center ตัง้ อยู่เลขที่ 50 หมู่ที่ 1 ถนนวัด
เจดียห์ อย ตำบลบ่อเงิ น อำเภอลำดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธำนี จำกบริษัท โอเอไอ แมนเนจเม้นท์ จำกัด
ค่ำเช่ำปี ละ 8,724,000 บำท รวมค่ำเช่ำตลอดอำยุสญ
ั ญำ 3 ปี เป็ นเงินจำนวนทัง้ สิน้ 26,172,000 บาท
สำระสำคัญของสัญญำและภำระผูกพันของกำรเช่ำอุปกรณ์ระบบประกอบอำคำรสรุปได้ดงั นี ้
ชื่อสัญญา
คู่สัญญา
แบบ 56-1 One Report

สัญญำเช่ำอุปกรณ์ระบบประกอบอำคำร
บริษัท โอเอไอ แมนเนจเม้นท์ จำกัด
เอกสำรแนบ 4 หน้ำที่ 4

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

อายุสัญญา
สาระสาคัญของ
สัญญา

เอกสำรแนบ 4 รำยละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินและกำรประเมินทรัพย์สิน

3 ปี ตัง้ แต่ 1 มกรำคม 2565 ถึง 31 ธันวำคม 2567
1. ผู้เ ช่ ำ ตกลงเช่ ำ อุป กรณ์ร ะบบประกอบอำคำร Thaicom Teleport & DTH
Center โดยมีกำหนดเวลำเช่ำ 3 ปี เท่ำกับสัญญำเช่ำอำคำร
2. ผูเ้ ช่ำตกลงชำระค่ำเงินเช่ำอุปกรณ์ระบบประกอบอำคำรในอัตรำเดือนละ
727,000 บำท โดยชำระภำยในวันที่ 5 ของทุกเดือน
3. กรณีที่มีกำรต่ออำยุสญ
ั ญำเช่ำอำคำรระหว่ำงผูใ้ ห้เช่ำกับผูเ้ ช่ำก็ให้มีกำรต่อ
อำยุสญ
ั ญำฉบับนีก้ นั อีก โดยให้มีกำหนดเวลำเท่ำกับกำรต่ออำยุสญ
ั ญำเช่ำ
อำคำร ซึ่งในกำรต่ออำยุสญ
ั ญำผูใ้ ห้เช่ำจะคิดค่ำเช่ำเพิ่มอีกจำนวนร้อยละ
15 ของอัตรำค่ำเช่ำในสัญญำนี ้ หรือตำมแต่คสู่ ญ
ั ญำทัง้ สองฝ่ ำยจะตกลงกัน
โดยคำนึงถึงภำวะเศรษฐกิจในขณะนัน้
4. กรณีที่ผเู้ ช่ำผิดนัดไม่ชำระค่ำเช่ำ หรือเงินจำนวนใด ๆ ให้แก่ผใู้ ห้เช่ำ ผูเ้ ช่ำ
ยินยอมให้ผใู้ ห้เช่ำคิดดอกเบีย้ ในอัตรำร้อยละ 15 ต่อปี ของจำนวนเงินค้ำง
ชำระนับตัง้ แต่วนั ผิดนัดชำระจนกว่ำจะชำระครบถ้วน
5. ในวันทำสัญญำผูเ้ ช่ำต้องวำงเงินจำนวนเท่ำกับค่ำเช่ำตำมสัญญำนี ้ 2 เดือน
คิดเป็ นจำนวน 1,454,000 บำท ให้แก่ผูใ้ ห้เช่ำเพื่อเป็ นหลัก ประกัน ควำม
เสี ย หำยและกำรปฏิ บัติ ต ำมเงื่ อ นไขสัญ ญำรวมถึ ง กำรเลิ ก สัญ ญำก่ อ น
กำหนด โดยผูใ้ ห้เช่ำจะคืนเงิ นให้ผเู้ ช่ำโดยไม่มีดอกเบีย้ ภำยใน 30 วัน เมื่อมี
เหตุกำรณ์ใดเหตุกำรณ์หนึง่ เกิดขึน้ ดังนี ้
ก) สิน้ สุดระยะเวลำตำมสัญญำและผูเ้ ช่ำไม่ได้ปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขสัญญำข้อ
ใดๆ อันก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ผใู้ ห้เช่ำ หรือ
ข) คู่สัญ ญำทั้ง สองฝ่ ำยตกลงท ำสัญญำซื อ้ ขำยที่ ดิ นพร้อ มสิ่งปลูกสร้ำง
อำคำร Thaicom Teleport & DTH Center ตำมสัญ ญำนี ้ พร้อ มทั้ง ได้
ดำเนินกำรรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมสิง่ ปลูกสร้ำงอำคำรดังกล่ำวแก่กนั
จนแล้วเสร็จครบถ้วนสมบูรณ์ และผูใ้ ห้เช่ำตกลงจะไม่คิดค่ำปรับใด ๆ กับ
ผูเ้ ช่ำ

(3) สัญญาเช่าพืน้ ที่สานักงานในอาคาร เอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
บริษัทเช่ำพืน้ ที่สำนักงำนในอำคำร เอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ตัง้ อยู่เลขที่ 349 ถนนวิภำวดี
รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหำนคร จำก ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์และสิทธิกำร
เช่ำ ดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน กรุ งไทย จำกัด (มหำชน)
ในฐำนะทรัสตี เพื่อใช้เป็ นพืน้ ที่สำนักงำน ค่ำเช่ำ ปี ละ 2,675,520 บำท รวมค่ำเช่ำ ตลอดอำยุสญ
ั ญำ 3 ปี
เป็ นเงินทัง้ สิน้ 8,026,560 บาท
สำระสำคัญของสัญญำและภำระผูกพันของกำรเช่ำอำคำร สรุปได้ดงั นี ้
ชื่อสัญญา
คู่สัญญา

อายุสัญญา

แบบ 56-1 One Report

สัญญำเช่ำพืน้ ที่สำนักงำนในอำคำร เอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์และสิทธิกำรเช่ำ ดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส
คอมเพล็กซ์ โดย บริษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุน กรุ งไทย จำกัด (มหำชน) ใน
ฐำนะทรัสตี
3 ปี ตัง้ แต่ 1 มีนำคม 2564 ถึง 29 กุมภำพันธ์ 2567

เอกสำรแนบ 4 หน้ำที่ 5

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

สาระสาคัญของ
สัญญา

(4)

เอกสำรแนบ 4 รำยละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินและกำรประเมินทรัพย์สิน

1. ผู้เ ช่ ำ ตกลงเช่ ำ อำคำร เอสเจ อิ น ฟิ นิ ท วั น บิ ส ซิ เ นส คอมเพล็ ก ซ์ ซึ่ ง
ประกอบด้วย พืน้ ที่ทงั้ หมด บนชัน้ ที่ 28 ซึง่ มีเนือ้ ที่ประมำณ 929 ตำรำงเมตร
2. ผูเ้ ช่ำตกลงชำระค่ำเช่ำตำมสัญญำนีใ้ ห้แก่ผใู้ ห้เช่ำในอัตรำเดือนละ 222,960
บำท ภำยในวันที่ 5 ของทุกเดือน โดยผูเ้ ช่ำตกลงชำระค่ำเช่ำสำหรับเดือน
แรกภำยในวันที่ 1 มีนำคม 2564
3. เมื่อครบกำหนดกำรเช่ำตำมสัญญำ ผูใ้ ห้เช่ำให้คำมั่นว่ำจะให้ผูเ้ ช่ำได้เช่ำ
สถำนที่เช่ำต่อไปอีกครำวละ 3 ปี ภำยใต้ขอ้ กำหนดและเงื่อนไขที่จะพึงตกลง
กัน โดยผูเ้ ช่ำต้องบอกกล่ำวเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรไม่นอ้ ยกว่ำ 6 เดือนก่อน
ครบกำหนดสัญญำเช่ำ โดยจะคิดค่ำเช่ำเพิ่มอีกไม่เกินอัตรำร้อยละ 15 ของ
อัตรำค่ำเช่ำในสัญญำนี ้ หรือตำมแต่ค่สู ญ
ั ญำจะตกลงกันโดยคำนึงถึงรำคำ
ตลำด
4. กรณีที่ผเู้ ช่ำผิดนัดค้ำงชำระเงินค่ำเช่ำ หรือเงินจำนวนใด ๆ ที่ตอ้ งชำระให้แก่
ผูใ้ ห้เช่ำตำมสัญญำนี ้ ผูเ้ ช่ำยินยอมให้ผใู้ ห้เช่ำคิดดอกเบีย้ ในอัตรำร้อยละ 15
ต่อปี ของจำนวนเงินค้ำงชำระ นับตัง้ แต่วนั ครบกำหนดชำระจนกว่ำจะชำระ
ครบถ้วน
5. ผูเ้ ช่ำตกลงวำงเงินจำนวน 668,880 บำท เพื่อเป็ นหลักประกันควำมเสียหำย
และกำรปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขสัญญำ โดยที่
(ก) มีกำรโอนเงินประกันกำรเช่ำจำนวน 626,072 บำท ที่ผเู้ ช่ำได้วำงไว้ตำม
สัญญำเช่ำพืน้ ที่สำนักงำนในอำคำร เอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอม
เพล็กซ์ เลขที่ WHABT LA011/2018 ฉบับลงวันที่ 1 มีนำคม 2561 เป็ น
เงินประกันกำรเช่ำภำยใต้สญ
ั ญำเลขที่ WHABT LA004/2021 ฉบับลง
วันที่ 24 มีนำคม 2564 แล้ว
(ข) ผูเ้ ช่ำตกลงชำระเงินประกันส่วนที่เหลือ จำนวน 42,808 บำท เป็ นเช็คสั่ง
จ่ำยให้แก่ผใู้ ห้เช่ำ ภำยใน 30 วัน นับตัง้ แต่วนั ที่ทำสัญญำ

สัญญาการให้บริการสาหรับสาธารณูปโภคภายในอาคาร

บริษัทใช้บริกำรสำหรับสำธำรณูปโภคภำยในอำคำร เอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ตัง้ อยูเ่ ลขที่ 349
ถนนวิภำวดีรงั สิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหำนคร จำก ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์และ
สิท ธิ ก ำรเช่ ำ ดับ บลิว เอชเอ บิ สซิ เ นส คอมเพล็ก ซ์ โดย บริษั ท หลัก ทรัพ ย์จัด กำรกองทุน กรุ ง ไทย จ ำกัด
(มหำชน) ในฐำนะทรัสตี ค่ำ เช่ ำ ปี ละ 4,013,280 บำท รวมค่ำ เช่ ำ ตลอดอำยุสัญ ญำ 3 ปี เป็ น เงิ น ทั้งสิน้
12,039,840 บาท
สำระสำคัญของสัญญำและภำระผูกพันของกำรให้บริกำรสำหรับสำธำรณูปโภคภำยในอำคำรสรุปได้ดงั นี ้
ชื่อสัญญา
คู่สัญญา

อายุสัญญา

แบบ 56-1 One Report

สัญญำกำรให้บริกำรสำหรับสำธำรณูปโภคภำยในอำคำร
ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์และสิทธิกำรเช่ำ ดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส
คอมเพล็กซ์ โดย บริษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหำชน) ใน
ฐำนะทรัสตี
3 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มีนำคม 2564 ถึง วันที่ 29 กุมภำพันธ์ 2567

เอกสำรแนบ 4 หน้ำที่ 6

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

1. ผูร้ บั บริกำรตกลงรับกำรให้บริกำรสำหรับสำธำรณูปโภคภำยในอำคำร เอสเจ
อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ โดยมีกำหนดเวลำเช่ำ 3 ปี เท่ำกับสัญญำ
เช่ำอำคำร
2. ผูร้ บั บริกำรตกลงชำระค่ำบริกำรสำหรับสำธำรณูปโภคภำยในอำคำรในอัตรำ
เดือนละ 334,440 บำท ภำยในวันที่ 5 ของทุกเดือน โดยผูร้ บั บริกำรตกลง
ชำระค่ำเช่ำสำหรับเดือนแรกภำยในวันที่ 1 มีนำคม 2564
3. กรณี ที่ผูร้ บั บริกำรผิดนัดไม่ชำระค่ำบริกำร ให้แก่ผูใ้ ห้บริกำร ผูร้ บั บริก ำร
ยิ น ยอมให้ผู้ให้ผูใ้ ห้บ ริกำรคิดดอกเบี ย้ ในอัตรำร้อยละ 1.5 ต่อ เดื อน ของ
จำนวนเงินค้ำงชำระนับตัง้ แต่วนั ผิดนัดชำระจนกว่ำจะชำระครบถ้วน
4. ผูร้ บั บริกำรตกลงวำงเงินจำนวน 1,003,320 บำท ให้แก่ผใู้ ห้บริกำรเพื่อเป็ น
หลักประกันควำมเสียหำย โดยที่
(ก) มีกำรโอนเงินประกันจำนวน 939,108 บำท ที่ผรู้ บั บริกำรได้วำงไว้ตำม
สัญญำให้บริกำรสำหรับสำธำรณูปโภคภำยในอำคำรเอสเจ อินฟิ นิท วัน
บิ ส ซิ เ นส คอมเพล็ ก ซ์ เลขที่ WHABT SA011/2018 ฉบับ ลงวัน ที่ 1
มี นำ ค ม 2561 เ ป็ นเ งิ นประ กั น ภำ ย ใ ต้ สั ญ ญำ เ ลข ที่ WHABT
SA004/2021 ฉบับลงวันที่ 24 มีนำคม 2564 แล้ว
(ข) ผูร้ บั บริกำรตกลงชำระเงินประกันส่วนที่เหลือ จำนวน 64,212 บำท เป็ นเช็ค
สั่งจ่ำยให้แก่ผใู้ ห้บริกำร ภำยใน 30 วัน นับตัง้ แต่วนั ที่ทำสัญญำ

สาระสาคัญของ
สัญญา

(5)
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สัญญาเช่าอื่น

บริษัทกำลังอยู่ในระหว่ำงกำรเจรจำเช่ำพืน้ ที่ เลขที่ 63/21 ถนนรัตนำธิ เบศร์ ตำบลบำงกระสอ อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
1.2.2

อำคำรและอุปกรณ์

อำคำรและอุปกรณ์ตำมงบกำรเงิ นรวมของบริษัท ไม่ได้ติดภำระผูกพันใด ๆ โดย ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2564 อำคำรและอุปกรณ์สทุ ธิประกอบด้วย
รายการ
อำคำร และส่วนปรับปรุง
ดำวเทียมไทยคม 7
ดำวเทียมไทยคม 8
อุปกรณ์
รถยนต์และอุปกรณ์สำนักงำน
รวม
สินทรัพย์ระหว่ำงก่อสร้ำง
รวมอาคารและอุปกรณ์
1.2.3

ประมาณอายุการใช้งาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
(ปี )
(ล้านบาท)
30 / 5-10
6
18
722
16
1,910
5-10
108
5
24
2,771
7
2,778

สินทรัพย์สทิ ธิกำรใช้
สินทรัพย์สทิ ธิกำรใช้สทุ ธิตำมงบกำรเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 ประกอบด้วย
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ประเภทสินทรัพย์
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ต้นทุน
(ล้านบาท)
1,688

จานวนปี ตัด
จาหน่าย
1.5 - 11

มูลค่าทางบัญชี
(ล้านบาท)
1,434

สินทรัพย์สทิ ธิกำรใช้*
*สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ ประกอบด้วย สิทธิกำรใช้ชอ่ งสัญญำณดำวเทียม ที่ดิน อำคำร และยำนพำหนะ

ในระหว่ำงปี บริษัทย่อยได้เข้ำทำข้อตกลงเพื่อซือ้ แบนด์วิธบำงส่วนบนดำวเทียมไทยคม 4 และดำวเทียม
ไทยคม 6 กับบริษัท โทรคมนำคมแห่งชำติ จำกัด (มหำชน) ซึ่งเป็ นผูม้ ีสิทธิบริหำรจัดกำรดำวเทียมไทยคม 4
และดำวเทียมไทยคม 6 จำกกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคมภำยหลังจำกกำรสิน้ สุดของสัญญำดำเนิน
กิจกำรดำวเทียมสื่อสำรภำยในประเทศ เพื่อไปให้บริกำรต่อ ดังนัน้ นับตัง้ แต่วนั ที่ 11 กันยำยน 2564 กลุ่ม
บริษัทจึงสำมำรถให้บริกำรช่องสัญญำณดำวเทียมบนดำวเทียมไทยคม 4 และดำวเทียมไทยคม 6 กับลูกค้ำ
บำงส่วนของกลุม่ บริษัทได้ตอ่ ไป
1.3

สินทรัพย์ไม่มตี ัวตน
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนตำมงบกำรเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 ประกอบด้วย
ประเภทสินทรัพย์
ค่ำสิทธิบตั ร เครือ่ งหมำยกำรค้ำ
และสิทธิในกำรใช้อปุ กรณ์
ระบบซอร์ฟแวร์
ค่ำควำมนิยม
รวม

ต้นทุน
(ล้านบาท)
1,484

จานวนปี ตัด
จาหน่าย
ไม่เกิน 20

มูลค่าทางบัญชี
(ล้านบาท)
-

190
1,674

5-10
-

62
62

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัทมุง่ เน้นกำรลงทุนในกิจกำรโทรคมนำคมใน 3 ธุรกิจหลักของบริษัท คือ ธุรกิจดำวเทียมและบริกำรที่เกี่ยวเนื่อง ธุรกิจ
อินเทอร์เน็ตและสือ่ และธุรกิจโทรศัพท์ในต่ำงประเทศ
กำรลงทุนในกิจกำรต่ำงๆ ดังกล่ำวข้ำงต้น บริษัทจะเน้นกำรลงทุนระยะยำว โดยพิจำรณำจำกปั จจัยพืน้ ฐำนของธุรกิจที่จะ
เข้ำไปลงทุน รวมถึงแนวโน้มของธุรกิ จนัน้ ๆ เป็ นสำคัญ นอกจำกนี ้ บริษัทมีนโยบำยกำรลงทุนในสัดส่วนที่ มำกพอเพื่อให้
สำมำรถมีอำนำจในกำรบริหำรจัดกำรและกำหนดแนวทำงกำรดำเนินธุรกิจในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนัน้ ๆ
ในกำรพิจำรณำตัดสินใจเข้ำทำกำรลงทุน บริษัทมีหน่วยงำนที่รบั ผิดชอบโดยตรงในกำรดูแลกำรลงทุน ซึง่ จะทำงำนร่วมกับ
ส่วนงำนที่เกี่ยวข้อง ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน และ/หรือ ที่ปรึกษำกฎหมำยในกำรคัดเลือกกิจกำรที่จะเข้ำลงทุนเป็ นกรณีไป เพื่อลด
ควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึน้ จำกกำรตัดสินใจลงทุนผิดพลำดทำให้ไม่ได้รบั ผลตอบแทนที่คมุ้ ค่ำต่อกำรลงทุนหรือมีขอ้ จำกัดในกำร
เข้ำร่วมบริหำรงำน ที่สำคัญที่สุดบริษัทมีนโยบำยที่จะเสริมสร้ำงให้แต่ละกิจกำรที่เข้ำลงทุนมีควำมแข็งแกร่งในทุกๆ ด้ำน
สำมำรถยืนหยัดได้ดว้ ยตนเอง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับด้ำนกำรเงินและกำรพัฒนำทำงเทคโนโลยี ซึง่ เป็ นปั จจัย
สำคัญสำหรับผูป้ ระกอบกำรธุรกิจโทรคมนำคมเพื่อเตรียมควำมพร้อมสำหรับกำรแข่งขันในระดับสำกล
นอกจำกนี ้ หลัง จำกเข้ำ ท ำกำรลงทุน ในบริษั ท ย่อ ยหรือ บริษั ท ร่วมใดแล้ว ผู้บ ริห ำรหน่ว ยงำนที่ ดูแ ลกำรลงทุน และ
ส่วนงำนที่เกี่ยวข้องจะทำกำรติดตำมอย่ำงใกล้ชิดถึงผลประกอบกำรและกำรดำเนินงำนของธุรกิจดังกล่ำว และนำเสนอผลกำร
แบบ 56-1 One Report
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วิเครำะห์ รวมถึงแสดงควำมคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำรบริ ษัท และคณะกรรมกำรบริหำรของบริษัทย่อยหรือ
บริษัทร่วมนัน้ ๆ เพื่อใช้ประกอบกำรพิจำรณำกำหนดนโยบำยหรือปรับปรุ งส่งเสริมให้ธุรกิจของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมมีกำร
พัฒนำและเจริญเติบโตอย่ำงต่อเนื่องต่อไป
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
- ไม่มี -
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เอกสำรแนบ 5 รำยงำนคณะกรรมกำรชุดย่อย

เอกสารแนบ 5
รายงานคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

เอกสำรแนบ 5 รำยงำนคณะกรรมกำรชุดย่อย

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง ประจาปี 2564
เรียน ท่านผู้ถอื หุน้ บริษัท ไทยคม จากัด (มหาชน)
คณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสี่ยง ได้รบั กำรแต่งตัง้ ขึน้ ตำมมติของคณะกรรมกำรบริษัท เมื่อวันที่ 29 ตุลำคม 2564
เพื่อทดแทนคณะกรรมกำรตรวจสอบที่ลำออก โดยรำยชื่อและกำรประชุมของคณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสีย่ ง และ
คณะกรรมกำรตรวจสอบชุดก่อนหน้ำในระหว่ำงปี 2564 มีรำยละเอียดดังนี ้
1. คณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสี่ยง ได้ประชุมรวม 2 ครัง้ เนื่องจำกเพิ่งได้รบั กำรแต่งตัง้ เมื่อวันที่ 29
ตุลำคม 2564 ดังนัน้ กรรมกำรตรวจสอบและควำมเสี่ยงทุกท่ำนจึงได้เข้ำประชุมเพียง 2 ครัง้ สำหรับกำรประชุมที่เหลือ
ตำมที่กำหนดไว้ โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสีย่ ง ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ 3 ท่ำน ได้แก่
 ดร. ปรเมธี วิมลศิริ
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสีย่ ง
 นำยสมชำย จิณโณวำท
กรรมกำรตรวจสอบและควำมเสีย่ ง
 ผศ. ดร. ปำรีณำ ศรีวนิชย์
กรรมกำรตรวจสอบและควำมเสีย่ ง
2. คณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้ประชุมรวม 6 ครัง้ ระหว่ำงเดือน มกรำคม ถึง ตุลำคม 2564 ซึ่งกรรมกำรทุกท่ำน
ได้เข้ำร่วมประชุมครบทุกครัง้ โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ 3 ท่ำน ได้แก่
 นำยวินิจ ศิลำมงคล
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
 นำงภัทรียำ เบญจพลชัย
กรรมกำรตรวจสอบ
 นำยธีรนันท์ ศรีหงส์
กรรมกำรตรวจสอบ
โดยมีนำงสำวนงลักษณ์ อัครคหสิน หัวหน้ำแผนกงำนตรวจสอบภำยใน ทำหน้ำที่เป็ นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ
และควำมเสี่ยง ทั้ง นี ก้ รรมกำรตรวจสอบและควำมเสี่ยงทุกท่ำนมี คุณ สมบัติค รบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ ที่ กำหนดโดย
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และมี ดร. ปรเมธี วิมลศิริ และนำยสมชำย จิณโณวำท เป็ นกรรมกำรตรวจสอบและควำม
เสีย่ งที่มีควำมรูแ้ ละประสบกำรณ์ดำ้ นบัญชีและกำรเงิน
คณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสี่ยง มีหน้ำที่หลักในกำรช่วยสนับสนุนคณะกรรมกำรบริษัทให้สำมำรถปฏิบตั ิ หน้ำที่
ตำมควำมรับผิดชอบในกำรกำกับดูแลเรื่องต่ำงๆ ดังนี ้ 1) ควำมถูกต้องของรำยงำนทำงกำรเงิน 2) ควำมเพียงพอและมี
ประสิทธิผลของระบบกำรบริหำรควำมเสีย่ งและกำรควบคุมภำยใน 3) กำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริษัท 4) คุณสมบัติ ผลกำรปฏิบตั ิงำนและควำมเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชี 5) กำรปฏิบตั ิงำนของหน่วยงำน
ตรวจสอบภำยใน ภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมกฎบัตรที่อนุมตั ิโดยคณะกรรมกำรบริษัท ซึ่งสำมำรถดู
รำยละเอียดของกฎบัตรของคณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสีย่ งได้ที่ www.thaicom.net
ในปี 2564 คณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสี่ยง รวมถึงคณะกรรมกำรตรวจสอบชุดก่อนหน้ำ (“คณะกรรมกำร”) ได้
ประชุมรวม 8 ครัง้ โดยได้เชิญฝ่ ำยบริหำร ผูส้ อบบัญชี เข้ำร่วมประชุมในวำระต่ำงๆที่เกี่ยวข้องตำมควำมเหมำะสม รวมทัง้
ได้รำยงำนผลกำรปฏิบตั ิหน้ำที่และข้อเสนอแนะต่ำงๆ ต่อคณะกรรมกำรบริษัทเป็ นประจำทุกไตรมำส ซึ่งสำมำรถสรุ ป
สำระสำคัญของกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ได้ดงั นี ้
1. รายงานทางการเงิน: คณะกรรมกำรได้สอบทำนงบกำรเงินระหว่ำงกำลและประจำปี 2564 ของบริษัท รวมทัง้ กำร
เปิ ดเผยข้อมูลในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินของบริษัท ซึ่งได้ผ่ำนกำรสอบทำนและตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี ทัง้ นี ้
คณะกรรมกำรได้หำรือร่วมกับฝ่ ำยบริหำรและผูส้ อบบัญชี ในเรื่องกำรปฏิบตั ิตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรต่ำง ๆ ของฝ่ ำยบริหำรในกำรจัดทำงบกำรเงิน ประเด็นทำงด้ำนบัญชีที่เป็ น
สำระสำคัญ ตลอดจนเรือ่ งสำคัญในกำรตรวจสอบ (Key Audit Matters) ตำมที่ระบุไว้ในรำยงำนของผูส้ อบบัญชี

แบบ 56-1 One Report

เอกสำรแนบ 5 หน้ำที่ 1

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

เอกสำรแนบ 5 รำยงำนคณะกรรมกำรชุดย่อย

2. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน: คณะกรรมกำรได้สอบทำนรำยงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่จดั ทำ
โดยคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็ นรำยไตรมำส ซึ่ง ครอบคลุมข้อมูลบัญชีควำมเสี่ยง กำรเปลี่ยนแปลงของควำม
เสี่ยงที่สำคัญ และควำมคืบหน้ำของมำตรกำรกำรจัดควำมเสี่ยงต่ำงๆ รวมทัง้ ได้สอบทำนและให้ควำมเห็นชอบต่อ
นโยบำยควำมเสี่ ย งที่ ย อมรับ ได้ (Risk appetite statement) เพื่ อ ให้ม่ ัน ใจว่ ำ บริ ษั ท มี ก ำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย งที่ มี
ประสิทธิผล
นอกจำกนีค้ ณะกรรมกำรได้สอบทำนควำมมีประสิทธิผลของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัท โดยพิจำรณำจำกผล
กำรตรวจสอบสำคัญที่รำยงำนโดยผูต้ รวจสอบภำยในและผูส้ อบบัญชี รวมทัง้ ผลกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน
ซึ่ ง ด ำเนิ น กำรโดยฝ่ ำยบริ ห ำร ตำมแบบประเมิ น ควำมเพี ย งพอของระบบกำรควบคุม ภำยในของส ำนัก งำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และกรอบกำรควบคุมภำยในของ COSO เพื่อให้ม่นั ใจว่ำบริษัท
จัดให้มีระบบกำรควบคุมภำยใน เพื่อจัดกำรควำมเสีย่ งที่อำจมีผลกระทบต่อกำรบรรลุวตั ถุประสงค์ของบริษัทได้อย่ำงมี
ประสิทธิผล
3. การปฏิบัติตามกฎหมาย: คณะกรรมกำรได้ประชุมร่วมกับหน่วยงำนกฎหมำย หน่วยงำนกำกับดูแล และหน่วยงำน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องภำยในบริษัท เพื่อสอบทำนกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ รวมทัง้
ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
ทั้ง นี ้ ในปี 2564 ไม่มี ร ำยงำนจำกผู้สอบบัญชี ว่ำ พบพฤติกำรณ์อัน ควรสงสัย ว่ำกรรมกำร ผู้จัด กำร หรือ บุค คลซึ่ง
รับผิดชอบในกำรดำเนินงำนของบริษัท ได้กระทำควำมผิดตำมมำตรำ 89/25 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์
4. รายการที่เกี่ยวโยงกัน: คณะกรรมกำรได้สอบทำนควำมสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษัทของรำยกำรที่
เกี่ ยวโยงกันหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้ง ทำงผลประโยชน์ รวมทัง้ กำรเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่ำวให้ถูกต้อ งและ
ครบถ้วนตำมกฎหมำยและข้อกำหนดของหน่วยงำนกำกับดูแลและตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. ผู้สอบบัญชี: คณะกรรมกำรได้พิจำรณำคัดเลือกผูส้ อบบัญชีของบริษัท โดยเห็นว่ำผูส้ อบบัญชีจำกบริษัท ดีลอยท์ ทูช้
โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด (“ดีลอยท์”) มีควำมเป็ นอิสระและเชี่ยวชำญในกำรสอบบัญชี ตลอดจนมีคำ่ สอบบัญชี
ที่เหมำะสมและปฏิบตั ิหน้ำที่ในปี ที่ผ่ำนมำได้เป็ นอย่ำงดี จึงได้เสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทนำเสนอให้ประชุมผูถ้ ือหุน้
สำมัญประจำปี 2564 แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจำกดีลอยท์เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท โดยมีค่ำสอบบัญชีจำนวน 1.94 ล้ำน
บำท ทัง้ นีค้ ณะกรรมกำรได้สอบทำนและเห็นชอบแผนกำรตรวจสอบประจำปี 2564 ของผูส้ อบบัญชี รวมทัง้ ติดตำมผล
กำรปฏิบตั ิงำนตำมแผนดังกล่ำวในกำรประชุม เพื่อพิจำรณำงบกำรเงินรำยไตรมำส
นอกจำกนีค้ ณะกรรมกำรได้ทบทวนนโยบำยกำรว่ำจ้ำงผูส้ อบบัญชี เพื่อทำหน้ำที่ให้บริกำรอื่นที่มิใช่กำรสอบบัญชี ซึ่ง
ได้จดั ประเภทงำนที่ผสู้ อบบัญชีสำมำรถให้บริกำรได้ เพื่อทำให้ม่นั ใจว่ำกำรให้บริกำรอื่นนอกเหนือจำกกำรสอบบัญชีไม่
ส่งผลกระทบต่อควำมเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชีในกำรตรวจสอบงบกำรเงินของบริษัท ทัง้ นีส้ ญ
ั ญำกำรให้บริกำรอื่นที่
มิใช่กำรสอบบัญชีที่เสนอให้บริกำรโดยผูส้ อบบัญชีหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องที่มีมลู ค่ำเกิน 1 ล้ำนบำทหรือมำกกว่ำ ร้อยละ
50 ของค่ำสอบบัญชีประจำปี (แล้วแต่อย่ำงหนึง่ อย่ำงใดจะสูงกว่ำ) จะต้องได้รบั กำรอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำร โดยในปี
2564 มีกำรใช้บริกำรอื่นที่มิใช่กำรสอบบัญชีจำกผูส้ อบบัญชี จำนวนเงิน 210,000 บำท
คณะกรรมกำรยังได้ประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำยบริหำรของบริษัทเข้ำร่วมประชุม 1 ครัง้ เพื่อหำรือเรือ่ งต่ำงๆ
ทีเ่ ห็นว่ำควรหำรือเป็ นกำรส่วนตัว ตลอดจนปั ญหำหรืออุปสรรคในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของผูส้ อบบัญชี
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6. งานตรวจสอบภายใน: คณะกรรมกำรได้สอบทำนและอนุมตั ิแผนกำรตรวจสอบภำยในประจำปี ซึง่ ให้ควำมสำคัญใน
เรือ่ งกำรตรวจสอบกำรป้องกันเชิงรุกตำมฐำนควำมเสีย่ ง และสอดคล้องกับทิศทำงและกลยุทธ์ของบริษัท นอกจำกนีไ้ ด้
สอบทำนควำมเป็ นอิสระ และควำมเพียงพอของทรัพยำกรต่ำงๆ ต่อกำรปฏิบตั ิงำนของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน
คณะกรรมกำรได้ติดตำมผลกำรปฏิบตั ิงำนของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในเป็ นประจำทุกไตรมำส รวมถึงประเมินผล
กำรปฏิบตั ิงำนประจำปี ของหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน และประชุมร่วมกับผูต้ รวจสอบภำยในโดยไม่มีฝ่ำย
บริหำรของบริษัทเข้ำร่วมประชุม 1 ครัง้ เพื่อหำรือเรือ่ งต่ำงๆ อย่ำงเป็ นอิสระ
7. การต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชัน: คณะกรรมกำรได้สอบทำนให้มีกำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยต่อต้ำนกำร
ทุจริตซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบตั ิของสำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ป.ป.ช.)
นอกจำกนี ้ ยังได้สนับสนุนให้บริษัทเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำงๆ ของแนวร่วมปฏิบตั ิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริต
8. การกากับ ดูแลกิจการ: คณะกรรมกำรได้ส อบทำนให้บริษัทนำหลักปฏิบตั ิ (Principles) ตำมหลักกำรกำกับดูแล
กิจกำรที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Code) ของคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ รวมทัง้ นำแนวปฏิบตั ิที่ดีในกำรกำกับดูแลกิจกำร เช่น หลักเกณฑ์ของโครงกำรสำรวจกำรกำกับดูแลกิจกำร
บริษัทจดทะเบียนไทย ของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) และ ASEAN CG Scorecard มำปรับใช้
ในกำรกำกับดูแลกำรดำเนินงำนของบริษัท ตลอดจนได้สอบทำนให้บริษัทมีกำรปฏิ บตั ิตำมนโยบำยกำรกำกับดูแล
กิจกำรที่ได้กำหนดไว้ สำหรับปี 2564 บริษัทได้รบั กำรประเมินให้เป็ นบริษัทจดทะเบียนที่มีกำรกำกับดูแลกิจกำรใน
ระดับ “ดีเลิศ” ซึง่ เป็ นปี ที่ 9 ติดต่อกัน (2556 – 2564) จำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
9. การรับแจ้งข้อมูลการกระทาผิดและการทุจริต (Whistleblowing): คณะกรรมกำรได้สอบทำนรำยงำนกำรรับแจ้ง
ข้อมูลกำรกระทำผิดและกำรทุจริตของบริษัทและบริษัทในกลุม่ ซึ่งรำยงำนผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ อำทิเช่น กำรส่ง E-mail
หรือ Ethics Hotline ใน Internet และ Intranet ของบริษัท เป็ นประจำทุกไตรมำส ทัง้ นี ้ ในปี 2564 ไม่มีเรื่องร้องเรียน
และแจ้งเบำะแสกำรกระทำผิดและทุจริต
โดยสรุ ปในปี 2564 คณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสี่ยงที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ เมื่อวันที่ 29 ตุลำคม 2564 ได้ปฏิบตั ิหน้ำที่
ระหว่ำ งเดื อ นพฤศจิ ก ำยน ถึ ง ธัน วำคม 2564 ได้อ ย่ำ งครบถ้ว นและมี ป ระสิท ธิ ผ ลตำมที่ ก ำหนดไว้ใ นกฎบัต ร และ
คณะกรรมกำรตรวจสอบชุดก่อนหน้ำได้ปฏิบตั ิหน้ำที่ระหว่ำงเดือน มกรำคม ถึง ตุลำคม 2564 ได้อย่ำงครบถ้วนและมี
ประสิทธิผลตำมที่กำหนดไว้ในกฎบัตร และมีควำมเห็นว่ำ บริษัทได้จดั ทำงบกำรเงินโดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระสำคัญ
ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันมีควำมสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษัท
ตลอดจนมีระบบกำรบริหำรควำมเสีย่ งและกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล นอกจำกนี ้ บริษัทได้ปฏิบตั ิตำม
กฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ หลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยไม่พบข้อบกพร่องที่สำคัญในปี ที่ผำ่ นมำ

(ดร. ปรเมธี วิมลศิร)ิ
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสีย่ ง
ในนำมคณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสีย่ ง
28 มกรำคม 2565
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ประจาปี 2564
เรียน ท่านผู้ถอื หุน้ บริษัท ไทยคม จากัด (มหาชน)
ในปี 2564 คณะกรรมกำร บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ได้มีกำรพิจำรณำอนุมัติปรับโครงสร้ำงของ
คณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุด ย่อ ยของบริษัท * โดยได้มี กำรแต่ง ตัง้ คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนด
ค่ำตอบแทน เมื่อวันที่ 29 ตุลำคม 2564 ซึ่งคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน ประกอบด้วยกรรมกำร 3 ท่ำน
ได้แก่
(1) พลอำกำศเอก มำนัต วงษ์วำทย์
(2) นำยสมประสงค์ บุญยะชัย
(3) นำยบุญชัย ถิรำติ

ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน

โดยมีนำงสำวยุพำพรรณ ปำนเคลือบทอง เลขำนุกำรบริษัท ทำหน้ำที่เป็ นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรชุดนี ้
คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนปฎิบตั ิหน้ำที่ตำมขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมกฎบัตรใน
เรื่องกำรสรรหำบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมเข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำร และผูบ้ ริหำรระดับสูง รวมถึง กำรพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน ตำมที่ได้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงรอบคอบ และเป็ นอิสระเพื่อประโยชน์โดยรวมต่อบริษัท
และผูถ้ ือหุน้ อย่ำงเหมำะสม
สำหรับปี 2564 คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนได้มีกำรประชุม 1 ครัง้ โดยสรุปสำระสำคัญของงำนทีไ่ ด้
พิจำรณำและดำเนินกำร ดังต่อไปนี ้
1. ด้านการพิจารณาสรรหา
 รับทรำบกำรลำออกของกรรมกำร 2 ท่ำน คือ นำยเอนก พนำอภิชน และนำยอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ และ
ได้พิจำรณำเสนอแต่งตัง้ กรรมกำรใหม่แทนกรรมกำรที่ลำออก คือนำยคิมห์ สิริทวีชยั และนำยปฐมภพ
สุวรรณศิริ และได้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทอนุมตั ิ
 พิจำรณำและเห็นชอบกำรเปลี่ยนแปลงกรรมกำรผูแ้ ทนในบริษัทย่อยและบริษัทกิจกำรร่วมค้ำ เพื่อให้
สอดคล้องกับกำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงของผูบ้ ริหำรระดับสูงของบริษัท รวมถึงเพื่อให้แน่ใจว่ำบริษัทมี
กำรติ ด ตำมควบคุมดูแ ลกำรด ำเนิ น งำนของบริษั ท ย่อ ยอย่ำ งเหมำะสม และได้น ำเสนอที่ ป ระชุม
คณะกรรมกำรบริษัทอนุมตั ิ
 ดูแลให้มีกำรปฐมนิเทศสำหรับกรรมกำรใหม่เพื่อชีแ้ จงให้กรรมกำรใหม่ได้รบั ทรำบถึงกำรบริ หำรงำน
ลักษณะธุรกิจตลอดจนแนวปฎิบตั ิในกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริษัท โดยในปี 2564 ได้มีกำรนำเสนอ
แนวทำงกำรดำเนินงำนในภำพรวมของบริษัทซึ่งเป็ นกำรปฐมนิเทศเพื่อให้ขอ้ มูลพืน้ ฐำนและควำม
เป็ นมำของบริษัทแก่กรรมกำร ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกำยน 2564
2. ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน
 พิจำรณำและเห็นชอบค่ำตอบแทนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และหัวหน้ำคณะผูบ้ ริหำรด้ำนกำรค้ำ
เพื่อให้สอดคล้องกับกำรปรับเปลีย่ นโครงสร้ำงของผูบ้ ริหำรระดับสูงของบริษัท และได้นำเสนอที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริษัทอนุมตั ิ
นอกจำกนี ้ ได้มีกำรพิจำรณำและทบทวนกฎบัตรคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน และนำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมตั ิ

แบบ 56-1 One Report

เอกสำรแนบ 5 หน้ำที่ 4

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

เอกสำรแนบ 5 รำยงำนคณะกรรมกำรชุดย่อย

ในนำมคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน

ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
*หมำยเหตุ: เนื่องจำกกำรปรับโครงสร้ำงของคณะกรรมกำรชุดย่อยของบริษัทเมื่อวันที่ 29 ตุลำคม 2564 โดยกำรยกเลิก
คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ และคณะกรรมกำรกำหนดค่ำตอบแทน ซึง่ คณะกรรมกำรชุดย่อยทัง้ สองคณะได้ปฎิบตั ิ
หน้ำที่ตำมขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมกฎบัตรของแต่ละคณะก่อนหน้ำนี ้ ซึ่งสำมำรถสรุ ปเรื่องสำคัญๆ ที่ได้
ดำเนินกำรไว้ตำมลำดับ ดังนี ้
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา: โดยมีกำรจัดประชุมระหว่ำงปี 2564 จำนวน 2 ครัง้


พิ จ ำรณำสรรหำและเสนอแต่ ง ตั้ง กรรมกำรที่ พ ้น จำกต ำแหน่ ง ตำมวำระ ซึ่ ง ได้น ำเสนอที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมกำรบริษัท และที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ

พิ จำรณำเห็ นชอบกำรสืบทอดต ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำที่ บริหำร และผู้บริหำรระดับสูง เพื่ อให้กำร
บริหำรงำนของบริษัทสำมำรถดำเนินไปได้อย่ำงต่อเนื่อง และเตรียมควำมพร้อมให้แก่ผสู้ ืบทอดตำแหน่ง
พร้อมนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมตั ิ
คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน: โดยมีกำรจัดประชุมระหว่ำงปี 2564 จำนวน 5 ครัง้
 พิจำรณำนโยบำยค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษัทโดยเสนอให้คงนโยบำยค่ำตอบแทนไว้เช่นเดิม และ
ได้พิจำรณำกำหนดงบประมำณค่ำตอบแทนกรรมกำรประจำปี 2564 ไว้ที่จำนวน 20 ล้ำนบำท เท่ำกับปี
ก่อน เพื่อให้สอดคล้องกับผลประกอบกำรของบริษัท หน้ำที่ควำมรับผิดชอบและผลกำรปฏิบตั ิงำนของ
กรรมกำรแต่ละท่ำน ทั้งนี ้ ค่ำตอบแทนดังกล่ำวอยู่ในระดับที่ เหมำะสมเที ยบเคี ยงได้กับตลำดและ
อุตสำหกรรมเดียวกัน รวมทัง้ เพียงพอที่จะจูงใจและรักษำกรรมกำรที่มีคณ
ุ ภำพไว้กบั บริษัท พร้อมนำเสนอ
คณะกรรมกำรบริษัท และที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ
 พิจำรณำกำหนดตัวชีว้ ดั และผลกำรปฏิบตั ิงำนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และผูบ้ ริหำรระดับสูง รวมทัง้
กำหนดอัตรำกำรขึน้ เงินเดือนและโบนัสประจำปี ของบริษัท พร้อมนำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ
อนุมตั ิ
 พิจำรณำกรอบกำรให้คำ่ ตอบแทนระยะยำวสำหรับผูบ้ ริหำร พร้อมนำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ
อนุมตั ิ

แบบ 56-1 One Report

เอกสำรแนบ 5 หน้ำที่ 5

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

เอกสำรแนบ 6 สรุปสำระสำคัญสัญญำดำเนินกิจกำรดำวเทียม สัญญำร่วมทุน และใบอนุญำต

เอกสารแนบ 6
สรุ ปสาระสาคัญสัญญาดาเนินกิจการดาวเทียม สัญญาร่วมทุน และ
ใบอนุญาต

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

เอกสำรแนบ 6 สรุปสำระสำคัญสัญญำดำเนินกิจกำรดำวเทียม สัญญำร่วมทุน และใบอนุญำต

สรุปสาระสาคัญสัญญาดาเนินกิจการดาวเทียม สัญญาร่วมทุน และใบอนุญาต
สาระของสาคัญสัญญาดาเนินกิจการดาวเทียม สัญญาร่วมทุน และใบอนุญาตของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม มีดงั นี ้
1. สัญญาดาเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ
1) สิทธิให้บริการวงจรดาวเทียม
บริษัทมีสทิ ธิในการบริหารกิจการและให้บริการวงจรดาวเทียม รวมทัง้ มีสทิ ธิเก็บค่าใช้วงจรดาวเทียมจากผูใ้ ช้
2) ระยะเวลาดาเนินกิจการและการคุม้ ครองสิทธิ
บริษัทมีสิทธิ ในการดาเนินกิจการเป็ นเวลา 30 ปี นับแต่วนั ลงนามในสัญญา โดยกระทรวงคมนาคม (ปั จจุบนั อยู่
ภายใต้การกากับดูแลของกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม) (กระทรวงฯ) จะคุม้ ครองสิทธิในการดาเนินกิจการ
ของบริษัทโดยไม่ให้บคุ คลอื่นเข้ามาดาเนินกิจการแข่งขันเป็ นเวลา 8 ปี ซึ่งได้หมดความคุม้ ครองดังกล่าวไปแล้ว เมื่อ
วันที่ 11 กันยายน 2542
3) บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) จะต้องเป็ นผูถ้ ือหุน้ ใน บริษัท ไทยคม จากัด (มหาชน) (ชื่อเดิม บริษัท ชิน แซท
เทลไลท์ จากัด (มหาชน)) ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40
4) การดาเนินงานและแผนการดาเนินงาน
บริษัทตกลงทีจ่ ะดาเนินการดังต่อไปนี ้
 จัดสร้างและจัดส่งดาวเทียมสื่อสารดวงที่ 1 ขึน้ สูต่ าแหน่งวงโคจรภายใน 33 เดือน นับจากวันลงนามในสัญญา
พร้อมกับจัดให้มีระบบดาวเทียมสารองในลักษณะดาวเทียมสารองภาคพืน้ ดิน รวมทัง้ จัดให้มีดาวเทียมหลักและ
ดาวเทียมสารองดวงที่ 2 และดวงต่อๆ ไปขึน้ ทันใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และต่อเนื่องกับการสิน้ อายุของ
ดาวเทียมดวงก่อน
 ก่อสร้างสถานีควบคุมดาวเทียม ณ สถานที่ที่กระทรวงฯ และบริษัทตกลงร่วมกัน
 จัดหาและติดตัง้ เครือ่ งมือและอุปกรณ์ที่จาเป็ นในการดาเนินงาน
 จัดส่งดาวเทียมสารองขึน้ สูต่ าแหน่งวงโคจร หลังจากดาวเทียมดวงแรกเริม่ ให้บริการแล้วไม่เกิน 12 เดือน
5) คุณสมบัติของดาวเทียมดวงที่หนึง่
ย่านความถี่
C-Band
Ku-Band

แถบความถี่
ที่สามารถใช้งานได้
(Usable Bandwidth)
ไม่นอ้ ยกว่า 36 MHz
ไม่นอ้ ยกว่า 54 MHz

จานวน
วงจรดาวเทียม

ค่า EIRP วัดทีก่ รุ งเทพ
เชียงราย อุบล ตาก และสงขลา

10 วงจร
2 วงจร

ไม่นอ้ ยกว่า 37 dBW
ไม่นอ้ ยกว่า 50 dBW

6) การจัดหาตาแหน่งวงโคจรดาวเทียมและย่านความถี่
กระทรวงฯ จะเป็ นผูด้ าเนินการติดต่อกับหน่วยงานของประเทศต่างๆ โดยบริษัทต้องให้ความร่วมมือและสนับสนุน
ทางด้านเทคนิค และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทัง้ หมด

แบบ 56-1 One Report

เอกสำรแนบ 6 หน้ำ 1

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

เอกสำรแนบ 6 สรุปสำระสำคัญสัญญำดำเนินกิจกำรดำวเทียม สัญญำร่วมทุน และใบอนุญำต

7) การนาวงโคจรดาวเทียมไปให้ประเทศอื่นใช้
บริษัทจะให้โอกาสเท่าเทียมกัน สาหรับผูใ้ ช้งานดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศทุกราย แต่หากมี ทรานส์พอนเดอร์
ของดาวเทียมเหลือ บริษัทด้วยความเห็นชอบของกระทรวงฯ สามารถนาทรานส์พอนเดอร์ของดาวเทียมที่เหลือนัน้ ไป
ให้ประเทศอื่นๆ ใช้ได้
8) การโอนกรรมสิทธิ์ การส่งมอบ และรับมอบทรัพย์สนิ
บริษัทจะต้องยกกรรมสิทธิ์ของดาวเทียมทุกดวงให้เป็ นของกระทรวงฯ หลังจากส่งดาวเทียมเข้าสูต่ าแหน่งวงโคจรและ
ผ่านการทดสอบการใช้งานเรียบร้อยแล้ว ส่วนสถานีควบคุมดาวเทียมและอุปกรณ์ตา่ งๆ ตกเป็ นของกระทรวงฯ ทันที
หลังการจัดตัง้ และทดสอบประสิทธิภาพ โดยกระทรวงฯ จะมอบทรัพย์สินดังกล่าวให้บริษัทครอบครองเพื่อใช้ในการ
ดาเนินกิจการต่อไป
9) อัตราค่าใช้ทรานส์พอนเดอร์ดาวเทียม
บริษัทมีสิทธิกาหนดค่าใช้ทรานส์พอนเดอร์ดาวเทียมได้แต่จะต้องไม่สงู กว่าอัตราค่าใช้ทรานส์พอนเดอร์ดาวเทียมที่
กระทรวงฯ กาหนด ซึ่งจะต้องไม่สงู กว่าอัตราในตลาดของดาวเทียมอื่นๆ ที่มีคุณลักษณะใกล้เคียงกัน โดยในการ
กาหนดอัตราค่าใช้ทรานส์พอนเดอร์ดาวเทียมจะต้องคานึงถึง
 คุณภาพการใช้งาน
 ระยะเวลาและกาหนดเริม่ การใช้ทรานส์พอนเดอร์ดาวเทียม
 ประเภทการใช้ทรานส์พอนเดอร์ดาวเทียม
 การไม่เลือกปฏิบตั ติ อ่ ผูใ้ ช้ทรานส์พอนเดอร์ดาวเทียม
 ประเภทและขนาดของสถานีภาคพืน้ ดิน รวมทัง้ ประเภทของสัญญาณ
10) การประกันภัยทรัพย์สนิ
ตลอดระยะเวลาของสัญญา บริษัทต้องเอาประกันภัยประเภทคุม้ ครองการเสี่ยงภัยทุกชนิด และเต็มมูลค่าของ
ทรัพย์สนิ นัน้ ๆ
11) การใช้ทรานส์พอนเดอร์ดาวเทียมโดยไม่เสียค่าตอบแทน
บริษัทตกลงให้กระทรวงฯ หรือส่วนราชการหรือหน่วยงานที่กระทรวงฯ เห็นชอบ ใช้ทรานส์พอนเดอร์ดาวเทียมในย่าน
ความถี่ C-Band 1 ทรานสพอนเดอร์ ตลอดอายุสญ
ั ญาโดยไม่ตอ้ งเสียค่าตอบแทนใดๆ
12) การต่ออายุสญ
ั ญา
หากบริษัทมีความประสงค์ที่จะดาเนินกิจการตามสัญญานีต้ อ่ ไป บริษัทต้องเสนอขอทาความตกลงใหม่กับกระทรวงฯ
ภายในปี ที่ 25 นับจากวันลงนามในสัญญา ระหว่างวันที่ 11 กันยายน 2558 ถึง 10 กันยายน 2559
13) ผลประโยชน์ตอบแทนการให้อนุญาตดาเนินการ
บริษัทตกลงให้ผลประโยชน์ตอบแทนแก่กระทรวงฯ เป็ นร้อยละของรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย ตลอดระยะเวลาสัญญา
30 ปี โดยผลประโยชน์ตอบแทนขัน้ ต่าที่บริษัทต้องจ่ายให้กระทรวงฯ ตลอดอายุสญ
ั ญา 30 ปี เป็ นเงิน จานวน 1,415
ล้านบาท
อัตราผลประโยชน์ตอบแทนเป็ นร้อยละของรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายต่อปี มีดงั นี ้
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ปี
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
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ผลประโยชน์ตอบแทนเป็ นร้อยละ
ของรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
10.5
10.5
10.5
10.5
10.5
15.5
15.5
15.5
15.5
15.5

ปี
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564

ผลประโยชน์ตอบแทนเป็ นร้อยละ
ของรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย
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. สัญญาร่วมทุนเพื่อดาเนินกิจการโทรคมนาคมในประเทศลาว
1) สิทธิให้บริการ
บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ มหาชน (แอลทีซี ) มีหน้าที่ดาเนินการและพัฒนาโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อรองรับ
ความต้องการของทัง้ ภาครัฐ และประชาชนทั่วไป และเพื่อให้เป็ นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
2) ระยะเวลาดาเนินกิจการและการคุม้ ครองสิทธิ
แอลทีซี มีสิทธิในการดาเนินกิจการเป็ นเวลา 25 ปี นับแต่วนั ลงนามในสัญญา และได้รบั สิทธิคมุ้ ครองการลงทุนเป็ น
เวลา 5 ปี โดยรัฐบาล สปป.ลาว มีหน้าที่ในการจัดหาคลื่นความถี่ อานวยความสะดวกในเชื่อมโยงเครือข่ายการ
สื่ อ สารทั้ง ภายในและภายนอกประเทศ (Transmission Link) ต้อ งอนุญ าตให้มี ก ารจัด ตั้ง สถานี เ ครื อ ข่ า ยและ
ช่วยเหลือในการจัดหาสถานที่ในการตัง้ สถานีและอุปกรณ์
3) การโอนกรรมสิทธิ์ การส่งมอบ และรับมอบทรัพย์สนิ
เมื่อครบกาหนดอายุสมั ปทานตามสัญญาร่วมทุนแล้ว บริษัท เชนนิงตัน อินเวสเม้นท์ส พีทีอี ลิมิเต็ด ต้องโอนหุน้ ของ
แอลทีซีให้แก่รฐั บาลของ สปป.ลาว โดยไม่คิดค่าตอบแทนใดๆ
4) การต่ออายุสญ
ั ญา
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2558 ทางรัฐบาลของ สปป. ลาว และบริษัท เชนนิงตัน อินเวสเม้นท์ส พีทีอี ลิมิเต็ด ได้ลงนาม
อย่างเป็ นทางการในข้อตกลงในการขยายเวลาของสัญญาร่วมทุนและสัญญาอนุญาตให้ดาเนินการในการให้บริการ
ทางด้านโทรคมนาคมใน สปป. ลาว ต่อไปอีก 25 ปี โดยเริม่ จากปี 2565 ถึงปี 2589
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3. ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง ของ บริษัท ไทยคม จากัด (มหาชน)
บริษัทได้รบั ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เป็ นผูป้ ระกอบกิจการโทรคมนาคมที่ไม่มีโครงข่ายโทรคมนาคมเป็ นของตนเอง และเป็ นกิจการ
ที่มีลกั ษณะสมควรให้มีการบริการได้โดยเสรี ตัง้ แต่วนั ที่ 16 สิงหาคม 2554 โดยครอบคลุมการบริการดังต่อไปนี ้
1) บริการมูลค่าเพิ่มการบันทึกและส่ง (Store-and-Retrieve Value-Added Service) ประกอบด้วย
(1.1) บริการ Vessel Monitoring System (VMS)
(1.2) บริการสื่อสารข้อมูลผ่านดาวเที ยม สาหรับการติ ดตามเรือประมง และเรือทุกชนิ ดที่ เกี่ ยวเนื่ องกับการประมง
(ERS/EM)
2) บริการขายต่อบริการโทรคมนาคม
(2.1) บริการวงจรหรือช่องสัญญาณเช่า (Leased Circuit / Channel Service) ประกอบด้วย
(2.1.1) บริการสายผูเ้ ช่าดิจิทลั (Digital Subscriber Line – xDSL)
(2.1.2) บริการสือ่ สารร่วมระบบดิจิทลั (Integrated Service Digital Network Service – ISDN)
(2.1.3) บริการ Asynchronous Transfer Mode (ATM)
(2.1.4) บริการคู่สายเช่าหรือวงจรเช่า (Leased line)
(2.1.5) บริการ Frame Relay
(2.1.6) บริการ Multi-Protocol Label Switching (MPLS)
(2.1.7) บริ การโครงข่ ายส่วนตัวเสมื อนจริ งที่ ใช้ Internal Protocol (Internet Protocol Virtual Private Network-IP
VPN)
(2.1.8) บริการวงจรเช่าส่วนบุคคลระหว่างประเทศ (International Private Leased Circuit – IPLC)
(2.2) บริการขายต่อบริการโทรคมนาคมเพื่อสาธารณะ (Public Switched Telecommunication Service) ประกอบด้วย
(2.2.1) บริการ General Packet Radio Service (GPRS)
(2.3) บริการขายต่อบริการให้เช่าช่องสัญญาณดาวเทียม (Transponder)
(2.4) บริการขายต่อบริการอื่นๆ
(2.4.1) บริการสือ่ สารผ่านดาวเทียมที่ใช้งานสายอากาศขนาดเล็ก (Very Small Aperture Terminal (VSAT) Service)
(2.4.2) บริการรับ-ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมแบบ Transmission Platform
3) บริการอินเทอร์เน็ต ประกอบด้วย
(3.1) บริการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม รวมถึงบริการอินเทอร์เน็ตบนเครือ่ งบินโดยสาร
(3.2) บริการ Colocation
4. ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม ของ บริษัท ไทยคม จากัด (มหาชน)
บริษัทได้รบั ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เป็ นผูป้ ระกอบกิจการโทรคมนาคมที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมเป็ นของตนเอง เพื่อให้บริการ
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โครงข่ายการสื่อสารผ่านดาวเทียม (Satellite Network) ประกอบด้วยบริการให้เช่าช่องสัญญาดาวเทียม (Transponder) บริการ
อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ผ่านดาวเที ยม บริการขายต่อบริการรับ -ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม และบริการขายต่อบริการรับ-ส่ง
สัญญาณผ่านดาวเทียมจากสถานีแม่ขา่ ย เป็ นเวลา 20 ปี นับจากวันที่ 26 มิถนุ ายน 2555 ถึงวันที่ 25 มิถนุ ายน 2575
5. ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ของ
บริษัท ไทย แอดวานซ์ อินโนเวชั่น จากัด (ไทยเอไอ)
บริษัท ไทย แอดวานซ์ อินโนเวชั่น จากัด (ไทยเอไอ) ได้รบั ใบอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อให้บริการโครงข่ายการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่
ระดับชาติ เป็ นเวลา 15 ปี นับจากวันที่ 21 มกราคม 2556 สิน้ สุดวันที่ 20 มกราคม 2571
6. ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่งของบริษัท ไทย แอดวานซ์ อินโนเวชั่น จากัด (ไทยเอไอ)
บริษัท ไทย แอดวานซ์ อินโนเวชั่น จากัด (ไทยเอไอ) ได้รบั ใบอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิ จการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อให้บริการการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ช่องรายการ ซึ่งได้แก่
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริกำรโทรคมนำคมแบบที่หนึง่ นับจำกวันที่ 12 กรกฎำคม 2562
7. ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ประเภทโครงข่าย ของ บริษัท ทีซี บรอดคาสติง้ จากัด
บริษัท ทีซี บรอดคาสติง้ จากัด ได้รบั ใบอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อให้บริการโครงข่ ายการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ระดับชาติ เป็ นเวลา
15 ปี นับจากวันที่ 4 มีนาคม 2556 สิน้ สุดวันที่ 3 มีนาคม 2571 ซึง่ ครอบคลุมการให้บริการดังต่อไปนี ้
1) บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สาหรับกิจการไม่ใช้คลืน่ ความถี่แบบบอกรับสมาชิก เพือ่ ให้บริการ
โครงข่ายดาวเทียม
2) บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการเผยแพร่บริการโทรทัศน์ที่เป็ นการทั่วไปผ่านระบบดาวเทียม
3) บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สาหรับกิจการไม่ใช้คลืน่ ความถี่แบบบอกรับสมาชิก เพือ่ ให้บริการ
โครงข่ายทางสายระบบไอพีทีวี
8.

ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม ของ บริษัท ทีซี บรอดคาสติง้ จากัด

บริษัท ทีซี บรอดคาสติง้ จากัด ได้รบั ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม จากคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียงกิ จการโทรทัศน์และกิ จการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เป็ นผูป้ ระกอบกิ จการโทรคมนาคมที่มีโครงข่าย
โทรคมนาคมเป็ นของตนเอง เพื่อให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อให้เช่าใช้ และเพื่อให้บริการโทรคมนาคม (Network
Provider and Service Provider) เป็ น เวลา 15 ปี นับ จากวัน ที่ 10 พฤศจิ ก ายน 2558 สิน้ สุด วัน ที่ 9 พฤศจิ ก ายน 2573 ซึ่ง
ประกอบด้วยประเภทของกิจการโทรคมนาคมและบริการ ดังนี ้
1) บริการรับ-ส่งสัญญาณเป็ น Transmission Platform
2) บริการรับ-ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม (Satellite Uplink/Downlink Service)
3) บริการรับ-ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม (Satellite Uplink/Downlink Service) จากสถานีแม่ขา่ ย
4) บริการสือ่ สารผ่านดาวเทียมทีใ่ ช้จานสายอากาศขนาดเล็ก (Public Very Small Aperture Terminal (VSAT)
Service) เพื่อให้บริการแก่บคุ คลทั่วไปจานวนมาก
5) บริการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม ที่มีสถานีแม่ขา่ ยเป็ นของตนเอง
6) บริการให้เช่าช่องสัญญาณผ่านดาวเทียม (Transponder)
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7) บริการอินเทอร์เน็ตประจาที่ผา่ นดาวเทียม
8) บริการอินเทอร์เน็ตเคลือ่ นที่ผา่ นดาวเทียม
9) บริการ Co-Location
10) บริการบริหารจัดการดาวเทียม
11) บริการขายต่อบริการโทรคมนาคม บริการคูส่ ายเช่า หรือวงจรเช่า (Leased line)
12) บริการขายส่งบริการให้เช่าช่องสัญญาณดาวเทียม (Transponder)
13) การอนุญาตให้ใช่ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติในการให้บริการในประเทศ (Landing rights)
9.

ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง ของ บริษัท เนชั่น สเปซ แอนด์ เทคโนโลยี จากัด

บริษัท เนชั่น สเปซ แอนด์ เทคโนโลยี จากัด (NSAT) ได้รบั ใบอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เป็ นผูป้ ระกอบกิจการโทรคมนาคมที่ไม่มีโครงข่ายโทรคมนาคมเป็ นของตนเอง
และเป็ นกิจการที่มีลกั ษณะสมควรให้มีการบริการได้โดยเสรี ตัง้ แต่วนั ที่ 5 ตุลาคม 2563 ซึ่งประกอบด้ว ยประเภทของกิจการ
โทรคมนาคมและบริการ ดังนี ้
1) บริการอินเทอร์เน็ต ผ่านโครงข่ายไร้สาย
1.1) บริการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม รวมถึงบริการอินเทอร์เน็ตโดยสารบนเครือ่ งบิน
1.2) บริการอินเทอร์เน็ตแบบให้บริการผ่านโครงข่ายคลืน่ ความถี่ ได้แก่ โครงข่ายโทรศัพท์เคลือ่ นที่ระบบรวงผึง้
2)บริการเสียงผ่านอินเทอร์เน็ต (Voice over Internet Protocol - VoIP)
3) บริการมูลค่าเพิ่มการบันทึกและส่ง (Store-and-Retrieve Value-Added Service)
3.1) บริการ Vessel Monitoring System (VMS)
3.2) บริการสือ่ สารข้อมูลผ่านดาวเทียมสาหรับการติดตามเรือประมง และเรือทุกชนิด (ERS/EM)
4) บริการโทรสารอิเล็กทรอนิกส์
10. ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม ของ บริษัท เนชั่น สเปซ แอนด์ เทคโนโลยี จากัด
บริษัท เนชั่น สเปซ แอนด์ เทคโนโลยี จากัด ได้รบั ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม จากคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เป็ นผูป้ ระกอบกิจการโทรคมนาคมที่มีโครงข่าย
โทรคมนาคมเป็ นของตนเอง เพื่อให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อให้เช่าใช้ และเพื่อให้บริการโทรคมนาคม (Network
Provider and Service Provider) เป็ นเวลา 15 ปี นับ จากวัน ที่ 10 กุ ม ภาพัน ธ์ 2564 สิ น้ สุด วัน ที่ 9 กุ ม ภาพัน ธ์ 2579 ซึ่ ง
ประกอบด้วยประเภทของกิจการโทรคมนาคมและบริการ ดังนี ้
1) บริการให้เช่าช่องสัญญาณดาวเทียม (Transponder)
2) บริการรับ-ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม (Satellite Uplink/Downlink Service) จากสถานีแม่ขา่ ย
3) บริการบริหารจัดการดาวเทียม
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