


I  001 

สารบัญ	 1

สารจากประธานกรรมการ	 2

สารจาก	CEO	และ	CTO	 3

วิสัยทัศน์และพันธกิจ	 5

ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ	 6

คณะกรรมการบริษัทฯ	 7

คณะผู้บริหาร	 8

ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร	 	 9

แผนผังองค์กร	 15

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	 16

ลักษณะการประกอบธุรกิจ	 21

ปัจจัยความเสี่ยง	 50

โครงสร้างการจัดการ	 53

การก�ากับดูแลกิจการ	 64

ความรับผิดชอบต่อสังคม	 73

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	 78

รายการระหว่างกัน	 80

ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน	และผลการด�าเนินงาน	 85

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน	 99

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	 	 	 	 	 	 	 100

งบการเงินประจ�าปี	 102

ผู้ถือหุ้นและนโยบายปันผล	 132

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญอื่นๆ	 134

สารบัญ



002  I  รายงานประจ�าปี 2557

สารจากประธานกรรมการ

	 ปี	 2557	 	ที่ผ่านมา	ภาพรวมเศรษฐกิจทั้งของประเทศไทยและของโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากไม่ว่าจะเป็นตลาดเงิน	
ตลาดทุน	 และการลงทุนต่างๆรวมถึงธุรกิจไอทีและสื่อสารก็มีการปรับเปลี่ยนไปมากเช่นกัน	 	 ประเทศไทยเองก�าลังเข้าสู่การเป็น
ประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 (AEC)	 ทุกประเทศต้องเตรียมความพร้อมในทุกๆด้านเพื่อการด�าเนินธุรกิจและการ
แข่งขันในทุกมิติ	 ส่งผลให้บริษัทต่างๆในประเทศไทยจ�าเป็นต้องพัฒนาตัวเองและมีการวางแผนงานด้านต่างๆเพื่อให้สามารถยืนอยู่
บนสนามแข่งขันทางธุรกิจได้อย่างมั่นคง	 ในส่วนของผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายใหม่ๆก็จะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันในตลาด	
FTTx(การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบน�าสายใยแก้วน�าแสง	ส่งตรงถึงบ้านของลูกค้า)	รัฐบาลเองได้เล็งเห็นถึงความจ�าเป็นและให้ความ
ส�าคัญในการน�าเอาเทคโนโลยีทางด้านดิจิตอลมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการประชาชน	 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพ
ในการแข่งขันกับประเทศอื่นๆ	และได้ก�าหนดนโยบายทางด้าน	Digital	Economy

	 ที่ผ่านมา	 PlanetComm	 มีการเติบโตมาอย่างต่อเนื่อง	 บริษัทได้มุ่งเน้นที่จะพัฒนาการท�างานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	
ทั้งในด้านการรับงาน	 การพัฒนาระบบ	 การด�าเนินธุรกิจที่ดีขึ้น	 ความพร้อมในการแข่งขัน	 เพื่อท�าให้บริษัทประสบความส�าเร็จตาม
วิสัยทัศน์ของบริษัทที่วางไว้	 “แพลนเน็ตคอม ผู้น�ำเทคโนโลยีทำงด้ำนระบบสื่อสำรโทรคมนำคมและดิจิตอลทีวี ส�ำหรับองค์กร
ชั้นน�ำในเขตประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC)”	โดยก�าหนดพันธกิจหลักคือ	บริษัทจะต้อง	มุ่งมั่นที่จะมอบบริการแบบครบวงจร		
ด้วยการคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง	ราคาที่เหมาะสม	การจัดส่งสินค้าตรงต่อเวลาให้บริการทั้งก่อนและหลังการขายจากทีมงาน
วิศวกรมืออาชีพ	 มุ่งหวังการใช้เทคโนโลยีเกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและคุ้มค่าเงินลงทุน	 เพื่อตอบสนองความพึงพอใจ
ของลูกค้าอย่างสูงสุด	

	 ในนามคณะกรรมการบริษัทฯ	 ขอขอบคุณลูกค้า	 คู่ค้า	 ผู้ถือหุ้น	 รวมถึงพนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ	 ที่มีส่วนร่วมใน
การผลักดันให้บริษัทฯ	 ประสบความส�าเร็จและสนับสนุนบริษัทเสมอมา	 และขอให้มั่นใจได้ว่าคณะกรรมการบริษัทฯ	 จะยึดมั่นและ
ก�ากับดูแลกิจการตามหลักบรรษัทภิบาลและสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตลอดไป

(สรรพัชญ  โสภณ)
ประธานกรรมการ
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สารจาก CEO และ CTO

	 บริษัท	แพลนเน็ต	คอมมิวนิเคชั่น	 เอเชีย	จ�ากัด	 (มหาชน)	หรือ	PCA	ผู้ให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม
และดิจิตอลทีวีแบบครบวงจร	ให้แก่หน่วยงานและองค์กรชั้นน�าในเขตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	(AEC)	ด้วยความรู	้ความช�านาญ	
และประสบการณ์มากกว่า	20	ปี	เราให้ค�าปรึกษา	ออกแบบ	ติดตั้งและบริการหลังการขายครอบคลุมผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเป็นตัวแทน
จ�าหน่าย	 รวมทั้งผลิตภัณฑ์และบริการภายใต้ชื่อ	 PlanetComm	 จนเป็นที่รู้จักและยอมรับอย่างกว้างขวาง	 จนมาถึงวันนี้บริษัทฯ	
ประสบความส�าเร็จอีกขั้นหนึ่งด้วยการน�าบริษัทฯ	เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย	์เอ็ม	เอ	ไอ	โดยท�าการซื้อขายในวันแรก	(First	
day	trade)	เมื่อวันที	่23	มิถุนายน	2557	ที่ผ่านมา	ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุน

	 การที่บริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	 เอ็ม	 เอ	 ไอ	 ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีทั้งในแง่บริษัทและสาธารณชน	 ใน
ส่วนของบริษัทนั้นการก้าวไปสู่บริษัทมหาชนเป็นการสร้างการยอมรับและความน่าเชื่อถือให้เพิ่มมากขึ้น	 และเพิ่มโอกาสในการเข้า
ถึงแหล่งเงินทุนอันจะส่งผลดีต่อธุรกิจในแง่การระดมทุนให้มีส่วนของทุนมากขึ้น	 อีกทั้งมีการพัฒนาและยกระดับการบริหารและ
การจัดการภายในให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น	 ปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลให้บริษัทมีการเติบโตที่มั่นคงในอนาคต	 ในส่วนของสาธารณชนนั้นจะ
เป็นการเปิดโอกาสให้กับบุคคลภายนอกได้มีโอกาสเข้ามาร่วมลงทุนในธุรกิจของคนไทยซึ่งมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องเนื่อง	ทั้งนี้ความ
น่าสนใจของกิจการนี้คือผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถที่จะเป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทซ่ึงจะมีส่วนในการผลักดันด้านผลประกอบการให้
กับบริษัทอีกทางหนึ่ง	 ในทางกลับกันผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทก็สามารถที่จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้น	 ซึ่งเป็นการรับผลประโยชน์จากผล
ก�าไรของบริษัทที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท	

	 จากความส�าเรจ็ของการด�าเนนิงานทีผ่่านมาทัง้ในอดตี	 มาถงึปัจจบุนั	 รวมถงึในอนาคต	 นบัเป็นผลมาจากความร่วมมอื
ร่วมใจและการสนบัสนนุทีด่จีากคณะกรรมการ	 ผูบ้รหิารและพนกังานในทกุระดบั	 ทีม่คีวามมุง่มัน่ในการท�างานอย่างเตม็ก�าลงัความ
สามารถ	เพ่ือพัฒนาองค์กรให้บรรลเุป้าหมายและพนัธกจิทีว่างไว้	รวมทัง้ให้ความส�าคญัต่อการบรหิารจดัการทีด่ภีายใต้หลกัธรรมาภบิาล		
เพื่อที่จะสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน	 ทั้งผู้ถือหุ้น	 ลูกค้า	 ผู้จัดหาผลิตภัณฑ์ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องอื่นภายใต้กรอบ
กฎหมายและข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้อง	ซึ่งเราเชื่อมั่นว่าด้วยแนวทางการด�าเนินธุรกิจที่ดีนี้จะส่งผลให้บริษัทมีการเติบโตอย่างยั่งยืน	

	 และในป	ี 2558	 นี้บริษัทฯ	 ได้เตรียมการรองรับนโยบาย	 Digital	 Economy	 ของรัฐบาลและการเปิดตลาด	 AEC	 ที่จะ
เกิดขึ้นในปี	 2559	 นี	้ โดยยังคงมุ่งมั่นด�าเนินกิจการอย่างเต็มก�าลังความสามารถโดยทีมผู้บริหาร	 วิศวกรผู้เชี่ยวชาญงานด้านพัฒนา
เทคโนโลยีระบบ	 สินค้า	 อุปกรณ์ซอฟ์ตแวร์	 จะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านต่างๆ	 และคัดสรรผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพื่อเสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งในทุกๆด้านให้กับบริษัท	 เพื่อให้ก้าวทันกระแสเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	ทันกับสถานการณ์ด้านตลาดที่
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มีการแข่งขันสูงเพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพในเวลาที่เหมาะสม	 รวมไปถึงการสร้างมูลค่า
เพิ่มให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนด้วย

	 ในนามของบริษัท	แพลนเน็ต	คอมมิวนิเคชั่น	 เอเชีย	จ�ากัด	 (มหาชน)	ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ	
ที่ทุ่มเทแรงกาย	 แรงใจในการท�างาน	 เพื่อผลักดันให้กิจการมีความเจริญเติบโตก้าวหน้าจนท�าให้ชื่อเสียงของบริษัทฯ	 เป็นที่รู้จัก	
แพร่หลายและได้รับการยอมรับในวงกว้างมากขึ้น	และขอขอบคุณผู้ถือหุ้นของ	PCA	กลุ่มลูกค้า	คู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจทุกท่าน
ที่ให้ความไว้วางใจและเชื่อมั่นในบริษัทฯ	 และขอให้มั่นใจว่าคณะผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ	 จะร่วมมือกันอย่างเต็มความ
สามารถในการน�าพาองค์กรก้าวไปข้างหน้าและสร้างผลตอบแทนให้เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ถือหุ้นตลอดไป

(ประพัฒน์  รัฐเลิศกานต์)
กรรมการผู้อ�านวยการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(เทรเวอร์  ทอมสัน)
กรรมการผู้อ�านวยการและประธานเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยี
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วิสัยทัศน์
	 แพลนเน็ตคอม	ผู้น�าเทคโนโลยีทางด้านระบบสื่ือสารโทรคมนาคม	และดิจิตอลทีว	ีส�าหรับองค์กรชั้นน�าในเขตประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน	(AEC)

พันธกิจ
	 แพลนเน็ตคอม	มีความมุ่งมั่นที่จะมอบบริการแบบครบวงจร	ด้วยการคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง	ราคาที่	
เหมาะสม	การจัดส่งสินค้าตรงต่อเวลาให้บริการทั้งก่อนและหลังการขายจากทีมงานวิศวกรมืออาชีพ	มุ่งหวังให้การใช้เทคโนโลยีเกิด
ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด	และคุ้มค่าเงินลงทุนเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
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ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ

รายการ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

อัตราส่วนสภาพคล่อง

อัตราส่วนสภาพคล่อง																																			(เท่า) 1.45 1.46 1.64 2.73

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว																																													(เท่า) 1.08 1.01 1.03 1.59

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด																		(เท่า) 0.21 (0.34) 0.57 (0.55)

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า																					(เท่า) 3.68 2.67 2.88 3.70

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย																																		(วัน) 97.76 135.07 125.15 98.53

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ																				(เท่า) 6.48 5.03 4.73 5.28

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย																															(วัน) 55.57 71.57 76.18 69.19

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้																												(เท่า) 6.80 6.19 6.78 8.83

ระยะเวลาช�าระหนี้																																						(วัน) 52.98 58.20 53.11 41.32

Cash Cycle	 (วัน) 103.34 148.44 148.22 126.40

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท�าก�าไร

อัตราก�าไรขั้นต้น	 (%) 29.69 34.76 32.22 26.14

อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน	 (%) 6.91 12.25 9.05 6.44

อัตราก�าไรอื่น	 (%) 2.33 1.30 0.88 1.28

อัตราส่วนเงินสดต่อการท�าก�าไร	 (%) 102.67 (106.07) 217.95 (162.74)

อัตราก�าไรสุทธิ	 (%) 5.13 9.22 6.50 5.03

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	 (%) 22.01 31.85 23.35 14.51

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	 (%) 8.90 13.15 9.97 12.23

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	 (%) 90.71 155.18 140.09 120.47

อัตราการหมุนของสินทรัพย์	 (เท่า) 1.74 1.43 1.53 1.38

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	 (เท่า) 1.19 1.59 1.09 0.52

อัตราส่วนความสามารถในการช�าระดอกเบี้ย	 (เท่า) 17.53 (10.27) 27.61 19.57

อัตราส่วนความสามารถช�าระภาระผูกพัน	 (เท่า) 2.17 (9.13) 0.63 0.74

อัตราการจ่ายเงินปันผล	 (%) - 302.58 89.61 -



1. นายสรรพัชญ  โสภณ
•	ประธานกรรมการ

•	กรรมการอิสระ
2. ดร.ขัติยา ไกรกาญจน์
•	กรรมการอิสระ
•	ประธานกรรมการตรวจสอบ

3. นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์
•	รองประธานกรรมการ	

•	ประธานกรรมการบริหาร	

•	กรรมการผู้อ�านวยการ
		และหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร

4. นายเทรเวอร์ จอห์น ทอมสัน
•	กรรมการ
•	รองประธานกรรมการบริหาร

•	กรรมการผู้อ�านวยการ
		และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยี

5. นายสมพงค์ อุ่ยตระกูล
•	กรรมการอิสระ
•	กรรมการตรวจสอบ
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6. นางสุธารักษ์ สุทรภูษิต
•	กรรมการอิสระ
•	กรรมการตรวจสอบ

7. นางรัตนา สุวรรณ
•	กรรมการ
•	กรรมการบริหาร

•	รองกรรมการผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

8. นายสาธิต รัฐเลิศกานต์
•	กรรมการ
•	กรรมการบริหาร

•	รองกรรมการผู้อ�านวยการฝ่ายขาย
9. นายสมชาย สกุลวิจิตร์สินธุ
•	กรรมการ
•	กรรมการบริหาร

•	ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ

I  007 

คณะกรรมการบริษัทฯ
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1. นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์
•	รองประธานกรรมการ	
•	ประธานกรรมการบริหาร	
•	กรรมการผู้อ�านวยการ
		และหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร

2. นายเทรเวอร์ จอห์น ทอมสัน
•	กรรมการ
•	รองประธานกรรมการบริหาร
•	กรรมการผู้อ�านวยการ
		และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยี

3. นางรัตนา สุวรรณ
•	กรรมการ
•	กรรมการบริหาร
•	รองกรรมการผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

4. นายสาธิต รัฐเลิศกานต์
•	กรรมการ
•	กรรมการบริหาร
•	รองกรรมการผู้อ�านวยการฝ่ายขาย
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5. นายสมชาย สกุลวิจิตร์สินธุ
•	กรรมการ
•	กรรมการบริหาร
•	ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ

6. นายเอนก พงศะบุตร
•	กรรมการบริหาร
•	ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการฝ่ายปฏิบัติการ

7. นายประวิช รุ่งเดชารักษ์
•	กรรมการบริหาร	
•	ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการฝ่ายบริการเทคนิค

8. นายรุ่งโรจน์ จตุรวรพร
•	กรรมการบริหาร
•	ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการฝ่ายขาย		
		(Broadcast	&	Digital	TV)

คณะผู้บริหาร
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ประวัติกรรมการและผู้บริหาร

ประวัติการศึกษา
•	ปรญิญาโท	Master	of	Business	Administration,	Western	Michigan	University,	USA
ประสบการณ์
•	2554-	ปัจจบุนั	ประธานกรรมการ	บรษิทั	แพลนเน็ต	คอมมวินเิคชัน่	เอเชยี	จ�ากดั	(มหาชน)
•	2553	-	2557	กรรมการบริหาร	ส�านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟ์ตแวร์แห่งชาติ
•	2546	-	2552	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	ฮิวเลตต์-แพคการ์ด	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น
•	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้น	
•	จ�านวน	0	หุ้น
(รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง)	
•	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจ�านวนหุ้นที่ออกจ�าหน่ายทั้งหมด
การเข้าร่วมฝึกอบรม
•	หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่นที่	49/2004
•	หลักสูตร	The	Executive	Director	Course	(EDC)	รุ่นที่	1/2012
•	หลักสูตร	Role	of	the	Chairman	Program	(RCP)	รุ่นที่	30/2013
จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัท ปี 2557 : 6/6 ครั้ง

ประวัติการศึกษา
•	ปริญญาเอก	Doctor	of	Philosophy	in	Electrical	Engineering,	University	of		
		Missouri-Rolla,	USA
ประสบการณ์
•	2555	-	ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท	เอ็มเค	เรสโตรองด	์กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)
•	2554	-	ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	และประธานกรรมการตรวจสอบ		
		บริษัท	แพลนเน็ต	คอมมิวนิเคชั่น	เอเชีย	จ�ากัด	(มหาชน)
•	2551	-	ปัจจบุนั	กรรมการอิสระ	และประธานกรรมการตรวจสอบ		
		บรษิทั	พรเีมยีร์	มาร์เกตต้ิง	จ�ากดั	(มหาชน)
•	2550	-	ปัจจบุนั	กรรมการอสิระ	และประธานกรรมการตรวจสอบ		
		บรษิทั	พรเีมยีร์	เทคโนโลย	ีจ�ากดั	(มหาชน)
•	2531-	ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	เคว	ีอีเลคทรอนิคส์	จ�ากัด
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น
1.	กรรมการอสิระ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บรษิทั	พรเีมยีร์	มาร์เกตติง้	จ�ากดั	(มหาชน)
2.	กรรมการอสิระ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บรษิทั	พรเีมยีร์	เทคโนโลย	ีจ�ากดั	(มหาชน)
3.	กรรมการอสิระ	บรษิทั	เอม็เค	เรสโตรองด์	กรุป๊	จ�ากดั	(มหาชน)
สัดส่วนการถือหุ้น
•	จ�านวน	0	หุ้น
(รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง)
•	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจ�านวนหุ้นที่ออกจ�าหน่ายทั้งหมด
การเข้าร่วมฝึกอบรม
•	หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่นที่	37/2005
•	หลักสูตร	Financial	Statements	for	Directors	(FSD)	รุ่นที่	3/2008
•	หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่นที่	11/2008
•	หลักสูตร	Audit	Committee	Program	(ACP)	รุ่นที	่34/2011
•	หลักสูตร	Anti		Corruption	for	Excutive	Program	(ACEP)	รุ่นที่	9/2014
จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัท ปี 2557 : 6/6 ครั้ง
จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2557 : 4/4 ครั้ง

นายสรรพัชญ  โสภณ
อายุ 60 ปี

•	ประธานกรรมการ	
•	กรรมการอิสระ

ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ	30	ธันวาคม	2554

ดร.ขัติยา ไกรกาญจน์
อายุ 62 ปี

•	กรรมการอิสระ
•	ประธานกรรมการตรวจสอบ

ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ	30	ธันวาคม	2554
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ประวัติการศึกษา
•	ปริญญาตร	ี	Bachelor	of	Commerce,	Engineering,	British	Columbia		
		Institute	of	Technology,	Canada
ประสบการณ์
•	2537	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	รองประธานกรรมการบริหาร		กรรมการผู้อ�านวยการ			
		และหวัหน้าเจ้าหน้าทีด้่านเทคโนโลย	ีบรษิทั	แพลนเนต็	คอมมวินเิคชัน่	เอเชยี	จ�ากดั	(มหาชน)
•	2548	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท	พี	แอนด์	ที	แอสเซ็ท	จ�ากัด
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น
•	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้น
•	จ�านวน	78,950,000	หุ้น
(รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง)
•	คิดเป็นร้อยละ	31.58	ของจ�านวนหุ้นที่ออกจ�าหน่ายทั้งหมด
การเข้าร่วมฝึกอบรม
•	หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่นที่	95/2012
จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัท ปี 2557 : 5/6 ครั้ง

ประวัติการศึกษา
•	 ปริญญาโท	 Master	 of	 Business	 Administration,	 Business	 Administration,		
			Phillips	University,	USA
ประสบการณ์
•	2537	-	ปัจจบุนั	รองประธานกรรมการ	ประธานกรรมการบรหิาร	กรรมการผูอ้�านวยการ				
		และหวัหน้าเจ้าหน้าทีบ่รหิาร	บรษิทั	แพลนเนต็	คอมมวินเิคชัน่	เอเชยี	จ�ากดั	(มหาชน)
•	2548	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท	พี	แอนด์	ที	แอสเซ็ท	จ�ากัด
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น
•	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้น
•	จ�านวน	78,950,000	หุ้น
(รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง)
•	คิดเป็นร้อยละ	31.58	ของจ�านวนหุ้นที่ออกจ�าหน่ายทั้งหมด
การเข้าร่วมฝึกอบรม
•	หลักสูตร	หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่นที่	94/2012
•	หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่นที่	195/2014
จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัท ปี 2557 : 6/6 ครั้ง

นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์
อายุ 56 ปี

•	รองประธานกรรมการ	
•	ประธานกรรมการบริหาร
•	กรรมการผู้อ�านวยการ	

และหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร
ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ	27	เมษายน	2537

นายเทรเวอร์ จอห์น ทอมสัน
อายุ 60 ปี
•	กรรมการ	

•	รองประธานกรรมการบริหาร		
•	กรรมการผู้อ�านวยการ	

		และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยี
ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ	27	เมษายน	2537
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ประวัติการศึกษา
•	ปริญญาโท	คณะบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยรังสิต
ประสบการณ์
•	2555	-	ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ		
		บริษัท	แพลนเน็ต	คอมมิวนิเคชั่น	เอเชีย	จ�ากัด	(มหาชน)
•	2550	-	2556	ผู้จัดการแผนกรายได้และผลประโยชน	์บริษัท	3เอ็ม	ประเทศไทย	จ�ากัด
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น
•	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้น
•	จ�านวน	50,000	หุ้น
(รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง)
•	คิดเป็นร้อยละ	0.02	ของจ�านวนหุ้นที่ออกจ�าหน่ายทั้งหมด
การเข้าร่วมฝึกอบรม
•	หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่นที่	102/2013
•	หลักสูตร	Advance	Audit	Committee	Program	(AACP)	รุ่นที่	17/2014
จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัท ปี 2557 : 6/6 ครั้ง
จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2557 : 4/4 ครั้ง

ประวัติการศึกษา
•	ปรญิญาโท	Master	of	Science	in	Economy	and	Marketing,		
		Ball	State	University,	USA
ประสบการณ์
•	2554	-	ปัจจบุนั		กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ		
		บรษิทั	แพลนเน็ต	คอมมวินเิคชัน่	เอเชยี	จ�ากดั	(มหาชน)
•	2548	-		ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการบริษัท	เจริญเดคคอร	์อินเตอร์แนชชั่นแนล	จ�ากัด	
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น
•	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้น
•	จ�านวน	50,000	หุ้น
(รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง)
•	คิดเป็นร้อยละ	0.02	ของจ�านวนหุ้นที่ออกจ�าหน่ายทั้งหมด
การเข้าร่วมฝึกอบรม
•	หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่นที	่103/2013
จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัท ปี 2557 : 4/6 ครั้ง
จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2557 : 3/4 ครั้ง

นายสมพงค์ อุ่ยตระกูล
อายุ 61 ปี

•	กรรมการอิสระ
•	กรรมการตรวจสอบ

ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ	30	ธันวาคม	2554

นางสุธารักษ์ สุทรภูษิต
อายุ 62 ปี

•	กรรมการอิสระ
•	กรรมการตรวจสอบ

ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ	30	ธันวาคม	2554

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร
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ประวัติการศึกษา
•	ปริญญาตร	ีบัญชีบัณฑิต	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
•	ปริญญาตร	ีนิติศาสตร์บัณฑิต	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประสบการณ์
•	2546	-	ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	
		บริษัท	แพลนเน็ต	คอมมิวนิเคชั่น	เอเชีย	จ�ากัด	(มหาชน)
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น
•	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้น
•	จ�านวน	5,150,000	หุ้น
(รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง)
•	คิดเป็นร้อยละ	2.06	ของจ�านวนหุ้นที่ออกจ�าหน่ายทั้งหมด
การเข้าร่วมฝึกอบรม
•	หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่นที่	94/2012
•	หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่นที่	188/2014
จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัท ปี 2557 : 5/6 ครั้ง

ประวัติการศึกษา
•	ปริญญาตร	ี	วิศวกรรมศาสตร	์สาขาไฟฟ้า,	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประสบการณ์
•	2537	-	ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้อ�านวยการฝ่ายขาย	
		บริษัท	แพลนเน็ต	คอมมิวนิเคชั่น	เอเชีย	จ�ากัด	(มหาชน)
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น
•	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้น
•	จ�านวน	10,210,000	หุ้น
(รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง)
•	คิดเป็นร้อยละ	4.08	ของจ�านวนหุ้นที่ออกจ�าหน่ายทั้งหมด
การเข้าร่วมฝึกอบรม
•	หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่นที่	104/2013
จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัท ปี 2557 : 6/6 ครั้ง

นางรัตนา สุวรรณ
อายุ 54 ปี
•	กรรมการ

•	กรรมการบริหาร
•	รองกรรมการผู้อ�านวยการ	
			ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ	30	ธันวาคม	2554

นายสาธิต รัฐเลิศกานต์
อายุ 50 ปี
•	กรรมการ

•	กรรมการบริหาร
•	รองกรรมการผู้อ�านวยการฝ่ายขาย

ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ	30	ธันวาคม	2554
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ประวัติการศึกษา
•	ปริญญาโท	เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประสบการณ์
•	2540	-	ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ	
		บริษัท	แพลนเน็ต	คอมมิวนิเคชั่น	เอเชีย	จ�ากัด	(มหาชน)
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น
•	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้น
•	จ�านวน	1,400,000	หุ้น
(รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง)
•	คิดเป็นร้อยละ	0.56	ของจ�านวนหุ้นที่ออกจ�าหน่ายทั้งหมด
การเข้าร่วมฝึกอบรม
•	หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่นที่	102/2013
จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัท ปี 2557 : 6/6 ครั้ง

ประวัติการศึกษา
•	ปริญญาโท	สาขาสถิติประยุกต์,	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประสบการณ์
•	2542	-	ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการฝ่ายปฏิบัติการ	
บริษัท	แพลนเน็ต	คอมมิวนิเคชั่น	เอเชีย	จ�ากัด	(มหาชน)	 	 	 	
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น
•	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้น
จ�านวน	691,000	หุ้น
(รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง)	
•	คิดเป็นร้อยละ	0.28	ของจ�านวนหุ้นที่ออกจ�าหน่ายทั้งหมด
การเข้าร่วมฝึกอบรม 
•	ไม่มี

นายเอนก พงศะบุตร
อายุ 42 ปี 

•	กรรมการบริหาร
•	ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการ	

		ฝ่ายปฏิบัติการ
ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ	30	ธันวาคม	2554

นายสมชาย สกุลวิจิตร์สินธุ
อายุ 40 ปี
•	กรรมการ

•	กรรมการบริหาร
•	ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการ	
ฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ	

ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 30	ธันวาคม	2554

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร
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ประวัติการศึกษา
•	ปริญญาโท	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ประสบการณ์
•	2542	-	ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการฝ่ายบริการเทคนิค	
		บริษัท	แพลนเน็ต	คอมมิวนิเคชั่น	เอเชีย	จ�ากัด	(มหาชน)	 	 	 	
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น
•	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้น
จ�านวน	775,000	หุ้น
(รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง)	
•	คิดเป็นร้อยละ	0.31	ของจ�านวนหุ้นที่ออกจ�าหน่ายทั้งหมด
การเข้าร่วมฝึกอบรม 
•	ไม่มี

ประวัติการศึกษา
•	ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตร	์สาขาอิเล็คโทรนิค	
		สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร	ลาดกระบัง
ประสบการณ์
•	2556	-	ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการฝ่ายขาย	(Broadcast	&	Digital	TV)	
		บริษัท	แพลนเน็ต	คอมมิวนิเคชั่น	เอเชีย	จ�ากัด	(มหาชน)
•	2553	-	2556	Country	Sales	Director	ECI	Telecom	Ltd.
•	2552	-	2553	Senior	ManagerNortel	Networks	Inc.
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น
•	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้น
จ�านวน	50,000	หุ้น
(รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง)	
•	คิดเป็นร้อยละ	0.02	ของจ�านวนหุ้นที่ออกจ�าหน่ายทั้งหมด
การเข้าร่วมฝึกอบรม 
•	ไม่มีนายรุ่งโรจน์ จตุรวรพร

อายุ 41 ปี 
•	กรรมการบริหาร

•	ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการฝ่ายขาย																																																																																																																																														
			(Broadcast	&	Digital	TV)

ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ	12	พฤศจิกายน	2556

นายประวิช รุ่งเดชารักษ์
อายุ 36 ปี 

•	กรรมการบริหาร	
•	ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการ	

		ฝ่ายบริการเทคนิค
ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ	30	ธันวาคม	2554
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คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

ผู้ตรวจสอบภายใน

ฝ่ายการตลาด 
และพัฒนา

ธุรกิจ

ฝ่ายขาย 
Commercial 

&Public 
Sector 

ฝ่ายขาย  
ต่างประเทศ

ฝ่ายขาย 
Broadcast 
&Service 
Provider

ฝ่ายบัญชี 
และการเงิน

ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายบริการ
เทคนิค

กรรมการผู้อ�านวยการและ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยี

เลขานุการบริษัท

กรรมการผู้อ�านวยการและ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร

แผนผังองค์กร
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1. ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่ส�าคัญ
	 บริษัท	 แพลนเน็ต	 คอมมิวนิเคชั่น	 เอเชีย	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 (“บริษัทฯ”)	 ก่อตั้งเมื่อวันที่	 27	 เมษายน	 2537	 ภายใต้
ชื่อ	 บริษัท	 เทคโนโลยีเกตเวย์เอเชีย	 จ�ากัด	 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจ�านวน	 2	 ล้านบาท	 โดยนายประพัฒน์	 รัฐเลิศกานต	์ และ	
นาย	 เทรเวอร์	ทอมสัน	ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศมา	กว่า	30	ปี	 โดยมีวัตถุประสงค์หลัก
เพื่อประกอบธุรกิจให้ค�าปรึกษา	พัฒนา	และวางระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม	(Satellite	Communication)	ส�าหรับลูกค้าทั้งภาครัฐ
และเอกชน	ต่อมาเมื่อวันที	่20	ตุลาคม	2541	บริษัทฯ	ได้ท�าการเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท	แพลนเน็ต	คอมมิวนิเคชั่น	เอเชีย	จ�ากัด	

	 จากการที่ผู้บริหารของบริษัทฯ	มีประสบการณ์	ความสามารถ	และมีความช�านาญในธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม	ส่งผล
ท�าให้บริษัทฯ	สามารถขยายธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง	โดยบริษัทฯ	ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจโทรคมนาคมชั้นน�ามากมาย	ไม่ว่าจะเป็น	Cisco,	Codan,	Sony,	Thales	และ	ClearOne	รวมทั้งขยายสายผลิตภัณฑ	์ให้
ครอบคลุมโทรคมนาคมแบบครบวงจร	ทั้งระบบการสื่อสารแบบไร้สาย	(Wireless	Network)	ระบบการสื่อสารแบบโครงข่าย
สัญญาณ	(Wired	Network)	ระบบมัลติมีเดีย	(Multimedia)	รวมทั้งระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และดิจิตอลทีวี	(Broadcast	
/	Digital	TV)	บริษัทฯ	ยังได้มีการออกแบบ	พัฒนาและต่อเชื่อมอุปกรณ์ต่างๆ	ให้ท�างานร่วมกันเป็นโซลูชั่น	เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ภาย
ใต้ชื่อ	“PlanetComm”	นอกจากนี	้ด้วยความรู้ความช�านาญและประสบการณ์ในธุรกิจการสื่อสารโทรคมนาคม	ท�าให้บริษัทฯ	
ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศูนย์ซ่อมบ�ารุงอุปกรณ์ของ	Codan	รวมทั้งบริษัทฯ	ยังมีอุปกรณ์ทดสอบและทีมงานที่มีความสามารถใน
การซ่อมบ�ารุงอุปกรณ์ของผู้ผลิตชั้นน�าอื่นๆ	อีก	อาทิเช่น	GE	MDS	และ	Comtech	EF	Data	เป็นต้น	ส่งผลท�าให้ปัจจุบันบริษัทฯ	
สามารถให้บริการด้านเทคโนโลยีการสื่อสารแบบครบวงจร	

	

	 พัฒนำกำรที่ส�ำคัญของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลำที่ผ่ำนมำ มีรำยละเอียดดังนี้

 ปี 2537
• ก่อตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจให้ค�าปรึกษา	พัฒนา	และวางระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม	ภายใต้ชื่อ	“บริษัท	เทคโนโลยีเกตเวย	์เอเชีย				
		จ�ากัด”	โดยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าประเภทระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม	(Satellite	Communication)				
		จากผู้ผลิต	Prodelin/Vertex	(GD	SATCom),	Comtech	EF	Data	และ	ViaSat

 ปี 2539
•	เพิ่มทุนช�าระแล้วเป็น	5,000,000	บาท	เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการรองรับการขยายตัวของธุรกิจ

•	ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าประเภทระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมจากผู้ผลิต	Codan

 ปี 2541
•	เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นบริษัท	แพลนเน็ต	คอมมิวนิเคชั่น	เอเชีย	จ�ากัด

•	เพิ่มทุนช�าระแล้วเป็น	15,000,000	บาท	เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการรองรับการขยายตัวของธุรกิจ

 ปี 2542
•	เพิ่มทุนช�าระแล้วเป็น	25,000,000	บาท	เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการรองรับการขยายตัวของธุรกิจ

•	เริ่มเข้าสู่ธุรกิจระบบสื่อสารแบบโครงข่ายสัญญาณ	(Wired	Network)	โดยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าประเภท		
			Data	Network	จากผูผ้ลติ	Patton	และ	ได้รบัการแต่งตัง้ให้เป็นตวัแทนจ�าหน่ายสินค้าประเภท	Security	Network	จากผู้ผลิต	Thales

 ปี 2543
• เร่ิมเข้าสูธุ่รกจิมลัตมีิเดยี	(MultiMedia)	โดยได้รบัการแต่งตัง้ให้เป็นตวัแทนจ�าหน่ายระบบประชมุทางไกลผ่านจอภาพจากผูผ้ลติ	Polycom

 ปี 2544
•	ได้รับใบรับรองมาตรฐาน	ISO	9001:2000
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 ปี 2545
• เริ่มท�าธุรกิจด้าน	Broadcast	โดยจ�าหน่ายอุปกรณ์สถานีดาวเทียมภาคพื้นดินใหักับสถานีโทรทัศน์ต่างๆ	ทั้งในประเทศไทย	และ	
		ประเทศในกลุ่มอาเซียน

• วิจัยพัฒนาและผลิตอุปกรณ์	1:1	Redundant	LNB/LNA	ภายใต้ชื่อ	PlanetComm

 ปี 2548
•	เข้าสู่ธุรกิจด้านระบบสื่อสารไร้สายความเร็วสูงภาคพื้นดิน	(Terrestrial	Wireless	Communication)	และระบบสื่อสารวิทยุ		
		(Radio	Communication)	โดยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจ�าหน่ายจากผู้ผลิต	Motorola	และ	Codan	HF	

•	วิจัยพัฒนาและประกอบรถสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที	่(Satellite	Mobile	Vehicle)	ภายใต้ชื่อ	PlanetComm

 ปี 2553 
•	ย้ายส�านักงานมาอยู่อาคารแพลนเน็ตคอม	ถนนรามอินทรา	ซึ่งเป็นส�านักงานแห่งใหม	่เป็นอาคารอัจฉริยะพร้อมอุปกรณ์ด้าน	
		สือ่สารโทรคมนาคมและมลัตมิเีดยีครบครนั	เพือ่ให้สามารถสาธติการใช้งานแก่ลกูค้าได้เสมอืนจรงิ	รวมทัง้รองรบัการเตบิโตในอนาคต

• ได้รับใบรับรองมาตรฐาน	ISO	9001:2008	

•	ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิต	Motorola	ให้เป็นบริษัทคู่ค้าระดับแพลตตินัม	(Wireless	Platinum	Partner)	

•	ได้รับรางวัล	Telecom	Innovation	Award	2010	สินค้า	1:1	LNx	Redundant	Controller	จากสถาบันวิจัยและพัฒนา	
		อุตสาหกรรมโทรคมนาคม	(TRIDI)

•	ได้รับรางวัล	Sales	Growth	Achievement	2010	(Asia	Pacific	Region)	จาก	Broadcast	Pix

•	ได้รับรางวัล	Top	Enterprise	Partners	Award	2010	จากผู้ผลิต	Zyxel	Communication	Corp.

 ปี 2554
•	ท�าการวิจัยพัฒนาร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาต	ิ(NECTEC)	ในการผลิตเครื่องรบกวนสัญญาณ	
		โทรศัพท์เคลื่อนที่	T-Box	3.0	

•	เริ่มเข้าสู่ธุรกิจด้านระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพื้นดิน	(DVB-T2/Digital	TV)	เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่าน	
		ระบบโทรทัศน์แบบอนาล็อก	เป็นโทรทัศน์ระบบดิจิตอล	ตามนโยบายของ	กสทช	และรัฐบาล

 ปี 2555
•	ได้รับการแต่งตั้งจาก	Codan	ให้เป็นศูนย์ให้บริการด้านซ่อมบ�ารุงอุปกรณ์วิทยุสื่อสารโทรคมนาคม	

•	เป็นบริษัทในประเทศไทยรายเดียวที่ผ่านคุณสมบัติและได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจ�าหน่ายผลิตภัณฑ	์TelePresence	ระดับ	
		สูงสุด	(TelePresence	Video	Master	Authorized	Technology	Partner)	จาก	Cisco	

•	ได้รับรางวัล	FY12	Public	Sector	Partner	of	the	Year	จาก	Cisco

•	ได้รบัการแต่งตัง้ให้เป็นตวัแทนจ�าหน่ายผลติภณัฑ์ประเภทระบบการถ่ายทอดสญัญาณโทรทศัน์และดจิติอลทวี	ีจากผูผ้ลติ	Cobham,		
		TVU	Network	และ	Thomson

 ปี 2556
•	ได้รับรางวัล	The	Top	Congeniality	Collaboration	Partner	Award	รางวัล	Premier	Certified	Partner	(Cisco	Channel		
		Partner	Program)	รางวัล	FY13	Top	YoY	Growth	of	the	Year	(2	Tier)	และรางวัล	FY13	Public	Sector	Partner	of	the		
		Year		จาก	Cisco

•	ได้รับแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากผู้ผลิต	ThinKom	ให้เป็นผู้แทนจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการ	(Authorized	Distributor	&		
		Service	Center)	ของระบบจานดาวเทียมสื่อสารแบบเคลื่อนที	่(Satcom	on	the	Move)	ส�าหรับประเทศไทยและเวียดนาม

•	ได้รับการแต่งตั้งจาก	Codan	ให้เป็น	Authorized	Partner

•	ได้รับรางวัล	Best	Performance	/	Marketing	Penetration	Award	จาก	TVU	Network

•	ได้รับรางวัล	Best	Growth	Partner	of	the	Year	จาก	ClearOne

•	ด�าเนินการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน
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•	เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จาก	10.00	บาท	เป็น	1.00	บาท	ส่งผลท�าให้จ�านวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ	เพิ่มจาก	2,500,000	
หุ้น	เป็น	25,000,000	หุ้น

•	เพิ่มทุนจดทะเบียนจ�านวน	225,000,000	บาท	จากทุนจดทะเบียนเดิม	25,000,000	ล้านบาท	เป็น	250,000,000	ล้านบาท	โดย
การออกหุ้นสามัญใหม่จ�านวน	225,000,000	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1.00	บาท	ซึ่งรายละเอียดการจัดสรรเป็นดังนี	้

(1)	หุ้นสามัญจ�านวน	150,000,000	หุ้น	จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิม	ซึ่งจัดสรรเรียบร้อยแล้ว	ส่งผลท�าให้ทุนช�าระแล้ว	
ของบริษัทฯ	เท่ากับ	175,000,000	หุ้น

(2)	หุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน	70,000,000	หุ้น	เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก

(3)	หุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน	5,000,000	หุ้น	เสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ

 ปี 2557
•	ด�าเนินการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน	IPO	รวม	75,000,000	หุ้น	โดยเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรกจ�านวน	
70,000,000	หุ้น	และเสนอขายหุ้นแก่กรรมการและพนักงานของบริษัทจ�านวน	5,000,000	หุ้น	ในราคาเสนอขายหุ้นละ	2.80	บาท

•	เริ่มซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัทภายใต้ชื่อย่อหลักทรัพย	์“PCA”	ในตลาดรอง	MAI	เมื่อวันที่	23	มิถุนายน	2557

•	ได้รับการแต่งตั้งจาก	Cisco	ให้เป็น	Premier	Partner
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2. ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
	 บริษัทฯ	เป็นผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสื่อสาร
โทรคมนาคมและดิจิตอลทีว	ีโดยให้บริการออกแบบ	ติดตั้ง	
จ�าหน่ายระบบสื่อสารและระบบทีวีดิจิตอลแบบครบวงจร	
ส�าหรับหน่วยงานและองค์กรชั้นน�า	ในเขตประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน	(ASEAN	ECONOMIC	COMMUNITY	:	AEC)	
ครอบคลุม	3	กลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการ	ได้แก่

 1. ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจ�ำหน่ำย แบ่ง
ออกเป็นดังนี้

	 (1).	ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบสื่อสารโทรคมนาคม	
(Telecommunication)	ประกอบด้วย

 •	ระบบสื่อสารแบบไร้สาย	(Wireless	Network)	
คือระบบโครงข่ายสื่อสารที่ใช้เทคโนโลยีการรับ-ส่งข้อมูลแบบ
ดิจิตอลผ่านคลื่นวิทยุหลายรูปแบบ	ได้แก	่ระบบสื่อสารผ่าน
ดาวเทียม	(Satellite	Communication)	ระบบสื่อสารไร้สาย
ความเร็วสูงภาคพื้นดิน	(Terrestrial	Wireless	Communica-
tion)	และระบบสื่อสารวิทยุ	(Radio	Communication)

 •	ระบบสื่อสารแบบโครงข่ายสายสัญญาณ	(Wired	
Network)	คือระบบโครงข่ายสื่อสารที่ใช้เทคโนโลยีการรับส่ง
ข้อมูลแบบดิจิตอลผ่านสายน�าสัญญาณ	ได้แก่	ระบบสื่อสาร
เครือข่ายข้อมูล	(Data	Network)	ระบบสื่อสารความเร็วสูง
ผ่านใยแก้วน�าแสง	(Optical	Fiber	Network)	และระบบรักษา
ความปลอดภัยข้อมูล	(Security	Network)

 •	ระบบมัลติมีเดีย	(Multimedia)	คือระบบและ
อุปกรณ์เกี่ยวกับการรับ-ส่ง	ภาพ	เสียงและข้อมูลผ่านโครงข่าย
สื่อสารรับ-ส่งข้อมูลแบบดิจิตอล	ได้แก่	ระบบประชุมทางไกล
เสมือนจริง	(Telepresence)	ระบบสื่อสารรวมศูนย	์(Unified	
Collaboration)	ระบบประชุมเสียง	(Audio	Conference)	
และอุปกรณ์ประกอบส�าหรับการประชุมทางไกล	(Audio	&	
Visual	Accessories)

	 (2).	ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบถ่ายทอดสัญญาณ
โทรทัศน์และดิจิตอลทีวี	(Broadcast	/	Digital	TV)	คือ	ระบบ
และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์แบบ

ดิจิตอลที่ครบวงจร	ตั้งแต่ระบบผลิตรายการโทรทัศน์	สื่อ
มัลติมีเดียและระบบสตูดิโอ	(Content	Production	&	Stu-
dio)	จนถึงระบบกระจายสัญญาณและส่งสัญญาณโทรทัศน	์
(Content	Distribution	&	Transmission)

 2. ผลิตภัณฑ์ภำยใต้ชื่อ PlanetComm คือ
อุปกรณ์สื่อสำรโทรคมนำคมที่บริษัทฯ ได้ ออกแบบ วิจัย 
พัฒนำ และประกอบให้เป็นชุดภำยใต้ชื่อ PlanetComm 
ประกอบด้วย 

	 (1).	อุปกรณ์สื่อสารเทคโนโลยชั้นสูง	ที่ออกแบบ	
พัฒนา	ประกอบ	ให้เฉพาะตามความต้องการของลูกค้า	ได้แก่

 • รถสื่อสารผ่านดาวเทียมเคลื่อนที	่(Satellite	Mo-
bile	Vehicle)	

 • อุปกรณ์ส�ารองการท�างานภาครับสัญญาณ
ดาวเทียม	LNB/LNA	(1:1	LNx	Redundant	Controller)	

 • อุปกรณ์ตัดสัญญาณวิทยุส�าหรับโทรศัพท์มือถือ	
(Radio	Jammer)

	 (2).	ซอฟต์แวร์ควบคมุระบบสือ่สารโทรคมนาคม	ได้แก่

 •  ระบบบริหารจัดการและควบคุมอุปกรณ์สถานี
ดาวเทียมภาคพื้นดิน	(Monitor	&	Control	for	Satellite	
Earth	Station	Terminal)	

	 (3).	ผลิตภัณฑ์ทั่วไปที่บริษัทฯ	จัดจ�าหน่ายภายใต้ชื่อ	
PlanetComm	ได้แก่	

 • Feeder	Cables	&	Connectors	ส�าหรับใช้ติดตั้ง
สถานีเครื่องส่งโทรศัพท์เคลื่อนที่

 • อุปกรณ์เกี่ยวกับใยแก้วน�าแสง	(Passive	Fiber	
Optic	Component)	ส�าหรบัโครงข่ายสัญญาณความเรว็สูง	FTTx	

 • กล่องรับสัญญาณโทรทัศน์แบบดิจิตอลภาคพื้นดิน	
(Set	Top	Box	/	DVB-T2)	ส�าหรับโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิตอล

	 3. บริกำร หมำยถึง บริกำรที่ฝ่ำยเทคนิคและส่วน
ของศูนย์บริกำรของบริษัทฯ มีให้แก่ลูกค้ำ อำทิ บริกำรให้ค�ำ
ปรึกษำ ออกแบบ ติดตั้ง ฝึกอบรม รวมทั้งบริกำรบ�ำรุงรักษำ 
และกำรซ่อมแซม

3. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายในการด�าเนินธุรกิจ
	 บริษัทฯ	มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิตอลทีว	ีที่ได้รับความเชื่อถือจาก
องค์กรและหน่วยงานชั้นน�าในเขตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	และมีศักยภาพที่ทัดเทียมกับผู้ให้บริการชั้นน�าของโลก	ดังนั้น	จึงเล็ง
เห็นถึงความส�าคัญในการน�าเสนอเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด	การเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้มีความพร้อม
ทั้งบุคลากรที่มีความรู้	สิ่งอ�านวยความสะดวกและเครื่องมือเครื่องทดสอบที่ทันสมัย	การบริการอย่างมืออาชีพด้วยคุณภาพมาตรา
ฐาน	ISO	9001:2008	รวมทั้งประสบการณ	์ความไว้วางใจจากผู้ผลิต	และส�านึกในความรับผิดชอบต่อสังคม	เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าและสร้างความพึงพอใจในสินค้าและบริการของบริษัทฯ	โดยมีรายละเอียดดังนี้	
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	 1. นโยบำยดำ้นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มระบบกำรสื่อสำรโทรคมนำคม รวมทั้งระบบถำ่ยทอดสัญญำณโทรทัศน์แบบดิจิตอล

 • มุ่งเน้นที่จะเป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าและบริการให้แก่ผู้ผลิตและบริษัทคู่ค้าชั้นน�าของโลก	

 • มุ่งเน้นที่จะเป็นผู้น�าเสนอเทคโนโลยีซึ่งเป็นนวัตกรรมล่าสุดเข้าสู่ตลาดเขตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

 • มุ่งเน้นในการน�าเสนอระบบและเทคโนโลยีต้นน�้าจนถึงปลายน�า้แบบครบวงจรเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้	
	 		มีประสิทธิภาพ	คุณภาพ	และคุ้มค่าต่อการลงทุน

 2. นโยบำยด้ำนผลิตภัณฑ์ภำยใต้ชื่อ PlanetComm

 • สร้างตราสินค้า	PlanetComm	ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในตลาดสื่อสารโทรคมนาคมรวมทั้งตลาดทีวีดิจิตอล	เพื่อให้	
	 		เป็นที่ยอมรับจากลูกค้า

 • สรรหาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่มีโอกาสขยายตัวสูง	และเป็นที่ต้องการของตลาด	

 • วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ

 3. นโยบำยด้ำนกำรให้บริกำร

 • ให้บริการอย่างมืออาชีพด้วยคุณภาพมาตรฐาน	ISO	9001:2008	เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด

 • มุ่งเน้นที่จะเป็นผู้น�าในการให้บริการ	ออกแบบ	ติดตั้ง	และบริการหลังการขาย	ระบบเทคโนโลยีแบบครบวงจร	ให้	
	 		สามารถท�างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ตรงต่อความต้องการของลูกค้า

 • มุ่งเน้นที่จะพัฒนารูปแบบการให้บริการใหม่ๆ	อย่างต่อเนื่อง	เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของลักษณะธุรกิจ		
	 		และความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไป
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ

รายได้
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %
รำยได้จำกกำรขำยผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวแทนจ�ำหน่ำย

-	ระบบสื่อสารโทรคมนาคม

-	ระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และดิจิตอลทีวี

447.43																		

	33.44											

71.29

5.33

529.99																		

	93.41											

70.57

12.44

613.25

156.18

63.64

16.21

รวมรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวแทนจ�าหน่าย 480.87 76.62 623.40 83.00 769.43 79.85

รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ	PlanetComm 103.54											 16.50 80.69 10.74 119.90 12.44

รายได้บริการ 	34.99												 5.58 40.32 5.37 62.00 6.43

รวมรำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 619.39         98.70 744.42 99.12 951.33 98.72

รายได้อื่น* 			8.19												 1.30 			6.63 0.88 12.4 1.28

รวมรำยได้  627.58        100.00 751.05 100.00 963.69 100.00

หมายเหตุ  * รายได้อื่นที่ส�าคัญ ประกอบด้วย ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนก�าไรจากการขายสินทรัพย์ รายได้จากค่าเช่าอุปกรณ์ ดอกเบี้ยรับ

1. ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการ
	 บริษัทฯ	 เป็นผู้ให้บริการออกแบบ	 ติดต้ัง	 จ�าหน่ายระบบส่ือสารและระบบทีวีดิจิตอลแบบครบวงจร	 ส�าหรับหน่วยงาน
และองค์กรชั้นน�า	 ในเขตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 (Asean	 Eeconomic	 Community)	 โดยบริษัทฯ	 เป็นตัวแทนจ�าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชั้นน�าของโลก	 ทั้งที่เกี่ยวกับระบบสื่อสารโทรคมนาคม	 ระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และดิจิตอลทีวี	 (Broadcast	 /	
Digital	TV)	นอกจากนีบ้รษิทัฯ	ยงัได้มกีารพฒันาและต่อเชือ่มอปุกรณ์ต่างๆ	ให้ใช้งานร่วมกนัเป็นโซลชูัน่	เพือ่เป็นผลติภณัฑ์ภายใต้ชือ่		
“PlanetComm”	 ด้วยความรู้ความช�านาญและประสบการณ์ในธุรกิจการสื่อสารโทรคมนาคม	 รวมทั้งความพร้อมในด้านอุปกรณ์
ทดสอบ	ท�าให้บริษัทฯ	 มีความสามารถในการซ่อมบ�ารุงอุปกรณ์ของผู้ผลิตชั้นน�าต่างๆ	ส่งผลท�าให้บริษัทฯ	 สามารถให้บริการด้าน
เทคโนโลยีการสื่อสารแบบครบวงจร	โดยรายละเอียดลักษณะผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัทฯ	สามารถอธิบายได้ดังนี้

 1.1 ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจ�าหน่าย
 บริษัทฯ	 ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโทรคมนาคมชั้นน�ามากมาย	 ครอบคลุมถึง
ผลติภณัฑ์ทีเ่กีย่วกบัระบบสือ่สารโทรคมนาคมแบบครบวงจร	ทัง้ระบบการส่ือสารแบบไร้สาย	(Wireless	Network)	ระบบการสือ่สาร
แบบโครงข่ายสัญญาณ	(Wired	Network)	ระบบมัลติมีเดีย	(Multimedia)	(ในช่วงป	ี2554	-	งวด	3	เดือนแรกปี	2557		ผลิตภัณฑ์
ที่บริษัทฯ	 จ�าหน่ายเกี่ยวกับระบบมัลติมีเดียมีสัดส่วนรายได้สูงสุด)	 	 รวมทั้งผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และ	
ทีวีดิจิตอล	(Broadcast	/	Digital	TV)	โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1.ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบสื่อสำรโทรคมนำคม ประกอบด้วย

	 1.ระบบสือ่สารแบบไร้สาย	(Wireless	network)	หมายถงึ	ระบบการสือ่สารข้อมลูทีม่รีปูแบบในการรบัส่งสญัญาณระหว่าง
กันแบบไม่ใช้สายน�าสัญญาณ	โดยการสื่อสารลักษณะนี้	จะใช้การส่งสัญญาณผ่านคลื่นความถี่วิทย	ุ(Radio	Frequency	:	RF)	หรือ
คลืน่อนิฟราเรด	(Infrared)	โดยสามารถสือ่สารผ่านอากาศ	ทะลกุ�าแพง	เพดานหรอืส่ิงก่อสร้างอืน่ๆ	ได้	การทีไ่ม่ต้องใช้สายน�าสญัญาณ	
ท�าให้การเคลือ่นย้ายต�าแหน่งของการใช้งานท�าได้โดยสะดวก	เหมาะส�าหรบัการสือ่สารทีอ่ปุกรณ์ปลายทางอยูห่่างไกล	หรอืไม่สามารถ
เข้าถงึได้ด้วยการเดนิสาย	ทัง้นีค้วามต้องการใช้เทคโนโลยรีะบบส่ือสารแบบไร้สายประเภทต่างๆนัน้	จะขึน้อยูก่บัระยะทางและความเรว็
ทีต้่องการใช้ในการรบัส่งข้อมลู	โดยกลุม่สินค้าและเทคโนโลยใีนระบบการสือ่สารแบบไร้สายทีบ่รษิทัฯ	เป็นตวัแทนจ�าหน่ายในปัจจบุนั	
ประกอบด้วย
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2. การตลาดและภาวะการแข่งขัน
 2.1 กลยุทธ์การแข่งขัน
	 บริษัทฯ	 ด�าเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีระบบสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิตอลทีวีมากว่า	 20	 ปี	 โดยเป็นทั้งตัวแทนจ�าหน่าย	
(Distributor)	ผู้จัดจ�าหน่าย	(Reseller)	และผู้ให้บริการสินค้าและบริการแบบครบวงจร	(System	Integrator)	บริษัทฯ	เล็งเห็นถึง
ความส�าคัญของการน�าเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูงพร้อมเทคโนโลยีล่าสุด	 รวมทั้งการสร้างทีมงานมืออาชีพที่สามารถให้
บริการทั้งก่อนและหลังการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยบริษัทฯ	 มีแนวทางในการเสริมสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน	 การ
พัฒนากลยุทธ์เพื่อให้เกิดความแตกต่างจากคู่แข่ง	ดังนี	้

 1. ด้ำนนวัตกรรม (Innovation) [3NEW] ได้แก่

 ก). นวัตกรรมด้ำนเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ (New Products & Technology)

	 เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันและเป็นผู้น�าในตลาดส่ือสารโทรคมนาคมและดิจิตอลทีวีในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซยีน	บรษิทัฯ	เน้นการน�าเสนอนวัตกรรมด้านเทคโนโลย	ีผลิตภณัฑ์และบรกิารใหม่	ๆ 	เพือ่สนองตอบความต้องการของลูกค้า	โดยมี	
รายละเอียด	คือ

•	บรษิทัฯ	มนีโยบายสรรหาสนิคา้ใหม่ๆ 	ทีม่ปีระสทิธภิาพสงูและเปน็เทคโนโลยใีหมล่า่สดุอยา่งตอ่เนือ่ง	จากโรงงานผูผ้ลติ
อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมชั้นน�าของโลกที่บริษัทฯเป็นตัวแทนจ�าหน่าย	 และผู้ผลิตรายใหม่ๆที่มีการวิจัย	 พัฒนา	
เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด	ท�าให้บริษัทฯ	มีสินค้าใหม	่เทคโนโลยีใหม	่แนะน�าสู่ตลาด	ซึ่งจะท�าให้บริษัทฯ	มีความแตกต่างทาง
ด้านผลิตภัณฑ์และประโยชน์ในการใช้งาน	สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบวงจร

•	 บริษัทฯ	 มีทีมงานวิจัยพัฒนา	 และวิศวกรที่มีความเช่ียวชาญในการติดตั้งและต่อเช่ือมระบบ	 (System	 Integration)	
ท�าให้สามารถปรับแต่งโซลูชั่นให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าและสร้างโซลูช่ันใหม่ๆ	 ส�าหรับตลาดที่แตกต่างกัน	 ซึ่ง
ท�าให้โซลูชั่นที่น�าเสนอให้กับลูกค้ามีความเป็นเอกลักษณ์และตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้าได้เป็นอย่างดี

 ข). กำรมีรูปแบบกำรบริกำรใหม่ๆ (New Service Solution) 

	 บริษัทฯ	 มีการพัฒนารูปแบบการให้บริการใหม่ๆ	 อย่างต่อเนื่อง	 เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไป	 เช่น		
การให้บริการระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมแบบเคลื่อนที่	 การให้บริการระบบประชุมทางไกลแบบ	On-Demand	 เป็นต้น	 ซึ่งรูปแบบ
การให้บริการใหม่ๆ	เหล่านี้	สามารถถูกน�าไปใช้เป็นกลยุทธ์ในการขาย	และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้าได้

 ค). กำรใช้นวัตกรรมด้ำนธุรกิจ (New Way of Business/Work)

	 บริษัทฯ	สรรหาธุรกิจรูปแบบใหม่ๆ	โดยการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจไม่ว่าจะเป็นโรงงานผู้ผลิต	หน่วยงานผู้ให้บริการ	บริษัท
คู่ค้า	 เป็นต้น	 เพื่อสร้างรูปแบบใหม่ของโซลูชั่นและบริการร่วมกัน	 ในการน�าเสนอทางเลือกให้แก่ลูกค้ามากยิ่งขึ้น	อาทิ	การร่วมเป็น
พันธมิตรกับ	THAICOM	ในการน�าเสนอบริการ	Satcom	On	the	move	การเสนอบริการเช่าระบบออกอากาศโทรทัศน์แบบดิจิตอล	
DVB-T2	ให้กับบริษัท	อสมท	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	MCOT	

 2. ด้ำนควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน (Competency) 

 (1). ควำมพร้อมของบุคลำกร (People Knowledge) 

	 บริษัทฯ	 ให้ความส�าคัญของบุคลากรที่ต้องมีความรู้	 ความช�านาญในการท�างาน	 จึงมีนโยบายส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม
พนักงานทุกระดับชั้นอย่างต่อเนื่อง	ทั้งด้านเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆทักษะการท�างาน	ทัศนคต	ิจริยธรรม	โดยผู้เชี่ยวชาญจาก
โรงงานผู้ผลิตทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ	รวมทั้งนักวิชาการผู้ช�านาญแต่ละด้าน	ได้แก่

•	Vendor’s	Certificate	บริษัทฯ	มีการจัดอบรมความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์จากโรงงานผู้ผลิตให้แก่วิศวกร
ของบริษัทฯ	ท�าให้วิศวกรส่วนใหญ่ได้รับใบรับรองจากโรงงานผู้ผลิตที่เป็นไปตามมาตรฐานที่โรงงานก�าหนด

•	General	Skills	Training	บรษิทัฯ	จดัใหม้กีารฝึกอบรมเพือ่เสรมิสรา้งทศันคตแิละทกัษะการท�างานเพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ
ในการท�างานให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง	 โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะในแต่ละด้าน	 เช่น	การอบรมเรื่อง	5ส,	การอบรมเรื่อง
การท�างานเป็นทีม	(Teamwork)	เป็นต้น

•	English	Language	Training	บริษัทฯ	จัดให้มีการอบรมในด้านภาษาต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง	เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการเข้าสู่การแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	(Asean	Economic	Community:	AEC)
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•	 Factory	Training	บริษัทฯ	ส่งเสริมให้พนักงานได้รับโอกาสในการไปดูงานในต่างประเทศ	 เพื่อเป็นการเปิดวิสัยทัศน์
และสร้างมุมมองในการน�าเสนอสินค้าและบริการใหม่ๆ	ให้กับลูกค้า

 (2). ควำมพร้อมของสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก (Facilities Competency)

	 ความพร้อมของสิ่งอ�านวยความสะดวก	 เป็นปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้บริษัทฯมีศักยภาพที่พร้อมให้บริการลูกค้าอย่างมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพสูงสุด	บริษัทฯ	จึงได้ลงทุนจัดเตรียม	จัดหา	สิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ	อาทิเช่น	สถานที	่อุปกรณ์ส�ารอง	เครื่อง
มือทดสอบ	ให้มีความพร้อมเสมอ	ได้แก่

•	สถานที่การท�างาน	(Facility)	บริษัทฯ	มีพื้นที่ท�างาน	4,000	ตารางเมตร	ท�าให้สามารถจัดสรรพื้นที่ในการท�างานเป็น
สัดส่วน	และเพียงพอต่อการใช้งาน	อาทิเช่น	ห้องประชุม	 8	ห้อง	ห้องทดสอบอุปกรณ์	ห้องซ่อมอุปกรณ์	พื้นที่ซ่อมรถ
สื่อสารดาวเทียม	เพื่อให้สามารถบริการแก่ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

•	 อุปกรณ์ส�ารอง	 (Spare	 Units)	 บริษัทฯ	 จัดเตรียมอุปกรณ์ส�ารองเพื่อใช้ในการสาธิตและทดสอบการใช้งานสินค้าที่
บรษัิทฯ	จ�าหน่ายใหแ้กล่กูคา้อยา่งเพยีงพอ	เพือ่ใหล้กูคา้สามารถตดัสนิใจสัง่ซือ้สนิคา้จากบรษิทัฯ	ไดอ้ยา่งมัน่ใจ	นอกจาก
นั้นอุปกรณ์ส�ารองยังมีไว้เพื่อให้บริการหลังการขาย	 โดยในกรณีที่สินค้าที่ลูกค้าซื้อจากบริษัทฯช�ารุดเสียหาย	บริษัทฯจะ
จัดเตรียมอุปกรณ์ส�ารองให้ลูกค้าใช้ทดแทนเป็นการชั่วคราว	ในระหว่างที่บริษัทฯ	น�าอุปกรณ์ที่ช�ารุดเสียหายดังกล่าวไป
ท�าการซ่อมแซม

•	ศนูยซ์อ่มอปุกรณว์ทิยสุือ่สาร	(RF	Repair	Center)	บรษิทัฯ	จดัเตรยีมหอ้งปฏบิตักิารส�าหรบัการซอ่มอปุกรณว์ทิยสุือ่สาร	
พร้อมลงทุนเครื่องมือทดสอบเป็นเงินกว่า	30	ล้านบาท	ชิ้นส่วนอิเลคทรอนิคส	์และสิ่งส�าคัญที่สุดคือ	วิศวกร	3	คนที่ผ่าน
การฝกึอบรมจากโรงงานผูผ้ลติอปุกรณว์ทิยสุือ่สาร	Codan	พรอ้มใบรบัรอง	โดยบรษิทัฯ	ไดร้บัการรบัรองใหเ้ปน็ศนูยซ์อ่ม
อุปกรณ์วิทยุสื่อสารมาตรฐานของ	 Codan	 เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย	นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 ยังสามารถซ่อมอุปกรณ์
สื่อสารจากผู้ผลิตอื่นๆ	ได้แก่	Comtech	EF	Data,	Xicom,	CPI,	Advantech	เป็นต้น

 (3). ควำมพร้อมทำงด้ำนบริกำรอยำ่งมืออำชีพ (Professional Services)

	 บรษัิทฯ	มเีป้าหมายท่ีจะด�าเนินธรุกจิและให้บรกิารแก่ลกูค้าอย่างมอือาชพี	บรษิทัฯจงึได้ด�าเนนิงานและจดัระบบการท�างาน
ภายใต้มาตรฐาน	 ISO	9001	มาตั้งแต่	ปี	2001	เพื่อเป็นการรับประกันคุณภาพของระบบการท�างานและการให้บริการของบริษัทฯ		
ที่เป็นระดับระดับสากลและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

	 3. ผู้ให้บริกำรที่ได้รับกำรไว้วำงใจจำกลูกค้ำ (Trusted Provider) 

	 ด้วยความพร้อมด้านสนิค้าทีม่คีณุภาพสงูและเทคโนโลยล่ีาสดุ	บคุลากรและวิศวกรทีม่คีวามรูค้วามช�านาญในการออกแบบ	
ติดตั้งแบบครบวงจร	 สิ่งอ�านวยความสะดวกในการท�างาน	 ทั้งด้านสถานที่	 อุปกรณ์ส�ารอง	 เครื่องมือทดสอบ	 ศูนย์บริการ	 และ
ประสบการณ์ในการท�างานที่ผ่านมา	บริษัทฯ	จึงได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานชั้นน�า	โรงงานผู้ผลิตที่สามารถให้บริการออกแบบ	
ตดิตัง้	ระบบสือ่สารโทรคมนาคมและดจิติอลทวีใีห้แก่ลกูค้า	ได้อย่างมคีณุภาพและคุม้ค่าในการลงทนุ	รวมทัง้บรษิทัฯ	ยงัให้ความส�าคญั
กับการรับผิดชอบต่อสังคม	โดยมีรายละเอียดดังนี้

	 ก). ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์ในกำรให้บริกำรอย่ำงยำวนำน (Proven Experiences)

•	บริษัทฯ	มีประสบการณ์เป็นผู้ให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมมาเป็นเวลานานตั้งแต่ป	ี2537

•	บริษัทฯ	ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ให้ค�าปรึกษา	ออกแบบ	ติดตั้ง	ระบบสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิตอลทีวีแบบครบ
วงจรตามความต้องการของหน่วยงานชั้นน�าทั้งหน่วยงานภาครัฐ	ภาคเอกชน	ผู้ให้บริการสื่อสาร	สถานีโทรทัศน์	อาทิเช่น	
กองทัพบก	กระทรวงการคลัง	และ	บริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)	สถานีโทรทัศน์ช่อง	3,	5,	7,	9,	11	และ	TPBS	เป็นต้น	
รวมทั้งลูกค้าในกลุ่มประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต	้เช่น	Telekom	Malaysia	Berhad,	Camintel	S.A.,	
Department	of	Civil	Aviation	Myanmar	เป็นต้น	

 ข). ควำมเชื่อมั่นจำกโรงงำนผู้ผลิตชั้นน�ำระดับโลกให้เป็นตัวแทนจ�ำหนำ่ย (Vendor Recognition)

•	 บริษัทฯ	 ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าและบริการจากโรงงานผู้ผลิตชั้นน�าระดับโลก	 อาทิเช่น	 Cisco,	
Motorola,	Thales,	GE	MDS,	Comtech	EF	Data,	Codan,	Viasat,	Thomson,	Netinsight,	Sony	และ	RFS	เป็นต้น	
โดยนอกจากจะได้รบัการแต่งตัง้เป็นตวัแทนจ�าหน่ายอย่างเป็นทางการแล้ว	บรษิทัฯ	และพนกังานยงัได้รบัรางวลัและประ
กาศณียบัตรต่างๆ	 จากผู้ผลิตดังกล่าวทั้งในด้านเทคนิค	 และความสามารถในการท�าการตลาดให้กับผู้ผลิตเหล่านั้น	 ซึ่ง
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เป็นการรับประกันถึงคุณภาพของสินค้าและบริการของบริษัทฯ	อีกทางหนึ่ง

 ค). กำรให้ควำมส�ำคัญกับควำมรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)

•	 บริษัทฯ	 ด�าเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพ	 ควบคู่กับความใส่ใจในการรับผิดชอบต่อสังคม	 ด้วยความตั้งใจที่จะเป็นบริษัทฯ		
ที่เติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นบริษัทที่ดีของประเทศ	ท�าให้บริษัทฯ	เล็งเห็นถึงความส�าคัญของการเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ	
ทางสังคม	เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค	์เสริมสร้าง	และให้โอกาสดีๆ	กลับคืนสู่สังคม	บริษัทฯ	มีนโยบาย	3	ส่วน
หลัก	 ได้แก่	 สนับสนุนการศึกษา	 การรักษาสิ่งแวดล้อม	 และการสนับสนุนชุมชน	 ส�าหรับตัวอย่างโครงการเพื่อสังคมท่ี
บริษัทฯ	ได้ด�าเนินการไปแล้ว	เช่น	โครงการมอบทุนการศึกษาและของใช้ประจ�าวันให้กับโรงเรียนบ้านอินทรา	โครงการ
รวมพลังสามัคคีท�าดีเพื่อพ่อ	 กิจกรรมขุดลอกคลอง	 กิจกรรมร่วมรักษ์โลก	 รักษ์ป่า	 โครงการมอบอุปกรณ์สื่อสารให้กับ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	(ICT)	เป็นต้น

 2.2 ช่องทางการจ�าหน่าย และกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
	 บริษัทฯ มีช่องทำงกำรจ�ำหนำ่ยผลิตภัณฑ์และบริกำรใน 2 ลักษณะดังนี้

 (1) กำรจ�ำหนำ่ยผลิตภัณฑ์และบริกำรโดยตรง

	 ฝ่ายขายของบริษัทฯ	จะท�าการติดต่อและเจรจากับลูกค้าโดยตรง	โดยบริษัทฯ	มีการแบ่งทีมงานขายออกเป็น	5	กลุ่ม	ตาม
ลกัษณะของกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย	เนือ่งจากแต่ละกลุม่ลกูค้ามลีกัษณะและวธิกีารว่าจ้างแตกต่างกนั	โดยฝ่ายขายจะท�าหน้าทีด่แูลและ
น�าเสนอบริการต่างๆ	 ให้แก่ลูกค้า	 รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการ	 เพื่อตอบสนองความต้องการแก่ลูกค้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพโดยลูกค้าของบริษัทฯ	ครอบคลุมทั้งกลุ่มลูกค้าเอกชน	และหน่วยงานของภาครัฐ	ซึ่งสามารถจ�าแนกออกเป็นกลุ่มต่างๆ	
ได้ดังนี้

 1. กลุม่ผูป้ระกอบธรุกจิดำ้นกำรถำ่ยทอดสญัญำณวทิยโุทรทศัน์และธรุกจิเกีย่วเน่ือง (Broadcasting Sector)	
หมายถึง	ผู้ประกอบการสถานีวิทยุและโทรทัศน์ภาคพื้นดิน	(Terrestrial	TV)	ผู้ประกอบการสถานีวิทยุและโทรทัศน์ผ่าน
ดาวเทียม	(Satellite	TV)	ผู้ประกอบการสถานีวิทยุและโทรทัศน์ผ่านสายสัญญาณ	(Cable	TV)	ผู้ประกอบการสถานีวิทยุ
และโทรทศันผ์า่นอนิเทอรเ์นต็	(IPTV)	รวมทัง้ธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้ง	โดยธรุกจิเหลา่นีจ้ะท�าการถา่ยทอดสญัญาณภาพและเสยีง
ไปยังประชาชนทั่วไปภายในประเทศ	เช่น	บริษัท	กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ	จ�ากัด	(ช่อง7)	สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก	
ช่อง	5	บริษัท	ทรูวิชั่นส	์เคเบิ้ล	จ�ากัด	(มหาชน)	บริษัท	อสมท	จ�ากัด	(มหาชน)	บริษัท	มีเทเลวิชั่น	จ�ากัด	(MeTV)	และ
บริษัท	เคเบิ้ลไทยโฮลดิ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)	(CTH)	เป็นต้น

	 2. กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจให้บริกำรด้ำนกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม (Telecommunications Service Pro-
vider Sector) หมายถงึ	ผูป้ระกอบการทีใ่หบ้รกิารดา้นโครงขา่ยสือ่สารขอ้มลู	บรกิารดา้นระบบโทรศพัทเ์คลือ่นที่	บรกิาร
ดา้นระบบอนิเทอรเ์นต็	เชน่	บรษิทั	ทร	ูคอรป์อเรชัน่	จ�ากดั	(มหาชน)	บรษิทั	โทเทิล่	แอค็เซส็	คอมมนูเิคชัน่	จ�ากดั	(มหาชน)	
และบริษัท	ไทยคม	จ�ากัด	(มหาชน)	เป็นต้น

	 3. กลุม่ผูป้ระกอบธรุกจิอืน่ๆ (Commercial Sector)	หมายถงึ	กลุม่ธรุกจิทีต่อ้งการวางระบบเครอืขา่ยส�าหรบั
การรับ-ส่งข้อมูลภายในบริษัทหรือหน่วยงานของตน	 เพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและแอพพลิเคชั่นทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายในองค์กร	เช่น	บริษัท	โตโยต้า	มอเตอร์	ประเทศไทย	จ�ากัด	บริษัท	ซีพี	ออลล	์
จ�ากัด	(มหาชน)	ธนาคารกสิกรไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	บริษัทหลักทรัพย์	เคทีบ	ี(ประเทศไทย)	จ�ากัด	และบริษัท ปตท.	จ�ากัด	
(มหาชน)	เป็นต้น

	 4. กลุ่มลูกค้ำที่เป็นองค์กรภำครัฐและสำธำรณูปโภค (Public Sector)	 หมายถึง	 หน่วยงานภาครัฐ	 และ
รัฐวิสาหกิจ	ซึ่งจะรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทหาร	ต�ารวจ	สถานศึกษา	และสาธารณูปโภคต่างๆ	ที่ต้องการพัฒนา
ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารภายในองค์กร	 เช่น	 ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	
ส�านักงานศาลยุติธรรม	 กระทรวงการคลัง	 กองบัญชาการกองทัพไทย	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 มหาวิทยาลัยมหิดล	
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	การไฟฟ้านครหลวง	และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	เป็นต้น	ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้วิธีจัดซื้อจัดจ้างใน
ลักษณะเดียวกันกับระเบียบของทางราชการ	 เช่น	 มีการสอบราคา	 การประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์	 (E-Auction)	
เป็นต้น

	 5. กลุ่มลูกค้ำต่ำงประเทศ (International Sector)	บริษัทฯ	มีการส่งสินค้าไปจ�าหน่ายยังประเทศต่างๆ	ซึ่ง
สว่นมากจะเป็นกลุม่ประเทศทีอ่ยูใ่นภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต	้ไมว่า่จะเปน็ประเทศเวยีดนาม	มาเลเซีย	กมัพชูา	พมา่	
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รายได้
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %
กำรจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์และบริกำรโดยตรง 394.33        63.66 515.71 69.28 801.13 84.21

•	ผู้ประกอบธุรกิจด้านการแพร่กระจายสัญญาณ 55.10				 8.90 91.95 12.35 127.15 13.37

•	ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม 38.79								 6.26 38.26 5.14 62.52 6.57

•	ผู้ประกอบธุรกิจอื่นๆ 90.67 14.64 72.76 9.77 391.79 41.18

•	องค์กรภาครัฐและสาธารณูปโภค 185.51 29.95 288.91 38.81 203.01 21.34

•	ลูกค้าต่างประเทศ 24.26			 3.92 23.82 3.20 16.66 1.75

กำรจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์และบริกำรผ่ำนพันธมิตรทำงธุรกิจ 225.06      36.34 228.71 30.72 150.20 15.79

รวม 619.39 100.00 744.42 100.00 951.33 100.00

ส�าหรับตัวอย่างลูกค้า	เช่น	Telekom	Malaysia Berhad,	Camintel	S.A,	ScopeTel Sdn	Bhd,	Department	of	Civil	
Aviation	Myanmar	เป็นต้น	

 (2). กำรจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์และบริกำรผ่ำนพันธมิตรทำงธุรกิจ

	 พนัธมติรทางธรุกจิของบรษิทัฯ	ส่วนใหญ่จะอยูใ่นอตุสาหกรรมเทคโนโลย	ีสารสนเทศและสือ่สารเช่นเดยีวกนั	โดยพนัธมติร
เหล่านีจ้ะซือ้ผลติภณัฑ์และบรกิารของบรษิทัฯ	เพือ่ไปจ�าหน่ายควบคูก่บัผลติภณัฑ์และบรกิารของตนเอง	หรอืการเข้าประมูลงานต่างๆ	
เช่น	บริษัท	สามารถ	เทลคอม	จ�ากัด	(มหาชน)	บริษัท	ล็อกซเล่ย	์ไวร์เลส	จ�ากัด	(มหาชน)	บริษัท	เอสวีโอเอ	จ�ากัด	(มหาชน)	และ
บริษัท	สุพรีม	ดิสทิบิวชั่น	(ไทยแลนด์)	จ�ากัด	เป็นต้น

โดยในปี 2555 – 2557 บริษัทมีรำยได้จำกกำรขำยและบริกำร แบ่งตำมช่องทำงกำรจ�ำหน่ำย และกลุ่มลูกค้ำต่ำงๆ เป็นดังนี้
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ตัวอย่ำงผลงำนที่ผำ่นมำของบริษัทฯ ในช่วงปี 2555 – 2557

ปีที่ส่ง
มอบ ลูกค้า โครงการ / สินค้า มูลค่างาน 

(ล้านบาท)

ผลิตภัณฑ์ระบบสื่อสารโทรคมนาคม

ปี	2557 ศาลยุติธรรม
ระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพที่ใช้เทคโนโลยี	 แบบ	
Web	Conference

43.40

ป	ี2557 Department	of	Civil	Aviation,	Myanmar Upgrade	of	Vsat	System	&	RCAG 24.00

ป	ี2557 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ระบบข้อมลูสารสนเทศภมูศิาสตร์เพือ่เตรยีมความพร้อม
และป้องกันภัยพิบัติธรรมชาติ

21.50

ปี	2556 กระทรวงการคลัง อุปกรณ	์ระบบ	TelePresence 103.00

ปี	2556 บริษัท	ทรูอินเตอร์เน็ต	ดาต้า	เซ็นเตอร์	จ�ากัด ระบบ	TelePresence 12.84

ปี	2556 ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ระบบประชุมทางไกล	(Video	Conference) 9.00

ปี	2555 บริษัท	วิทยุการบินแห่งประเทศไทย	จ�ากัด อุปกรณ์ระบบสื่อสารดาวเทียม 45.65

ปี	2555 บริษัท	ซีเกท	เทคโนโลยี	(ประเทศไทย)	จ�ากัด ระบบ	TelePresence 26.35

ปี	2555 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ระบบข้อมลูสารสนเทศภมูศิาสตร์เพือ่เตรยีมความพร้อม
และป้องกันภัยพิบัติธรรมชาติ

21.50

ผลิตภัณฑ์ระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และดิจิตอลทีวี

ปี	2556 บริษัท	อสมท	จ�ากัด	(มหาชน)
อุปกรณ์ควบคุมการเชื่อมโยงสัญญาณโทรทัศน์ผ่าน
ดาวเทียมบนโครงข่าย	MCOT	Network	ระยะ	1

31.37

ปี	2556 บริษัท	กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ	จ�ากัด
อุปกรณ์รายงานข่าวและอุปกรณ์ส�าหรับสถานีฯ	แม่ข่าย	
ส�าหรับติดตั้งในรถ	Fly	Away

21.80

ผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ PlanetComm

ปี	2556
กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทหารเรือ

รถวิทยุสื่อสาร 26.70

ป	ี2555
กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทหารเรือ

รถวิทยุสื่อสาร 33.48

ป	ี2555
กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทหารเรือ

เครื่องตัดสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที	่(T-BOX	3.0) 29.96

 2.3 นโยบายราคา 
	 นโยบายราคาของบริษัทฯ	จะแตกต่างกันไปตามประเภทสินค้าและบริการ	

	 (1).	 กรณีที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ	 เป็นตัวแทนจ�าหน่าย	บริษัทฯ	จะก�าหนดราคาขายด้วยต้นทุนบวกอัตราก�าไรขั้นต้นที่
เหมาะสม	(Cost-Plus	Pricing)	โดยค�านึงถึงราคาสินค้าของคู่แข่งในท้องตลาด	เพื่อให้สามารถแข่งขันได้	

	 (2).	 กรณีที่เป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ	 PlanetComm	บริษัทฯ	 จะก�าหนดราคาขายโดยค�านึงถึงราคาสินค้าเทียบเคียงหรือ
สินค้าทดแทนของคู่แข่งในท้องตลาด	เพื่อให้สามารถแข่งขันได้

 2.4 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
 ภำวะอุตสำหกรรม

	 บรษิัทฯ	ประกอบธรุกจิหลักเปน็ตวัแทนจ�าหน่ายผลิตภณัฑด์า้นเทคโนโลยสีารสนเทศและอุปกรณส์ื่อสารโทรคมนาคมจาก
ผู้ผลิตชั้นน�าจากทั่วโลก	รวมทั้งเป็นผู้ให้บริการและติดตั้งระบบสารสนเทศต่างๆ	แก่ภาครัฐและเอกชน	เพื่อที่จะรองรับความต้องการ



036  I  รายงานประจ�าปี 2557

ของลูกค้าได้ครบวงจร	ดังนั้นอุตสาหกรรมที่มีผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	คืออุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและ
อุปกรณ์สื่อสาร

	 จากข้อมูลสรุปผลการส�ารวจตลาดสื่อสารของประเทศไทยประจ�าปี	2555,	2556	และประมาณการปี	2557	ของส�านักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	 (สวทช.)	 โดยความร่วมมือจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาต	ิ
(NECTEC)	ฝ่ายวิจัยนโยบายส�านักงานกลาง	ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร	เช่น	สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย	(ATCI)	
สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์	 (TCT)	 สมาคมเคเบิลลิ่งไทย	 (TCA)	 สมาคมสมองกลฝังตัวไทย	 (TESA)	
สมาคมอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ไทย	 (ATCM)	 สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่ออุตสาหกรรม	และสถาบันส่งเสริม
ความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีแห่งประเทศไทย	 (	 RFID)	 เป็นต้นพบว่า	 ภาพรวมของตลาดสื่อสารมีมูลค่ารวม	 466,526		
ล้านบาท	คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ	5.2	จากปี	2555	โดยแรงขับเคลื่อนส�าคัญยังคงมาจากตลาดบริการสื่อสารเป็นหลัก	ซึ่งคิด
เป็นมูลค่าทั้งสิ้น	298,424	ล้านบาท	หรือประมาณร้อยละ	64	ของตลาดสื่อสารทั้งหมด	ขณะที่อีกร้อยละ	36	มาจากตลาดอุปกรณ์
สื่อสาร	ซึ่งคิดเป็นมูลค่า	168,102	ล้านบาท	ทั้งนี้	คาดการณ์ว่าในปี	2557	ภาพรวมของตลาดสื่อสารจะมีอัตราการเติบโตร้อยละ	8.4	
หรือ	คิดเป็นมูลค่าตลาดสื่อสารรวมทั้งสิ้น	505,831ล้านบาท

ภาพรวมมูลค่าตลาดสื่อสารปี	2555-2556	และประมาณการปี	2557

	

	 นอกจากน้ี	 ทางด้านของตลาดอุปกรณ์ส่ือสารก็คาดว่าจะมีการเติบโตเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน	 โดยคิดเป็นอัตราการเติบโต	
ร้อยละ	 10.8	 จากปี	 2556	 หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ	 186,177	 ล้านบาท	 โดยมีปัจจัยขับเคล่ือนหลักมาจากความต้องการใช้
บริการสื่อสารความเร็วสูง	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 Mobile	 Internet	 ซึ่งส่งผลให้เกิดการขยายตัวของตลาดอุปกรณ์ส่ือสารประเภท
สมาร์ทโฟนและบริการอินเทอร์เน็ตผ่านโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่	 อีกทั้งการปรับลดของราคาอุปกรณ์ดังกล่าวที่มีแนวโน้มลดลง
อย่างต่อเนื่อง	 ท�าให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น	 ปัจจัยต่างๆ	 เหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นแรงขับเคลื่อนหลักที่กระตุ้นให้ตลาดสื่อสารยัง	
คงมีทิศทางการเติบโตต่อเนื่องในปี2557
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ประเภทอุปกรณ์และบริการสื่อสาร
มูลค่า (ล้านบาท) อัตราการเติบโต (%)

2555 2556 2557f 55/56 56/57f
1 อุปกรณ์สื่อสาร	(Communication	Equipment) 160,419 168,102 186,177 4.8 10.8

2 บริการสื่อสาร	(Communication	Service) 282,966 298,424 319,655 5.5 7.1

Total Communication Market 433,385 466,526 505,831 5.2 8.4

*

ตลำดอุปกรณ์สื่อสำร (Communications Equipment)

	 คณะวิจัยจ�าแนกออกเป็น	4	กลุ่มย่อย	ได้แก่	1)	ตลาดเครื่องโทรศัพท์	(Telephone	Handset)	2)	ตลาดอุปกรณ์โครงข่าย	
(Core	Network	Equipment)	3)	ตลาดอปุกรณ์ส่ือสารใช้สาย	(Wired	Equipment)	ซึง่ได้นบัรวมตลาดตูช้มุสายหรอืตูส้าขาโทรศพัท์	
(PBX/PABX)	รวมอยู่ในกลุ่มอุปกรณ์สื่อสารใช้สาย	เช่นเดียวกันกับปีที่ผ่านมา	และ4)	ตลาดอุปกรณ์สื่อสาร

ไร้สาย	(Wireless	Equipment)	โดยมูลค่าตลาดในแต่ละประเภทมีรายละเอียดดังนี้

•	ตลาดเครื่องโทรศัพท์ในปี	2556	ในภาพรวมมีมูลค่า	70,672	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากป	ี2555	ในอัตราการเติบโตที่ลดลง
รอ้ยละ	3.7	อนัเป็นผลสบืเนือ่งมาจากมลูคา่ตลาดโทรศพัทป์ระจ�าทีแ่ละโทรศพัทเ์คลือ่นทีแ่บบธรรมดาทีม่ยีอดการจ�าหนา่ย
ลดลงอย่างมาก	แม้ว่ามูลค่าตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟนจะเติบโตถึงร้อยละ	24.2	แต่ก็ไม่ได้กระตุ้นให้ตลาดเครื่อง
โทรศพัทใ์นภาพรวมมกีารขยายตวัมากนกั	ส�าหรบัในป	ี2557	คาดวา่	ภาพรวมของตลาดเครือ่งโทรศพัทจ์ะมมีลูคา่ประมาณ	
79,511	 ล้านบาท	หรือ	 คิดเป็นอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้นร้อยละ	 12.5	 โดยมีแรงขับเคล่ือนมาจากพฤติกรรมการใช้งาน
เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบธรรมดามาเป็นการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟนมากขึ้น	 ทั้งนี้	 คาดการณ์ว่าตลาด
โทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟนจะมีการเติบโตมากถึงร้อยละ	32.5	คิดเป็นมูลค่า	60,996	ล้านบาท	ในปี	2557

•	ตลาดอุปกรณ์โครงข่าย	ป	ี2556	มีอัตราการเติบโตลดลงเล็กน้อย	(ร้อยละ	8.4)	หรือคิดเป็นมูลค่า	59,554	ล้านบาท	อัน
เป็นผลสืบเนื่องจากตลอดปี	2556	ไม่มีโครงการภาครัฐขนาดใหญ่ที่สามารถกระตุ้นการซื้อขายในตลาดอุปกรณ์โครงข่าย
ให้เติบโตเพิ่มขึ้น	เนื่องจากนโยบายหลักของภาครัฐมุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการขนส่งเป็นสาคัญ	โดย
ในปี	 2556	 สืบเน่ืองถึงปี	 2557	 การเติบโตของตลาดอุปกรณ์โครงข่ายจะเกิดจากการลงทุนของภาคเอกชนเป็นหลักใน	
การเร่งขยายโครงข่ายการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	 เพื่อรองรับความต้องการใช้งานภายในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น	
อย่างไรก็ตาม	 ในปี	 2557	 คาดว่ามูลค่าของตลาดอุปกรณ์โครงข่ายจะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น	 คิดเป็นอัตราการเติบโต	
ร้อยละ	12.8	หรือคิดเป็นมูลค่า	67,194	ล้านบาท	โดยมีปัจจัยขับเคลื่อนหลักมาจากการประมูลใบอนุญาตการให้บริการ
โทรทัศน์ดิจิตอลที่สร้างกระแสให้กับบริการประเภท	IPTV	หรือการรับชมโทรทัศน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	
จึงมีผู้ประกอบการทางด้านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตใช้สายขยายการลงทุนโครงข่ายสาย	 Fiber	Optic	 เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับ
กระแสดังกล่าว	นอกจากนี	้คาดว่าภายในปี	2557	จะมีการพิจารณาเรื่องใบอนุญาตการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที	่4G	
ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญประการหนึ่งที่กระตุ้นตลาดอุปกรณ์โครงข่ายให้มีการเติบโตอย่างมีนัยส�าคัญ

*		ที่มาข้อมูล	ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช)



038  I  รายงานประจ�าปี 2557

ภำพแสดงมูลค่ำและอัตรำกำรเติบโตตลำดอุปกรณ์โครงข่ำยปี 2555-2556 และประมำณกำรปี 2557

•	ตลาดอุปกรณ์สื่อสารใช้สาย	ส�าหรับปี	2556	มีมูลค่าเพียง	14,709	ล้านบาท	หรือ	คิดเป็นอัตราการเติบโตติดลบร้อยละ	
5	 เนื่องมาจากก�าลังซ้ือของภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจที่หดตัวลงจากภาวะเศรษฐกิจซบเซา	 ดังจะเห็นได้จากดัชนี
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ	หรือ	GDP	ต�่ากว่าเป้าหมายที่คาดการณ์ไว	้ท�าให้ภาคธุรกิจลดการลงทุนทางด้าน	 IT	
ลง	นอกจากนี	้ยังมีปัจจัยในเรื่องของการทดแทนกันระหว่างอุปกรณ์สื่อสารใช้สายและอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย	ซึ่งปัจจุบัน
อปุกรณ์สือ่สารไร้สายได้รบัความนยิมเพิม่มากขึน้เรือ่ยๆ	และเข้ามาทดแทนส่วนแบ่งตลาดของอปุกรณ์สือ่สารใช้สายตัง้แต่
ป	ี2554	เป็นต้นมา	นอกจากนี	้คาดว่าในปี	2557	ตลาดอุปกรณ์สื่อสารใช้สายจะมีอัตราการเติบโตไม่สูงมากนัก	(ร้อยละ	
0.9)	โดยคิดเป็นมูลค่า	14,839	ล้านบาท	ขณะที่สถานภาพของตลาดอุปกรณ์สื่อสารไร้สายยังคงมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี
กว่าตลาดอุปกรณ์สื่อสารใช้สาย	โดยในป	ี2556	มีมูลค่า	23,167	ล้านบาท	หรือมีอัตราการเติบโตร้อยละ	5.9	จากปี	2555	
โดยคาดว่าในป	ี2557	จะมีอัตราการเติบโตเพิ่ม	ขึ้นอีกร้อยละ	6.2	คิดเป็นมูลค่า	24,633	ล้านบาท

ภาพแสดงสัดส่วนการใช้จ่ายในตลาดอุปกรณ์สื่อสารใช้สายและอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย

ปี	2555-2556	และประมาณการปี	2557

ตลำดบริกำรสื่อสำร (Communications Service)

	 ตลาดบริการโทรศัพท์ประจ�าที่	ปี	2556	มีอัตราการเติบโตลดลงอย่างต่อเนื่อง	คิดเป็นมูลค่า	19,823	ล้านบาท	หรือ	คิดเป็น
อัตราการเติบโตติดลบร้อยละ	 7.2	 อันเป็นผลสืบเน่ืองมาจากผู้ใช้เปล่ียนไปใช้บริการจากโทรศัพท์เคล่ือนที่แทน	 และความนิยมใช้
บริการเสียงลดลงอย่างมาก	ทั้งโทรศัพท์ประจ�าที่และโทรศัพท์เคลื่อนที	่นอกจากนี้	ในปี	2557	คาดการณ์ว่ามูลค่าของตลาดบริการ
โทรศัพท์ประจ�าที่จะมีการเติบโตในทิศทางที่ลดลงต่อเนื่อง	 โดยจะมีอัตราการเติบโตติดลบร้อยละ	 8.9	 คิดเป็นมูลค่าตลาดบริการ
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โทรศัพท์ประจ�าที่ประมาณ	18,067	ล้านบาท	ซึ่งปัจจัยส�าคัญมาจากความนิยมในการใช้แอพพลิเคชั่นที่ช่วยในการติดต่อสื่อสารผ่าน
อุปกรณ์สื่อสารไร้สายประเภทโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตพีซ	ี ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถพูดคุยผ่านแอพพลิเคชั่นดังกล่าว
ในลักษณะของ	Online	 Chatting	 ได้เช่นเดียวกันกับการพูดคุยผ่านโทรศัพท์	 ดังน้ัน	 การทดแทนการใช้บริการระหว่างบริการทาง
เสียงและบริการข้อมูลผ่านแอพพลิเคชั่นต่างๆ	จะเริ่มเข้ามาชิงส่วนแบ่งตลาดของบริการโทรศัพท์ประจ�าที่เพิ่มมากขึ้นอย่างชัดเจน

	 ตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในปี	2556	มีมูลค่า	188,333	ล้านบาท	คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ	7.2	ลดลงเล็กน้อย
เมือ่เทยีบกบัปีทีผ่่านมา	สบืเนือ่งจากการลดลงของมลูค่าตลาดบรกิารด้านเสียงซ่ึงนบัเป็นรายได้หลักของตลาดบรกิารโทรศัพท์เคลือ่นที	่
ทั้งนี้	คาดว่าอัตราการเติบโตของบริการเสียงผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่จะมีแนวโน้มการใช้งานลดลงเช่นเดียวกับโทรศัพท์ประจ�าที่	โดยปี	
2557	คาดว่าอัตราการเติบโตจะติดลบอีกร้อยละ	3.1	หรือคิดเป็นมูลค่า	123,482	ล้านบาท	ขณะที่ทางด้านตลาดบริการ	Mobile	
Internet	กลบัมอีตัราการเตบิโตสงูมากอนัเป็นผลจากการออกใบอนญุาตให้ใช้คลืน่ความถีส่าหรบักจิการโทรคมนาคมเคลือ่นท่ีสากล	
(International	Mobile	Telecommunications	–	IMT)	ย่าน	2.1	GHz	แก่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ	ประกอบ
กับแรงหนุนจากความนิยมในการใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ประเภทโทรศัพท์สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตพีซีเพื่อท�างานได้ทุกที่	 ทุกเวลา	 โดย
กระแสของการน�าเครื่องส่วนบุคคลมาใช้ในที่ท�างาน	(Bring-Your-Own-Device:	BYOD)	ได้รับความนิยมมากขึ้นในประเทศ	ส่งผล
ให้การใช้บริการ	Mobile	Internet	มีอัตราการเติบโตที่สูงมาก	โดยในปี	2556	มีมูลค่าตลาด	11,571	ล้านบาท	และคาดว่าจะเพิ่มขึ้น
อีกร้อยละ	26.4	หรือมีมูลค่า	14,627	ล้านบาทในป	ี2557

	 ตลาดบริการอินเทอร์เน็ต	สาหรับปี	2556	มีมูลค่า	42,954	ล้านบาท	หรือ	คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ	7	และในปี	2557	
คาดว่าจะมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ	9.6	หรือ	คิดเป็นมูลค่า	47,076	ล้านบาท	โดยแรงขับเคลื่อนหลักมาจากการขยายตัว
ของบรกิารอนิเทอร์เนต็เกตเวย์ออกสูต่่างประเทศทีม่กีารขยายโครงข่ายให้ครอบคลุมประเทศต่างๆ	เพิม่ขึน้	รวมถงึการขยายความเร็ว
ของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต	 ซึ่งเป็นต้นทุนหลักของการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงภายในประเทศ	 สืบเนื่องจากกระแสของ
การใช้บริการ	Cloud	Computing	ของภาคธุรกิจในรูปแบบของ	Infrastructure	as	a	Service	(IaaS)	และการใช้บริการของภาค
ครัวเรือนในรูปแบบของ	Public	Cloud	ที่เพิ่มขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมา	อย่างไรก็ตาม	ตลาดบริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกลุ่ม	ADSL	เริ่ม
ถึงจุดอิ่มตัวในเขตกรุงเทพฯ	และปริมณฑล	ท�าให้การเติบโตของตลาดเริ่มคงที	่หรือมีอัตราการเติบโตไม่สูงมากนัก	

	 ตลาดบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศประกอบด้วยบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศทั้งระบบ	IDD	และ	VoIP	รวมถึงบัตร
โทรศัพท์ระหว่างประเทศ	ซึ่งจากผลการส�ารวจ	ปี	2556	มูลค่าตลาดเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย	กล่าวคือ	มีมูลค่า	18,130	ล้านบาท	หรือ	
มีอัตราการเติบโตเพียงร้อยละ	1.9	ซึ่งอัตราการเติบโตดังกล่าวจะสืบเนื่องไปจนถึงปี	2557	ทั้งนี้	การใช้บริการหลักยังคงอยู่ที่ตลาด
บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศที่มาจากการให้บริการในระบบ	IDD	บนโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที	่ขณะที่ตลาดบัตรโทรศัพท์มีแนว
โน้มการใช้บริการลดลงจากปีที่ผ่านๆ	มาเป็นอย่างมาก	โดยอัตราการเติบโตมีลักษณะเป็นอัตราการเติบโตในทิศทางที่ลดลง	อันเป็น
ผลมาจากการแข่งขันทางด้านราคาของผู้ให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศที่มีความรุนแรงสูง	 ประกอบกับการพัฒนาคุณภาพของ
แอพพลิเคชั่น	ประเภท	Social	Network	ที่มีการพัฒนาขึ้นมากจนสามารถทดแทนการใช้บริการบัตรโทรศัพท์ได้

	 ภาพรวมของมูลค่าตลาดบริการสื่อสารข้อมูลปี	2556	ตลาดมีการเติบโตลดลงเหลือร้อยละ	4.1	หรือคิดเป็นมูลค่า	29,184	
ล้านบาท	ทั้งนี้	คาดว่าในป	ี2557	อัตราการเติบโตจะลดลงอีกเล็กน้อย	(ร้อยละ	3.5)	หรือ	คิดเป็นมูลค่า	30,194	ล้านบาท	โดยสาเหตุ
หลักที่อัตราการเติบโตในทิศทางที่ลดลงนี้	 เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง	 เช่นปัจจุบันนิยมการใช้บริการ
วงจรเช่าแบบ	 Virtual	 Private	 Network	 หรือ	 การใช้สายเคเบิลส�าหรับแพร่ภาพโทรทัศน์ร่วมกับการใช้อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด	์
เนื่องจากสามารถประหยัดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในเรื่องของการเช่าใช้วงจรได	้เป็นต้น

กำรใช้จำ่ยจ�ำแนกตำมกลุ่มผู้ใช้งำน

	 มูลค่าการใช้จ่ายในตลาดอุปกรณ์สื่อสารปี	 2556	 มีก�าลังซื้อหลักมาจากการขยายโครงสร้างพื้นฐานของผู้ให้บริการ
โทรคมนาคม	(Operator)	คิดเป็นมูลค่า	70,408	ล้านบาท	มีสัดส่วนร้อยละ	41.8	เพิ่มขึ้นจากปี	2555	เล็กน้อยที่เดิมมีสัดส่วนร้อยละ	
40.9	รองลงมา	ได้แก่	ภาคครัวเรือน	(Household)	และธุรกิจขนาดเล็ก	(SOHO)	โดยคิดเป็นมูลค่า	63,235	ล้านบาท	หรือคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ	 37.7	 ของการใช้จ่ายในตลาดอุปกรณ์ส่ือสารทั้งหมด	 ซึ่งมูลค่าดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นการใช้จ่ายในอุปกรณ์ประเภท
โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นหลัก	ขณะที่ภาคธุรกิจ	 (Corporate)	มีสัดส่วนการซื้ออุปกรณ์สื่อสารในป	ี2556	ลดลงกว่าป	ี2555	 โดยในปี	
2556	 ภาคธุรกิจมีมูลค่าการใช้จ่ายในตลาดอุปกรณ์สื่อสาร	 34,459	 ล้านบาท	 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	 20.5	 ของค่าใช้จ่ายในตลาด
อุปกรณ์สื่อสารทั้งหมด	 สืบเนื่องมาจากปัจจัยเสี่ยงในเรื่องของสภาพคล่องทางการเงินและเศรษฐกิจซบเซา	 ท�าให้เกิดการหยุดชะงัก

*		ที่มาข้อมูล	ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช)



040  I  รายงานประจ�าปี 2557

การลงทุนทางด้าน	 ICT	 ของบริษัทต่างๆ	 อันเน่ืองมาจากขาดความเชื่อมั่นต่อระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ	ประกอบกับตลาด	 IT		
ทั่วโลกและภายในประเทศซบเซา	จึงทาให้มูลค่าการใช้จ่ายของภาคธุรกิจปรับตัวลดลงในปีนี้

	 ทางด้านของการใช้จ่ายในตลาดบรกิารสือ่สารนัน้	 ปี	 2556	 แรงขบัเคลือ่นส�าคญัยงัคงมาจากภาคครวัเรอืนเป็นหลัก	 โดยมี
มลูค่าการใช้จ่ายทางด้านบรกิารสือ่สารสงูทีส่ดุคดิเป็นมลูค่า	186,686	ล้านบาท	หรอืมีสดัส่วนการใช้จ่ายร้อยละ	62.5	ของตลาดบรกิาร
สือ่สารทัง้หมด	ซึง่เป็นการใช้จ่ายในบรกิารโทรศพัท์เคลือ่นทีเ่ป็นหลกั	รองลงมา	ได้แก่	ภาคธรุกจิซึง่มมีลูค่าการใช้จ่ายในตลาดบรกิาร
สือ่สาร	92,702	ล้านบาท	หรอื	มสีดัส่วนร้อยละ	31.1	ลดลงเลก็น้อยจากปีทีผ่่านมา	ขณะทีใ่นปีนีภ้าครฐัและรฐัวสิาหกจิยงัคงมสีดัส่วน
การใช้จ่ายด้านบรกิารสือ่สารน้อยทีส่ดุคดิเป็นมลูค่า	19,034	 ล้านบาท	หรอื	มสีดัส่วนเพยีงร้อยละ	6.4	ซึง่การใช้จ่ายในตลาดบรกิาร
สื่อสารของภาครัฐในปีน้ีเน้นไปท่ีการใช้จ่ายในเรื่องของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและการใช้บริการ	 Cloud	 Computing	
ในหน่วยงานภาครฐั

Categories
Total Operator Corporate

Household/
SOHO

Value (%) Value (%) Value (%) Value (%)

Fixed	Handset 2,142 100 218 10.2 1,748 81.6 176 8.2

Mobile	Handset 68,530 100 - - 10,485 15.3 58,045 84.7

Core	Network 59,554 100 59,078 99.2 476 0.8 - -

Wired 14,709 100 5,251 35.7 9,193 62.5 265 1.8

Wireless 23,167 100 5,861 25.3 12,557 54.2 4,749 20.5

Total 168,102 100 70,408 41.8 34,459 20.5 63,235 37.7

ตำรำงแสดงมูลค่ำกำรใช้จำ่ยตลำดอุปกรณ์สื่อสำรปี 2556 จ�ำแนกตำมกลุ่มผู้ใช้งำน

ปัจจัยที่มีผลต่อตลำดสื่อสำร

	 ตลาดสื่อสารปี	 2556	 มีแรงขับเคลื่อนหลักมาจากความต้องการใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านอุปกรณ์เคล่ือนที่ประเภท
สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตพีซี	โดยเฉพาะในช่วงปีที่ผ่านมาความต้องการใช้บริการ	Mobile	Internet	เพิ่มสูงขึ้นมาก	รวมถึงการพัฒนา
แอพพลิเคช่ันที่ใช้บนอุปกรณ์เคลื่อนท่ี	 (Mobile	 Application)	 โดยเฉพาะแอพพลิเคชั่นประเภทเครือข่ายสังคมออนไลน์	 (Social	
Media	Application)	ซึง่เป็นอกีปัจจยัหนึง่ทีส่่งผลต่อความต้องการใช้งานอนิเทอร์เนต็ไร้สายผ่านโครงข่ายโทรศพัท์เคลือ่นทีท่ีเ่พิม่สงู
ขึ้นมากในประเทศ	นอกจากนี	้ตลาดสื่อสารได้เติบโตเพิ่มขึ้นจากการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์จากโครงข่าย	3G	ที่เริ่มมีการลงทุนเมื่อ
ปีที่ผ่านมาได้อย่างเต็มที	่ปัจจัยบวกที่ส�าคัญอีกประการที่ส่งผลต่อตลาดสื่อสารในป	ี2556	คือ	การให้บริการโทรทัศน์ผ่านสายเคเบิล	
หรือ	 Broadcasting	 over	 Broadband	 ซึ่งคาดว่าจะเป็นปัจจัยบวกที่ช่วยกระตุ้นให้ตลาดอินเทอร์เน็ตเติบโตได้อีกมากในปี	 2557	
โดยความต้องการใช้บริการดังกล่าวได้เพิ่มสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา	

	 ทางด้านของปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อตลาดสื่อสารในปี	 2556	 สืบเน่ืองจนถึงปี	 2557	 มีปัจจัยส�าคัญจากก�าลังซื้อของ	
ผู้บริโภคที่ลดลงจากภาวะหน้ีสินภาคครัวเรือน	 รวมถึงการที่ภาคเอกชนชะลอการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่	 สาเหตุหลักเป็นเหตุ
จากสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว	มูลค่า	GDP	ที่ต�่ากว่าเป้าหมายที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในการลงทุนราคาสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิต
ประจ�าวันมีการปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆ	ตลอดปี	รวมถึงความไม่แน่นอนทางการเมืองที่ส่งผลให้โครงการภาครัฐต้องชะลอหรือหยุดชะงัก
ชั่วคราว	 ผู้ให้บริการส่วนใหญ่จึงเลือกท่ีจะปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงข่ายที่มีอยู่ในปัจจุบันแทนที่การลงทุนสร้างโครงข่ายใหม่ที่
ครอบคลุมการให้บริการทั่วประเทศ

*		ที่มาข้อมูล	ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช)

*
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แนวโน้มเทคโนโลยี

	 ภาพรวมของแนวโน้มเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับตลาดสื่อสารส�าหรับปี	2557	มุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ความเร็วในการรบัส่งข้อมลูผ่านเครอืข่ายอนิเทอร์เนต็ความเรว็สูง	และการเพิม่ประสิทธภิาพในการด�าเนนิธรุกจิ	โดยแนวโน้มเทคโนโลยี
ที่น่าสนใจ	และคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อตลาดสื่อสาร	ได้แก่	เทคโนโลยี	Wireless	Broadband	Access	(WBA)	รวมถึง	3G	Base	
Station	Off	Load	เทคโนโลยี	LTE	(Long	Term	Evolution)	หรือ	เทคโนโลยี	4G	เทคโนโลยีมัลติแพลตฟอร์ม	เทคโนโลย	ีDOCSIS	
(Data	Over	Cable	Service	Interface	Specification)	หรือ	การรับส่งข้อมูลผ่านโครงข่ายเคเบิลทีว	ีรวมทั้งเทคโนโลยีด้าน	FTTH	
(Fiber-to-the-home)	 ซึ่งให้ความเร็วสูงกว่าการรับส่งข้อมูลผ่านสายโทรศัพท์	 (ADSL)	 เทคโนโลยี	Mobile	 Applications	 และ	
HTML5	และเทคโนโลยี	The	Internet	of	Things

	 ภำวะกำรแข่งขันอุตสำหกรรมเทคโนโลยีระบบสื่อสำรโทรคมนำคม

	 จากการท่ีผู ้ให้บริการและภาครัฐให้ความส�าคัญในด้านการพัฒนาระบบการส่ือสารโทรคมนาคมของประเทศ	 ซึ่งมี	
จุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาให้โครงสร้างพื้นฐานด้านการส่ือสารโทรคมนาคมของไทยให้มีมาตราฐานในระดับที่ทัดเทียมกับนานาชาติ		
และมีการกระจายที่ทั่วถึงไปยังสังคมที่อยู่ห่างไกลมากยิ่งขึ้น	โดยเฉพาะโครงการ	Smart	Thailand	ซึ่งเป็นโครงการที่สอดคล้องกับ
นโยบายบรอดแบรนด์แห่งชาติ	และนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยส�าหรับปี	2554-2563	หรือ	 ICT	
2020	โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	จะด�าเนินงานหลักใน	2	ส่วน	คือ	Smart	Network	เพื่อจัดท�าโครงสร้าง
พื้นฐานของโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	ส่วนที่	2	คือ	Smart	Government	เป็นการส่งเสริมการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ	
ของหน่วยงานภาครฐัผ่านโครงข่าย	Smart	Network	รวมทัง้มนีโยบายส่งเสรมิให้หน่วยงานเอกชนน�าเทคโนโลยทีีเ่กีย่วกบัสารสนเทศ
และการสื่อสารมาใช้ในการประกอบธุรกิจมากยิ่งขึ้น	 ด้วยนโยบายดังกล่าวจึงท�าให้มีเม็ดเงินลงทุนจ�านวนมากส�าหรับพัฒนาระบบ	
การสื่อสารและการโทรคมนาคมภายในประเทศจากทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน	 ซึ่งนอกจากจะเป็นมูลค่าการลงทุนที่สูงแล้ว		
ยังมีอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา	

	 ด้วยมูลค่าการลงทุนที่สูงทั้งจากภาครัฐ	 และภาคเอกชน	 จึงเป็นการดึงดูดให้ผู้ประกอบการหลายรายให้ความสนใจใน
อุตสาหกรรมนี้มากยิ่งขึ้น	 จึงมีผลท�าให้การแข่งขันภายในอุตสาหกรรมค่อนข้างสูง	 ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ประกอบการที่อยู่ใน
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยีระบบการสื่อสารโทรคมนาคมอยู่แล้ว	 ทั้งน้ีเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับระบบการสื่อสาร
โทรคมนาคมนั้น	 สามารถแบ่งย่อยออกเป็น	 กลุ่มเทคโนโลยี	 3	 กลุ่ม	 ได้แก่	 1.กลุ่มระบบส่ือสารแบบไร้สาย	 (Wireless	 Network)		
2.กลุ่มระบบสื่อสารแบบโครงข่ายสายสัญญาณ	(Wired	Network)	และ	3.กลุ่มระบบมัลติมีเดีย	(Multimedia)	

	 	 ในปัจจุบันผู้ประกอบการที่เป็นผู้ให้บริการเทคโนโลย	ี (Technology	 Provider)	 ที่เกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยีระบบสื่อสาร
โทรคมนาคมที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีหลายบริษัท	เช่น	บมจ.	แอ็ดวานซ์	อินฟอร์เมชั่น	เทคโนโลย	ี(AIT)	
บมจ.	 เอ็ม	 เอฟ	 อี	 ซี	 (MFEC)	 บมจ.	 สามารถเทลคอม	 (SAMTEL)	 และ	 บมจ.	 ล็อกซเล่ย์	 (LOXLEY)	 เป็นต้น	 ซึ่งแต่ละบริษัทมี	
ความเชี่ยวชาญในแต่ละระบบสื่อสารโทรคมนาคมแตกต่างกัน	

	 ส�าหรบัการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ	นัน้	บรษิทัฯ	เป็นตวัแทนจ�าหน่ายสนิค้าครอบคลมุทกุระบบ	โดยบรษิทัฯ	จดัหาผลติภัณฑ์
จากผู้ผลิต	และ/หรือ	ผู้จัดจ�าหน่ายเทคโนโลยีชั้นน�าต่างๆ	จากทั่วโลก	เช่น	Cisco,	Codan,	Raytheon,	Thales	และ	Motorola	
เป็นต้น	จากการที่บริษัทฯ	มีผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมความต้องการในทุกกลุ่มเทคโนโลย	ีท�าให้สามารถน�าระบบเทคโนโลยีทั้ง	3	ระบบ
มาเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน	 โดยเฉพาะระบบสื่อสารแบบไร้สาย	 และระบบมัลติมีเดีย	 ซึ่งบริษัทฯ	 มีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างมาก	 ท�าให้
สามารถรวมเป็นโซลูชั่นที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ	นอกจากนี้	บริษัทฯ	ยังมีทีมงานวิจัยและพัฒนาที่
จะออกแบบ	วางแผนและติดตั้งโซลูชั่นที่แตกต่างออกไปตามความต้องการให้กับลูกค้า	(Customized	Solution)	ด้วยเทคโนโลยีที่
ซับซ้อนและล�้าสมัย	 อาทิ	 การผลิตรถส่ือสารแบบเคล่ือนที่	 (Satcom-on-the-move	Mobile	 Vehicle)	 การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการสถานีดาวเทียม	(Network	Management	System	for	Satellite	Station)	เป็นต้น	ท�าให้บริษัทฯ	ได้รับความไว้วางใจให้
เป็นผู้น�าเสนอเทคโนโลยีการสื่อสารในรูปแบบ	Hybrid	ที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ทั้งภาพ	เสียง	และข้อมูล	รวมทั้งมี
การให้บริการหลังการขายเพื่อสร้างความพึงพอใจและความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องอีกด้วย

	 อุตสำหกรรมเทคโนโลยีระบบสื่อสำรสัญญำณโทรทัศน์และดิจิตอลทีวี	

	 ระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และดิจิตอลทีวี	 (Television	 Broadcasting	 /	 Digital	 TV)	 หมายถึง	 ระบบที่เกี่ยวกับ	
การถ่ายทอดสญัญาณโทรทศัน์ในแบบดจิติอลใช้เทคโนโลยใีนการบบีอดัและการเข้ารหสัสญัญาณภาพและเสยีง	และท�าการถ่ายทอด
สญัญาณโทรทศัน์ผ่านช่องทางต่างๆ	ไปยงัผูช้ม	ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดสญัญาณโทรทัศน์ดจิติอลผ่านดาวเทยีม	การถ่ายทอดสญัญาณ
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	 ทั้งนี้	 โครงสร้างของระบบทีวีดิจิตอล	(Digital	TV)	จะแตกต่างจากทีวีระบบอนาล็อก	 (Analog)	ซึ่งแต่ละช่องจะตั้งเสาส่ง
สัญญาณและออกอากาศกันเอง	แต่ระบบดิจิตอลจะแยกผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องเป็น	3	กลุ่ม	คือ

	 1.	ผู้ให้บริการสิ่งอ�านวยความสะดวก	 (Facility	Provider)	คือ	 โครงสร้างพื้นฐาน	หรือสิ่งอ�านวยความสะดวกเพื่อการให้
บริการกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์	 ไม่ว่าจะเป็น	ที่ดิน	 อาคาร	สิ่งปลูกสร้าง	 เสา	 ระบบสาย	สายอากาศ	ท่อ	 โดยในที่
ประชมุคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์	(กสท.)	เมือ่วนัที	่15	กรกฎาคม	2556	ได้มมีตเิหน็ชอบออกใบอนญุาต
การให้บรกิารสิง่อ�านวยความสะดวกด้านกระจายเสยีงหรอืโทรทศัน์แก่องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย	
(Thai	PBS)	เป็นเวลา	15	ป	ี

	 2.	 ผู้ให้บริการโครงข่าย	 (Network	 Provider	 หรือ	Multiplex	 หรือ	MUX)	ให้บริการระบบเช่ือมโยงของกลุ่มเครื่องส่ง	
หรอืถ่ายทอดสญัญาณเสยีงหรอืภาพทีใ่ช้ในการส่งข่าวสารสาธารณะหรอืรายการจากสถานไีปยงัเครือ่งรบั	ไม่ว่าจะโดยสือ่ตวัน�าทีเ่ป็น
สาย	 คลื่นความถ่ีแสง	 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า	 หรือสื่อตัวน�าใด	 โดยในที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	
(กสท.)	วันที	่17	มิถุนายน	2556	มีมติให้ใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์	ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล	
เป็นระยะเวลา	15	ปี	จ�านวน	4	ใบอนุญาต	จาก	6	ใบอนุญาต	ให้แก่	สถานีโทรทัศน์กองทัพบก	(ช่อง	5),	กรมประชาสัมพันธ์	(ช่อง	
11),	สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส	และบริษัท	อสมท	จ�ากัด	(มหาชน)	เมื่อวันที่	30	กันยายน	2556	กสท.	ได้มีมติให้ใบอนุญาตให้บริการ
โครงข่ายโทรทัศน์	ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล	เป็นระยะเวลา	15	ปี	แก่สถานีโทรทัศน์กองทัพบก	(ช่อง	5)	
เพิ่มเติมอีก	1	ใบอนุญาต

	 โดย	 กสทช.	 ยังได้ก�าหนดให้ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คล่ืนความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล	ต้องขยาย
โครงข่ายให้สามารถครอบคลุมครัวเรือนทั้งประเทศ	อย่างน้อยดังนี้

•	ร้อยละ	50	ของจ�านวนครัวเรือนภายใน	1	ปีนับจากวันที่ได้รับใบอนุญาต

•	ร้อยละ	80	ของจ�านวนครัวเรือนภายใน	2	ปีนับจากวันที่ได้รับใบอนุญาต

•	ร้อยละ	90	ของจ�านวนครัวเรือนภายใน	3	ปีนับจากวันที่ได้รับใบอนุญาต

•	ร้อยละ	95	ของจ�านวนครัวเรือนภายใน	4	ปีนับจากวันที่ได้รับใบอนุญาต

	 3.	ผู้ให้บริการโทรทัศน์	(TV	Service	Provider)	คือ	ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์เพื่อให้บริการส่งข่าวสารหรือรายการ	โดย
ใช้บริการจากผู้ให้บริการโครงข่ายในการออกอากาศรายการทีวี	โดยในปัจจุบัน	กสทช.	ได้เตรียมเปิดประมูลทีวีดิจิตอลประเภทธุรกิจ
จ�านวน	24	ช่อง	และได้เปิดให้ซื้อเอกสารการประมูลขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี	่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ระบบดิจิตอล	ประเภท
บริการทางธุรกิจระดับชาติ	ระหว่างวันที่	10-12	กันยายน	2556	โดยได้มีบริษัทซื้อซองประมูล	Digital	TV	ทั้งหมด	33	บริษัท	รวม	
49	ช่องดังนี้

•	หมวดหมู่	ทั่วไปแบบความคมชัดสูง	(ทั่วไป	HD)	จ�านวน	12	ราย

•	หมวดหมู่	ทั่วไปแบบความคมชัดปกต	ิ(ทั่วไป	SD)	จ�านวน	17	ราย

•	หมวดหมู่	ข่าวสารและสาระ	จ�านวน	12	ราย

•	หมวดหมู่	เด็ก	เยาวชน	และครอบครัว	จ�านวน	8	ราย

ทั้งนี้	กสทช.	มีก�าหนดเวลาการประมูลช่องทีวีดิจิตอลประเภทธุรกิจ	ดังนี้

•	28-29	ตุลาคม	2556 :	เปิดให้ยื่นค�าขอรับใบอนุญาต	และประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการประมูลภายใน	45	วัน	หลังวัน
สิ้นสุดเวลายื่นแบบค�าขอรับใบอนุญาต

•	ต้นเดือนธันวาคม	2556 :	ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประมูล

•	กลางเดือนธันวาคม	2556 :	คาดว่าจะสามารถเปิดประมูลได	้จะมีการประกาศ	วันที่	สถานที	่และหมวดหมู่ที่จะประมูล
ก่อนหลัง	15	วันก่อนการประมูล

	 ทั้งนี้	 เมื่อวันท่ี	 6	 มกราคม	 2557	 กสท.ได้ประกาศรับรองผลการประมูลทีวีดิจิตอล	 ซึ่งประมูลเสร็จส้ินไปในวันที่	 26-27	
ธันวาคม	2556	ซึ่งมีผู้ชนะการประมูลทั้งสิ้น	17	ราย	24	ช่อง	โดยมีมูลค่าการประมูลรวม	50,862	ล้านบาท	และกสท.ได้ก�าหนดให้
สถานีวิทยุคมนาคมส�าหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลด�าเนินการติดตั้งแล้วเสร็จในปีที	่1	จ�านวน	11	จังหวัด	ได้แก	่
กรงุเทพฯ,	นครราชสมีา,	เชยีงใหม่,	สงขลา	มกี�าหนดการให้บริการ	1	เมษายน	2557	อบุลราชธานี,	สุราษฎร์ธาน,ี	ระยอง	มกี�าหนดการ
ให้บริการ	1	พฤษภาคม	2557	และสิงห์บุรี,	สุโขทัย,	ขอนแก่น,	อุดรธานี	มีก�าหนดการให้บริการ	1	มิถุนายน	2557
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	 จากการเปล่ียนระบบการรับชมโทรทัศน์ดังกล่าวจะส่งผลให้เกิดความต้องการในสินค้าประเภทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่สารเป็นจ�านวนมาก	ทัง้ในด้านของผูใ้ห้บรกิารทีจ่ะพฒันาระบบปัจจบุนัให้รองรบัการแพร่สญัญาณในระบบดจิติอล	เช่น	ระบบ
กล้องโทรทศัน์,	ระบบส่งสญัญาณวิดโีอความเรว็สงู	และผูร้บับรกิารทีจ่ะต้องเปลีย่นอปุกรณ์ทีใ่ช้อยูเ่ดมิเพือ่ให้สามารถรบัชมโทรทัศน์
ระบบดิจิตอลดังกล่าวได้	 ซึ่งปัจจุบันน้ีมีทางเลือกอยู่สองวิธี	 คือ	 ซื้อโทรทัศน์ที่รองรับระบบดิจิตอล	DVB-T2	 หรืออุปกรณ์เครื่องรับ
สัญญาณ	DVB	ที่เรียกว่า	STB	(Set	Top	Box)	ซึ่งใช้ถอดรหัสสัญญาณให้กับเครื่องรับโทรทัศน์อนาล็อกที่มีใช้งานทั่วไปโดยไม่จ�าเป็น
ต้องซื้อโทรทัศน์เครื่องใหม่	 นอกจากนี้กลุ่มผู้ผลิตรายการ	 (Content	 Provider)	 จะต้องมีการลงทุนในการเปล่ียนอุปกรณ์การผลิต
รายการเป็นระบบดิจิตอลตามไปด้วย	โดยจากข้อมูลของศูนย์วิจัยกสิกรไทย	(ปีที่	19	ฉบับที่	2443	วันที่	24	ธันวาคม	2556)	คาด
ว่าการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิตอลทีวีจะท�าให้ภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโทรทัศน์มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดซึ่งสามารถสรุปธุรกิจใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ	ได้ดังนี้

ธุรกิจให้บริการ 
โครงข่ายและวางโครงข่ายทีวีดิจิตอล

ปัจจุบัน	 มีผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ใช้
คลื่นความถี่ภาคพื้นดินระบบดิจิตอลทีวีทั้งหมด	4	ราย	เพื่อให้บริการเช่าโครงข่ายแก่	
ผูป้ระกอบการช่องรายการทวีดีจิติอล	ทัง้นีผู้ป้ระกอบการโครงข่ายมแีผนจะขยายโครง
ข่ายครอบคลุมทั่วประเทศในระยะเวลา	 3	 ปี	 และมีมูลค่าการลงทุนรวมกว่า	 7,400	
ล้านบาท

ธุรกิจให้บริการผลิตรายการ 
โทรทัศน์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง

ทีวีดิจิตอลที่ก�าลังจะเกิดขึ้นนั้น	คาดว่าจะกลายเป็นปัจจัยหลักที่ส�าคัญในการผลักดัน
ธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดในปี	2557	เพราะช่องรายการ
ที่มีมากกว่า	 24	 ช่อง	 จะส่งผลให้มีเวลาในการออกอากาศมากขึ้น	 เป็นการน�ามาซึ่ง
ความต้องการรายการโทรทัศน์จ�านวนมากขึ้นเช่นกัน	โดยผู้ประกอบการช่องรายการ
ทวีดีจิติอลต่างๆ	ต้องสรรหารายการโทรทศัน์เพือ่ให้เพยีงพอต่อการน�ามาแพร่ภาพออก
อากาศ	เป็นการเพิม่โอกาสให้แก่ผูผ้ลติรายการโทรทศัน์รายใหม่	รวมถงึผูผ้ลติรายการ
โทรทศัน์ขนาดเล็ก		จากความต้องการรายการโทรทศัน์เพ่ือป้อนเข้าสู่ช่องฟรทีวีทีีม่มีาก
ขึน้	จะน�ามาซึง่โอกาสทางธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการผลิตรายการโทรทศัน์ด้วยเช่นกนั	ไม่
ว่าจะเป็น	ธรุกจิให้เช่าสตดูโิอ	อปุกรณ์การถ่ายท�า	เสือ้ผ้านกัแสดง	และธรุกจิให้บรกิาร
เทคนิคพิเศษ	 เป็นต้น	 	 โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย	คาดว่าตลาดผลิตรายการโทรทัศน์ใน
ป	ี2557	ภายหลังจากการเกิดทีวีดิจิตอล	จะมีมูลค่าสูงถึง	32,690-33,260	ล้านบาท	
เติบโตกว่าร้อยละ	14	-16	จากปี	2556	ที่มีมูลค่าอยู่ที	่28,780	ล้านบาท

ธุรกิจผลิตและจัดจ�าหน่าย 
เครื่องรับโทรทัศน์และกล่องรับ

สัญญาณดิจิตอล 
(Set Top Box)

ในการรับชมทีวีระบบดิจิตอลภาคพื้นดิน	 ผู้บริโภคจ�าเป็นต้องใช้อุปกรณ์รับสัญญาณ
ดิจิตอล	ไม่ว่าจะเป็นเครื่องรับโทรทัศน์ที่มีจูนเนอร์ระบบดิจิตอลแบบ	DVB-T2	ในตัว
หรือกล่องรับสัญญาณดิจิตอล	(Set	Top	Box)	โดยในปัจจุบัน	กสทช.	ได้มีการรับรอง
มาตรฐานและอนญุาตให้จดัจ�าหน่ายเครือ่งรบัโทรทศัน์รุน่ใหม่ทีม่จีนูเนอร์ระบบดจิติอล
แบบ	DVB-T2	ในตัว	หรือ	กล่องรับสัญญาณดิจิตอล	(Set-Top-Box)

 ภำวะกำรแข่งขันอุตสำหกรรมเทคโนโลยีระบบสื่อสำรสัญญำณโทรทัศน์และดิจิตอลทีวี

	 จากที	่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาต	ิ(กสทช.)	มีนโยบายที่ชัดเจนใน
ด้านการแพร่ภาพที่จะเปลี่ยนจากระบบอนาล็อกรุ่นเก่า	 เป็นระบบดิจิตอล	และด้วยนโยบายดังกล่าวจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิง
โครงสร้างของระบบการแพร่ภาพและกระจายเสียงในประเทศ	 ซึ่งจะท�าให้เกิดการลงทุนในด้านเทคโนโลยีระบบถ่ายทอดสัญญาณ
โทรทศัน์และดจิติอลทวี	ีเป็นจ�านวนมาก	โดยองค์ประกอบของเทคโนโลยรีะบบถ่ายทอดสญัญาณโทรทศัน์และดจิติอลทวีนีัน้สามารถ
แบ่งย่อยออกเป็น	กลุ่มเทคโนโลยี	4	ประเภทได้แก	่

	 1.	ระบบผลิตรายการโทรทัศน์และสื่อมัลติมีเดีย	(Content	Production)	

	 2.	ระบบกระจายสัญญาณ	(Content	Distribution)	
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ระบบผลิตรายการโทรทัศน์ 
สื่อมัลติมีเดีย และระบบสตูดิโอ 

(Content Production)

ระบบกระจายสัญญาณ 
(Content Distribution)

ระบบส่งสัญญาณ 
(Content Transmission)

อุปกรณ์ทางด้านผู้รับสัญญาณ 
(Content Reception)

-	Sony

-	Cobham

-	Broadcastpix

-	Evertz

-	TVU	Network
-	PlanetComm	
(Mobile	Vehicle)

-	Netinsight

-	Thomson

-	Envivio

-	Screen	Service

-	RFS

-	LS	Telcom

-	PlanetComm

-	Set	Top	box

	 3.	ระบบส่งสัญญาณ	(Content	Transmission)	และ	

	 4.	อุปกรณ์ทางด้านผู้รับสัญญาณ	(Content	Reception)	

	 ในปัจจบุนัการแข่งขนัในกลุม่เทคโนโลยรีะบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทศัน์และดจิติอลทวีนีัน้เป็นตลาดทีม่ผู้ีประกอบการเป็น
จ�านวนมาก	โดยผู้ประกอบการแต่ละรายนั้นจะมีผลิตภัณฑ	์และ/หรือ	การให้บริการจ�ากัดในกลุ่มเทคโนโลยีเพียงประเภทใดประเภท
หนึง่	ในขณะทีก่ารลงทนุในระดบัโครงสร้างของระบบการแพร่ภาพและกระจายเสียงในประเทศต้องอาศัยเทคโนโลยจีากหลายๆ	กลุม่
น�ามาประกอบรวมกันเป็นระบบที่สามารถเชื่อมโยงถึงกันได้เป็นระบบเดียว	 ซึ่งเป็นอุปสรรคที่ส�าคัญส�าหรับผู้ประกอบการส่วนใหญ่
ในปัจจุบัน	 ซึ่งจะมีความช�านาญเพียงแค่ในเทคโนโลยีประเภทเดียว	 และขาดความช�านาญในการออกแบบระบบเพ่ือใช้ในการเชื่อม
โยงเทคโนโลยีแต่ละประเภทเข้าด้วยกัน

	 จากเป้าหมายของบริษัทฯ	ซึ่งมุ่งเน้นในการเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีที่ครบวงจร	บริษัทฯ	จึงมีผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเทคโนโลยี
ระบบถ่ายทอดสญัญาณโทรทศัน์และดจิติอลทวี	ีทีห่ลากหลายและครอบคลุมในทกุกลุ่มเทคโนโลยทีีเ่กีย่วข้องตลอดต้นน�า้จนถงึปลาย
น�า้	ตั้งแต่ระบบผลิตรายการโทรทัศน์และสื่อมัลติมีเดีย	(Content	Production)	ระบบกระจายสัญญาณ	(Content	Distribution)	
ระบบส่งสญัญาณ	(Content	Transmission)	จนถงึอปุกรณ์ด้านผูร้บัสญัญาณ	(Content	Reception)	โดยเทคโนโลยใีนแต่ละประเภท
นัน้	มทีัง้ส่วนทีบ่รษิทัฯ	จดัหาจากผูผ้ลติ	และ/หรอื	ผูจ้ดัจ�าหน่ายเทคโนโลยชีัน้น�าต่างๆ	จากทัว่โลก	และส่วนทีบ่รษิทัฯ	วจิยัและพฒันา
ผลิตภัณฑ์ขึ้นภายใต้ตราสินค้าของบริษัทฯ	สามารถแยกตราสินค้าต่างๆ	ที่บริษัทฯ	 เป็นผู้จัดจ�าหน่ายตามประเภทกลุ่มเทคโนโลยีได้	
ดังนี้

	 ทั้งนี้	 บริษัทฯ	 คาดว่าการเปลี่ยนผ่านระบบแพร่ภาพสัญญาณโทรทัศน์จากระบบอนาล็อกรุ่นเก่า	 เป็นระบบดิจิตอลนั้นจะ
เป็นโอกาสในการเติบโตท่ีส�าคัญของบริษัทฯ	 เพราะนอกจากความพร้อมทางด้านผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ	ซึ่งครอบคลุมในทุกหมวด
เทคโนโลยต่ีางๆ	ของระบบถ่ายทอดสญัญาณโทรทัศน์และดจิติอลทวีแีล้ว	บรษิทัฯ	ยงัมีความพร้อมทัง้ด้านพนกังาน	ซึง่มปีระสบการณ์	
และความช�านาญในการออกแบบพฒันาระบบในการเชือ่มโยงเทคโนโลยแีต่ละประเภทเข้าด้วยกนัเป็นโซลชูัน่ทีเ่หมาะกบัความต้องการ
ของลูกค้าแต่ละราย	 และท่ีส�าคัญไปกว่าน้ัน	 บริษัทฯ	 ยังมีพร้อมในด้านเครื่องมือและอุปกรณ์	 ซึ่งใช้ในการทดสอบการท�างานของ
เทคโนโลยปีระเภทต่างๆ	ซึง่จะช่วยให้ลกูค้ามัน่ใจได้ว่าระบบทีอ่อกแบบขึน้นัน้	สามารถท�างานได้อย่างเต็มประสทิธภิาพตามมาตรฐาน
ที่ออกแบบไว้	จากความพร้อมในด้านต่างๆ	ของบริษัทฯ	ทั้งด้านผลิตภัณฑ	์บุคคลากร	และเครื่องมืออุปกรณ์	จะเป็นองค์ประกอบที่
ส�าคญัทีช่่วยบรษิทัฯ	สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้า	ในด้านเทคโนโลยรีะบบถ่ายทอดสญัญาณโทรทศัน์และดจิติอลทีวไีด้
อย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร

3. การจัดหาผลิตภัณฑ์
	 				ในการจัดหาผลิตภัณฑ์	บริษัทฯ	จะคัดเลือกและจัดหาผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่มีคุณภาพจากแหล่งผลิตที่เหมาะสม	โดย	
การสั่งซื้อสินค้าส่วนใหญ่จากผู้ผลิตที่บริษัทฯ	ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ�าหน่าย	ซึ่งบริษัทฯ	มีความรู้ความเชี่ยวชาญในตัวอุปกรณ์
และมีความมั่นใจในคุณภาพของสินค้าในส่วนผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ	 ยังไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจ�าหน่ายจะส่ังซื้อจาก	
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ระบบสื่อสำรผ่ำนดำวเทียม

-	เครื่องผสมสัญญาณรับ-ส่งข้อมูลผ่าน
ดาวเทียม -	Codan	-	CPI	International,	Inc.

-	Comtech	-	Comtech	EF	Data		
Corporation

-	Viasat	-	ViaSat,	Inc.

-	Cobham	-	Sea	Tel	Inc

-	GD	Satcom	-	SATCOM	Technologies

-	Thinkom	-	ThinKom	Solution,	Inc.

-	อปุกรณ์แปลงสญัญาณรบั	และส่งคลืน่วทิยุ

-	อุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณวิทยุผ่านดาวเทียม

-	สายอากาศส�าหรับระบบสื่อสารผ่าน
ดาวเทียม

-	ระบบโครงข่ายสถานีดาวเทียมภาคพื้นดิน
ขนาดเล็ก

ระบบสื่อสำรไร้สำย
ควำมเร็วสูงภำคพื้นดิน

-	ระบบสื่อสารไร้สายความเร็วสูงแบบ	
Broadband

-	Cambium	-	ผ่านผู้จัดจ�าหน่ายหลายราย

-	Motorola	-	ผ่านผู้จัดจ�าหน่ายหลายราย-	ระบบสื่อสารไร้สายความเร็วสูงแบบ	
Wi-Fi -	Cisco	-	ผ่านผู้จัดจ�าหน่ายหลายราย

ระบบสื่อสำรวิทยุ

-	ระบบวิทยุสื่อสารแบบดิจิตอล -	Codan	-	Codan	Limited

-	ระบบสื่อสารวิทยุแบบประสาน -	Raytheon	-	JPS	Communication,	Inc.

-	ระบบ	SCADA -	GEMDS	-	General	Electric	International,	Inc.

ผู้จัดจ�าหน่ายที่อยู่ในรายชื่อผู้จัดจ�าหน่ายสินค้าที่ผ่านการพิจารณาจากบริษัทฯ	 ในเรื่องของคุณภาพและบริการจนเป็นที่ยอมรับ	
ในเบื้องต้น	(Approved	Venders	List)	แล้วเท่านั้น	โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1). ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบสื่อสำรโทรคมนำคม

- ระบบสื่อสำรแบบไร้สำย
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ระบบสื่อสำรเครือขำ่ยข้อมูล

-	เราต์เตอร์	 -	Cisco	-	ผ่านผู้จัดจ�าหน่ายหลายราย

-	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ -	GE	-	General	Electric	International,	Inc.

-	อุปกรณ์แปลงสัญญาณ
-	PATTON	 -	 Patton	 Electronics	
Company

ระบบสื่อสำรควำมเร็วสูง 
ผำ่นใยแก้วน�ำแสง

-	อุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณความเร็วสูง
ผ่านใยแก้วน�าแสง

-	Calix		-	Calix,	Inc.

-	สายใยแก้วน�าแสงและอปุกรณ์ประกอบ
โครงข่าย

	-	TE	-	TYCO	Electronics	(Thailand)	
Limited

ระบบรักษำควำมปลอดภัย -	ระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูล
-	Thales	-	Thales	Transport	&	Security	
(Hong	Kong)	Ltd.

กลุ่มผลิตภัณฑ์ ประเภท ตราสินค้า -  ผู้จัดจ�าหน่าย

ระบบประชุมทางไกล

เสมือนจริง

-	ระบบจดัการประชมุทางไกลเสมอืนจรงิ
และระบบประกอบ

-	Cisco	-	Cisco	International	Ltd.

ระบบสื่อสารรวมศูนย์

-	โทรศัพท์แบบ	IP

-	Cisco	-	Cisco	International	Ltd.-	ระบบประชุมผ่านคอมพิวเตอร์

-	ระบบประชุมด้วยภาพและเสียง

ระบบประชุมเสียง
-	ระบบการประชุมแบบเสียงและ

อุปกรณ์ประกอบ

-	PolyCom	-	Polycom	Asia	Pacific	Pte	Ltd.

-	Clearone	-	ClearOne	Communications,	Inc.

อุปกรณ์ประกอบส�าหรับ
การประชุมทางไกล

-	อุปกรณ์ถ่ายทอดสัญญาณภาพ	3	มิติ -	Wolfvision	-	WolfVision	GmbH

-	ระบบกล้องความคมชัดสูง -	Vaddio	-	Vaddio	Holdings,	LLC

-	ระบบแสดงภาพส�าหรบั	Mobile	Device -	Mersive	-	Mersive	Technologies,	Inc.

-	ระบบไมโครโฟนส�าหรับห้องประชุม -	ClockAudio	-	ClockAudio	Inc.

- ระบบสื่อสำรแบบโครงข่ำยสำยสัญญำณ

- ระบบมัลติมีเดีย
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ระบบผลิตรำยกำร
โทรทัศน์ สื่อมัลติมีเดีย
และระบบสตูดิโอ

-	ระบบกล้องโทรทัศน์ส�าหรับงาน	Studio -	Sony	–	Sony	Corporation

-	ระบบกล้องโทรทัศน์แบบไร้สาย -	Cobham	-	Cobham	Plc.

-	ระบบตัดต่อสัญญาณภาพ -	Broadcast	Pix	-	Broadcast	Pix	Inc.

-	ระบบ	Media	Asset	Management -	Evertz	-	Evertz	Microsystems	Ltd

-	ระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ผ่าน		
เครือข่าย	3G

-	TVU	-	TVU	Networks	Corp.

ระบบกระจำยสัญญำณ
และส่งสัญญำณ
โทรทัศน์

-	ระบบกระจายสัญญาณวีดีโอผ่านใยแก้วน�าแสง -	Netinsight	-	Net	Insight	AB

-	ระบบประมวลผลและเข้ารหัสสัญญาณ
โทรทัศน์

-	Thomson	-		Thomson	Video	Networks	
Asia	Pacific	Pte.	Ltd,	
-	Envivio	-	Envivio	Inc.

-	ระบบเครื่องส่งสัญญาณโทรทัศน์
-	Screen	Service	-	Screen	Service	
Broadcasting	Technologies	S.P.A

-	ซอฟต์แวร์ส�าหรับออกแบบ	และวางแผน	
โครงข่าย

-	LS	Telcom	-	LS	telcom	AG

-	อุปกรณ์ประกอบสถานีถ่ายทอดสัญญาณ
โทรทัศน์

-RFS	-	Radio	Frequency	Systems	Pty	
Ltd

(2). ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบกำรถ่ำยทอดสัญญำณโทรทัศน์และดิจิตอลทีวี

	 สัญญาในการแต่งตั้งบริษัทฯ	เป็นตัวแทนจ�าหน่ายต่างๆ	โดยทั่วไปจะมีอายุประมาณ	1	-	2	ปี	ซึ่งเป็นลักษณะโดยปกติของ
สัญญาแต่งตั้งตัวแทนจ�าหน่ายในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ	อย่างไรก็ตาม	บริษัทฯ	มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ผลิตและผู้จ�าหน่ายสินค้า	
เนือ่งจากส่วนใหญ่ด�าเนนิธรุกจิร่วมกนัมาเป็นเวลานาน	ท�าให้บรษิทัฯ	มัน่ใจว่าจะสามารถเป็นตวัแทนจ�าหน่ายให้กบัผูผ้ลติดงักล่าวต่อ
ไป	นอกจากนี้	การมีความสัมพันธ์ที่ด	ีช่วยเอื้อประโยชน์ในการประกอบธุรกิจ	ไม่ว่าจะเป็นการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค	การให้
ส่วนลดพิเศษในการสั่งซื้อ	 การส่งมอบของทันตามก�าหนดเวลา	 การป้องกันภาวะขาดแคลนสินค้า	 เป็นต้น	 โดยการซื้อสินค้าของ	
บริษัทฯ	จะมีการสั่งซื้อจากผู้ผลิตและผู้จ�าหน่ายทั้งในประเทศ	และต่างประเทศ		

มูลค่ำและสัดส่วนกำรซื้อผลิตภัณฑ์หรือสินค้ำจำกแหล่งที่มำในประเทศและต่ำงประเทศของบริษัทฯ 

รายได้
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

ในประเทศ 180.90 38.82 205.77 42.10 395.52 51.68

ต่างประเทศ 285.13 61.18 282.97 57.90 369.76 48.32

มูลค่าการซื้อสินค้ารวม 466.03 100.00 488.73 100.00	 765.28 100.00
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4. งานที่ยังไม่ส่งมอบ
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557	บริษัทฯ	มีงานที่ยังไม่ส่งมอบมูลค่าประมาณ	243.68	ล้านบาท	ซึ่งคาดว่าสามารถส่งมอบให้
เสร็จสิ้นภายใน	ป	ี2558		โดยคาดว่าประมาณร้อยละ	68.08	จะส่งมอบได้ภายในไตรมาส	1	ประมาณร้อยละ	17.15	จะส่งมอบได้
ภายในไตรมาส	2	และประมาณร้อยละ	14.77	จะส่งมอบได้ภายในไตรมาส	3	ของปี	2558

5. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
				-	ไม่ม	ี–

6. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
	 รายละเอียดของทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557	บริษัทฯ	มีทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบ
ธุรกิจดังต่อไปนี้

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน
ลักษณะ

กรรมสิทธิ์
ภาระผูกพัน

มูลค่าตาม
บัญชีสุทธิ
ณ วันที่ 31 
ธ.ค. 57 

 (ล้านบาท)

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า เป็นเจ้าของ ไม่ติดภาระผูกพัน 2.97

อุปกรณ์ทดสอบ เป็นเจ้าของ ไม่ติดภาระผูกพัน 19.64

ยานพาหนะ เป็นเจ้าของ บางส่วนติดภาระผูกพันตามสัญญาเช่าซื้อ 17.63

เครื่องตกแต่งและติดตั้งและเครื่องใช้ส�านักงาน เป็นเจ้าของ ไม่ติดภาระผูกพัน 15.95

รวม 56.19

7.  ข้อพิพาททางกฎหมาย 
											ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557	บริษัทฯ	ไม่เป็นคู่ความหรือคู่กรณ	ีในคดีดังต่อไปนี้

	 1.	คดีที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อยที่มีจ�านวนสูงกว่าร้อยละ	5	ของส่วนของผู้ถือหุ้น		
	 				ณ	วันที	่31	ธันวาคม	2557

	 2.	คดีที่ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	อย่างมีนัยส�าคัญ	แต่ไม่สามารถประเมินผลกระทบเป็นตัวเลขได้

	 3.	คดีที่ไม่ได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ
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ปัจจัยความเสี่ยง

1. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
	 บริษัทฯ	ด�าเนินธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม	และดิจิตอลทีวี	ซึ่งธุรกิจเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม	
เป็นธุรกิจที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ	 ดังนั้นหากมีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อการ
ด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	ทั้งในด้านสินค้าคงคลัง	รวมทั้งต้นทุนโครงการและโอกาสในการได้งานจากการเข้าประมูลโครงการต่างๆ	

	 อย่างไรก็ตาม	 บริษัทฯ	 มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงดังกล่าวที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา	 จากการท่ี	
ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ	มคีวามเชีย่วชาญในธรุกจิเทคโนโลยสีือ่สารสารสนเทศมานานกว่า	30	ปี	ท�าให้มคีวามเข้าใจในอตุสาหกรรมเป็น
อย่างดี	 รวมทั้งจากการท่ีบริษัทฯ	 เป็นตัวแทนจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ชั้นน�าระดับโลก	 บริษัทฯ	 จะได้รับทราบข้อมูล	 ข่าวสารต่างๆ		
เกี่ยวกับแนวโน้ม	หรือเทคโนโลยีต่างๆ	จากเจ้าของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง	ประกอบกับบริษัทฯ	มีฝ่ายวิจัยและพัฒนาของตนเอง	ซึ่ง
จะเป็นฝ่ายที่มีการติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาของเทคโนโลยีใหม่ๆ	อย่างใกล้ชิด	บริษัทฯ	ยังมีนโยบายส่งเสริมให้
บคุลากรในสายงานทีเ่กีย่วข้อง	โดยเฉพาะวศิวกรและบคุลากรด้านการตลาดและการขายให้เข้ารบัการอบรมผลติภณัฑ์และเทคโนโลยี
ใหม่ๆ	อย่างสม�่าเสมอ	นอกจากนี	้บริษัทฯ	มีนโยบายในการจัดเก็บสินค้าคลังเฉพาะสินค้าทั่วๆ	ไปที่มีการขายต่อเนื่องการหมุนเวียน
สนิค้าคงคลงัสม�า่เสมอ	เช่น	ระบบประชมุทางไกลด้วยเสยีง	(Audio	Conference)	ระบบประชมุทางไกลเสมอืนจรงิ	(TelePresence)	
เป็นต้น	 เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันที	 สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน	 ส่วนกรณีการจ�าหน่าย
สินค้าที่เป็นโครงการ	บริษัทฯ	จะสั่งซื้อสินค้าภายหลังจากได้รับการว่าจ้างในแต่ละโครงการเท่านั้น	ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงที่เกิดจาก
ความล้าสมัยหรือลดลงของมูลค่าราคาสินค้าได้

2. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จ�าหน่ายสินค้ารายใหญ่ 
	 ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	สินค้าที่จ�าหน่ายให้แก่ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่สั่งซื้อจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจ�าหน่ายของ
ผูผ้ลติ	โดยเฉพาะอปุกรณ์ส�าหรบัระบบประชมุทางไกลผ่านจอภาพ	ซึง่บรษิทัฯ	เป็นตวัแทนจ�าหน่ายและพนัธมติรธรุกจิของผูผ้ลติราย
ใหญ่และมีชื่อเสียงของโลก	คือ	Cisco	Systems	International	B.V.	(“Cisco”)	ซึ่งถือเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ส�าหรับระบบสารสนเทศ
และการสื่อสารชั้นน�าของโลก	ที่ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูง	มีความทนทานในการใช้งาน	และเป็นที่ยอมรับจากผู้ใช้อย่างกว้างขวาง	ใน
ป	ี2556	และ	ปี	2557	บริษัทฯ	สั่งซื้อสินค้าจาก	Cisco	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	21.51	และร้อยละ	15.31	ของมูลค่าการสั่งซื้อสินค้า
โดยรวมของบริษัทฯ	ตามล�าดับ	ดังนั้นหากในอนาคต	Cisco	มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางธุรกิจ	โดยเข้ามาจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เอง	
หรือไม่แต่งตั้งให้บริษัทฯ	เป็นตัวแทนจ�าหน่าย	อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการด�าเนินงานของบริษัทฯ	ได้

	 อย่างไรก็ตาม	 Cisco	 มีนโยบายอย่างชัดเจนมาโดยตลอดที่จะขยายธุรกิจโดยผ่านทางพันธมิตรและตัวแทนจ�าหน่าย		
ซึ่งนอกจากจะสามารถลดค่าใช้จ่ายแล้วยังสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายผ่านทางพันธมิตรและตัวแทนจ�าหน่ายอีกด้วย		
บริษัทฯ	มีความสัมพันธ์ทางการค้ากับ	Cisco	มาเป็นเวลานานมากกว่า	10	ปี	โดยตลอดเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ	มีนโยบายในการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับ	Cisco	รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการท�างานให้ได้ตามมาตรฐานที	่Cisco	ก�าหนด	ท�าให้บริษัทฯ	ได้รับ
ความไว้วางใจจาก	 Cisco	 โดยเป็นบริษัทในประเทศไทยรายเดียวที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจ�าหน่าย	TelePresence	 ระดับ
สูงสุด	(TelePresence	Video	-	Master	Authorized	Technology	Partner)	ตั้งแต่ปี	2555	รวมทั้งได้รับรางวัล	Top	Congeni-
ality	Collaboration	Partner	Award	และ	รางวัล	Premier	Certified	Partner	(Cisco	Channel	Partner	Program)	จาก	Cisco	
ในปี	 2556	อย่างไรก็ตาม	บริษัทฯ	มีนโยบายที่จะรักษาความสัมพันธ์กับผู้จ�าหน่ายรายอื่นๆ	 เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้ผลิต
รายใดรายหนึ่งมากเกินไป	

3. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากร
	 ธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นธุรกิจที่ต้องพึ่งพาบุคลากรที่มีความรู้ความเช่ียวชาญในการออกแบบ
และวางระบบในการท�าการตลาดและการปฏิบัติงาน	 รวมถึงการให้ค�าแนะน�าที่เหมาะสมแก่ลูกค้าแต่ละราย	 ดังนั้นหากบริษัทฯ		
สญูเสยีพนกังานทีม่คีวามเช่ียวชาญ	ประสบการณ์	รวมทัง้วศิวกรทีไ่ด้รบัประกาศนยีบตัรจากตวัแทนจ�าหน่ายต่างๆ	เช่น	Cisco,	Codan	
เป็นต้น	อาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	ได้	
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	 บรษัิทฯ	ให้ความส�าคญัต่อนโยบายการบรหิารทรพัยากรบคุคล	โดยการส่งเสรมิและลงทุนในการพฒันาความรูค้วามสามารถ
ของบุคลากรในทุกระดับ	ไม่ว่าจะเป็นความรู้เฉพาะด้านที่เกี่ยวกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	ยังรวมไปถึงการฝึกอบรมให้มีความรู้
เกีย่วกบัสนิค้าและเทคโนโลยใีนกลุม่สนิค้าต่างๆ	ทีบ่รษิทัฯ	เป็นตวัแทนจ�าหน่าย	ขณะเดยีวกนับรษิทัฯ	สร้างแรงจงูใจในเร่ืองสวสัดกิาร
และผลตอบแทน	โดยก�าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมอยู่ในระดับที่สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน	

	 ส�าหรับ	วิศวกรของบริษัทฯ	ที่ได้รับประกาศนียบัตรจาก	Cisco	 (จ�านวน	82	ใบ)	และจาก	Codan	(จ�านวน	3	ใบ)	 เป็น
พนกังานทีร่่วมงานกบับรษิทัฯ	เป็นเวลานานกว่า	10	ปี	นอกจากนี	้บรษิทัฯ	ยงัมีนโยบายส่งเสรมิความรู	้และการอบรมเพือ่ให้พนกังาน
ได้รับประกาศนียบัตรของ	Cisco,	Codan	และตัวแทนจ�าหน่ายรายอื่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วย	

4. ความเสี่ยงจากความล่าช้าในการส่งมอบโครงการให้ลูกค้า ซึ่งอาจมีค่าปรับ
	 เนื่องจากการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 เป็นการให้บริการด้านเทคโนโลยีส่ือสารสารสนเทศ	 ซึ่งงานบางส่วนมีลักษณะเป็น
งานโครงการ	ซึ่งมีระยะเวลาด�าเนินงานเฉลี่ยประมาณ	3-6	เดือน	ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดและความซับซ้อนของโครงการ	ซึ่งหากบริษัทฯ	
ไม่สามารถด�าเนินงานและส่งมอบได้ตามระยะเวลาที่ก�าหนดไว้ในสัญญา	บริษัทฯ	 อาจต้องเสียค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง	 ซึ่งจะส่งผล	
กระทบต่อรายได้ในการด�าเนินงานของบริษัทฯ	 อย่างไรก็ตาม	 ในช่วงที่ผ่านมาบริษัทฯ	 ยังไม่เคยถูกลูกค้าปรับค่าเสียหายอย่างมีนัย
ส�าคัญอันเนื่องมาจากบริษัทฯ	ส่งมอบงานล่าช้า	ทั้งนี้	บริษัทฯ	เคยถูกปรับเนื่องจากส่งสินค้าล่าช้าเพียงครั้งเดียวใน	ปี	2554	ซึ่งค่า
ปรับดังกล่าวคิดเป็นเพียงร้อยละ	0.008	ของรายได้รวมในงวดดังกล่าว	

	 อย่างไรกต็าม	เพือ่เป็นการป้องกนัความเสีย่งดงักล่าว	บรษิทัฯ	ได้มกีารจดัตัง้แผนกบรหิารโครงการ	(Project	Management	
Office)		 เพื่อรับผิดชอบในการบริหาร	 จัดการ	 วางแผนตารางการท�างาน	 โดยมีการปรับปรุงแผนงานให้สอดคล้องกับระยะเวลาท่ี
ก�าหนดและส่งมอบงานแก่ลูกค้าเป็นระยะอย่างมีระบบและต่อเนื่อง	 ซึ่งจะท�าให้บริษัทฯ	 สามารถแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่าง
รวดเร็วและทันเวลาโดยไม่กระทบต่อโครงการโดยรวม	

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557	บริษัทฯ	มีงานที่ยังไม่ส่งมอบมูลค่าประมาณ	243.68	ล้านบาท	ซึ่งคาดว่าสามารถส่งมอบให้
เสร็จสิ้นภายในไตรมาส	3	ของป	ี2558

5. ความเสี่ยงด้านอัตราการแลกเปลี่ยน
	 บริษัทฯ	มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน	เนื่องจากสินค้าของบริษัทฯ	บางส่วนต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ	ในขณะที่ราย
ได้จากการขายสนิค้าและบริการส่วนใหญ่ในรปูเงนิบาท	ส่งผลให้บรษิทัฯ	มภีาระผูกพนัในการช�าระเงนิในรปูสกลุเงนิตราต่างประเทศ	
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินดอลล่าห์สหรัฐ	โดยในปี	2556	และปี	2557	บริษัทฯ	มีการสั่งซื้อสินค้าที่จะต้องช�าระเป็นเงินตราต่างประเทศ
เป็นจ�านวน	282.97	ล้านบาท	และ	369.76	ล้านบาท	หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	57.90	และร้อยละ	48.32	ของมูลค่าการสั่งซื้อสินค้า
โดยรวม	ตามล�าดับ	

	 บริษัทฯ	 มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน	 โดยการก�าหนดค่าความเส่ียงของอัตราแลกเปล่ียนเพิ่มเติมใน
การค�านวณต้นทุนผลิตภัณฑ	์และต้นทุนโครงการ	รวมทั้งท�าสัญญาซื้อขายเงินตราล่วงหน้า	(Forward	Contract)	ตามสถานการณ์
และความจ�าเป็น	ทั้งนี้	ในปี	2556	บริษัทฯ	มีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเท่ากับ	4.29	ล้านบาท	และปี	2557	บริษัทฯ	มีก�าไรจาก
อัตราแลกเปลี่ยนเท่ากับ	1.26	ล้านบาท

6. ความเสี่ยงจากความผันผวนของรายได้ 
	 รายได้ของบริษัทฯ	อิงกับหน่วยงานภาครัฐเป็นสัดส่วนร้อยละ	36.62	ในปี	2554	ร้อยละ	29.95	ในปี	2555	ร้อยละ	38.81	
ในปี	2556	และร้อยละ	21.34	ส�าหรับป	ี2557	จึงอาจท�าให้มีผลกระทบต่อผลประกอบการในแต่ละไตรมาสของบริษัทฯ	จากการ
อนุมัติงบประมาณของหน่วยงานราชการซ่ึงส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงไตรมาส	 3–4	 อย่างไรก็ตามปัจจุบันหน่วยงานราชการมีการ	
กระจายไม่ให้งบประมาณมีการกระจุกตัวอยู่ในช่วงไตรมาส	3-4		ซึ่งจะท�าให้รายได้ของบริษัทฯ	มีความสม�า่เสมอมากขึ้น	ในขณะที่
ความผันผวนของรายได้ของบริษัทฯ	ในช่วงไตรมาส	1-2	ปี	2555		สาเหตุหลักเกิดจากอุทกภัยครั้งใหญ่ปลายป	ี2554	และในอนาคต
บริษัทฯ	 มีแผนในการมุ่งเน้นตลาดดิจิตอลทีวีมากขึ้น	 จะท�าให้สัดส่วนของลูกค้าในส่วนที่เป็นหน่วยงานราชการน้อยลง	 รวมทั้งการ
จ�าหน่าย	Set	Top	Box	จะท�าให้รายได้ของบริษัทฯ	มีความสม�า่เสมอมากขึ้น	โดย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557	บริษัทฯ	มีงานที่ยังไม่
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ส่งมอบมูลค่าเท่ากับ	243.68	ล้านบาท	ซึ่งคาดว่าสามารถส่งมอบให้เสร็จสิ้นภายในปี	2558	โดยคาดว่าประมาณร้อยละ	68.08	จะส่ง
มอบได้ภายในไตรมาส	1	ของปี	2558	และประมาณร้อยละ	17.15	จะส่งมอบได้ภายในไตรมาส	2	ของปี	2558	และประมาณร้อยละ	
14.77	จะส่งมอบได้ภายในไตรมาส	3	ของป	ี2558

7. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหาร
	 บรษัิทฯ	ก่อตัง้โดยนายประพฒัน์	รฐัเลศิกานต์	และเทรเวอร์	ทอมสนั	ซึง่มคีวามเชีย่วชาญและประสบการณ์ในอตุสาหกรรม
เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมมานานกว่า	 30	 ปี	 ส่งผลท�าให้ทั้ง	 2	 ท่านเป็นผู้มีบทบาทส�าคัญในการบริหารบริษัทฯ	 บริษัทฯ	 จึงมี	
ความเสีย่งจากการพึง่พงิผูบ้รหิารทัง้	2	ท่านอย่างไรกต็าม	ทัง้นายประพฒัน์	และนายเทเวอร์	จะยงัคงสดัส่วนการถอืหุน้ร้อยละ	31.58	
ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้วของบริษัทฯ	 (แต่ละราย)	 หลังการเสนอขายหุ้น	 (รวมการถือหุ้น	 ของผู้ที่เกี่ยวข้อง)	 ซึ่งนับว่าเป็น
สัดส่วนที่สูงและเป็นแรงจูงใจให้ผู้บริหารทั้ง	2	ท่าน	ในการบริหารงานให้บริษัทฯ	เจริญเติบโตต่อไป	นอกจากนี้	บริษัทฯ	ยังมีนโยบาย
ผลักดันให้บริหารงานเป็นทีมงานเพิ่มมากข้ึน	 มีการว่าจ้างบุคลากรมืออาชีพจากภายนอกเข้ามาช่วยบริหาร	 โดยค�านึงถึงการพัฒนา
ประสิทธิภาพ	และศักยภาพของบริษัทฯ	เป็นส�าคัญ
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1. โครงสร้างการจัดการ
	 โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ	ประกอบด้วย	

	 คณะกรรมการบรษิทัฯ	และ	คณะกรรมการชดุย่อย	4	ชดุ	คอื	(1)	คณะกรรมการตรวจสอบ	(2)	คณะกรรมการสรรหา	ก�าหนด
ค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาล	(3)	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	และ	(4)	คณะกรรมการบริหาร	ซึ่งกรรมการบริษัท	กรรมการ
ตรวจสอบ	กรรมการบริหาร	และผู้บริหารของบริษัทฯ	มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา	68	แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	
พ.ศ.	2535	และตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง	ทั้งนี้	รายละเอียดโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ	มีดังนี้

 1.1 คณะกรรมการบริษัท
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557	คณะกรรมการบริษัทฯ	ประกอบด้วย	กรรมการจ�านวนทั้งหมด	9	ท่าน	ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง
1.	นายสรรพัชญ	โสภณ	 ประธานกรรมการ

2.	นายประพัฒน์	รัฐเลิศกานต์ รองประธานกรรมการ

3.	นายเทรเวอร์	ทอมสัน กรรมการ

4.	นายสาธิต	รัฐเลิศกานต์ กรรมการ

5.	นางรัตนา	สุวรรณ กรรมการ

6.	นายสมชาย	สกุลวิจิตร์สินธุ กรรมการ

7.	ดร.ขัติยา	ไกรกาญจน์ กรรมการอิสระ	และประธานกรรมการตรวจสอบ

8.	นายสมพงค์	อุ่ยตระกูล กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ

9.	นางสุธารักษ์	สุนทรภูษิต กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ

	 โดยมี	นางสาววัฑรา	อรุณ	เป็นเลขานุการบริษัทฯ	(แทนนางรัตนา	สุวรรณ)	ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ครั้งที่	5/2557	เมื่อวันที	่12	พฤศจิกายน	2557		

	 กรรมกำรผู้มีอ�ำนำจลงนำมผูกพันบริษัทฯ

	 (1).	นายประพัฒน์	รัฐเลิศกานต์	นายเทรเวอร์	ทอมสัน	ลงลายมือชื่อร่วมกัน	และประทับตราส�าคัญของบริษัทฯ	หรือ	(2)	
นายประพัฒน	์รัฐเลิศกานต์	หรือ	นายเทรเวอร์	ทอมสัน	ลงลายมือชื่อร่วมกับ	นายสาธิต	รัฐเลิศกานต	์หรือ	นางรัตนา	สุวรรณ	หรือ	
นายสมชาย	สกุลวิจิตร์สินธุ	รวมเป็นสองคน	และประทับตราส�าคัญของบริษัทฯ

	 ขอบเขตอ�ำนำจหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรบริษัทฯ

	 1.	คณะกรรมการมอี�านาจ	หน้าที	่และความรบัผดิชอบในการบรหิารจดัการด�าเนนิกจิการของบรษิทัฯ	ให้เป็นไปตามกฎหมาย	
วัตถุประสงค	์ ข้อบังคับของบริษัทฯ	 ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของ	
บริษัทฯ

	 2.	จัดให้มีการท�างบดุลงบก�าไรขาดทุนของบริษัทฯ	ณ	วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ	ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบ
แล้ว	และน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

	 3.	ก�าหนดเป้าหมาย	แนวทาง	นโยบาย	แผนการด�าเนินงาน	และงบประมาณของบริษัทฯ	รวมถึงควบคุมดูแลการบริหาร
การจัดการของฝ่ายบริหาร	หรือของบุคคลใดๆ	ที่ได้รับมอบหมายให้ด�าเนินงานดังกล่าวให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�าหนด

	 4.	 พิจารณาทบทวน	 ตรวจสอบ	 และอนุมัตินโยบาย	 ทิศทาง	 กลยุทธ์	 แผนงานการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 ที่เสนอโดย	
ฝ่ายบริหาร

	 5.	 พิจารณาก�าหนดโครงสร้างการบริหารงาน	 มีอ�านาจในการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหาร	 กรรมการผู้จัดการ	 และคณะ
อนกุรรมการอืน่ตามความเหมาะสม	รวมถงึการก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบรหิาร	กรรมการผูจ้ดัการ	และคณะ

โครงสร้างการจัดการ
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อนุกรรมการชุดต่างๆ	ที่แต่งตั้ง

	 ทั้งนี้	 การมอบอ�านาจตามขอบเขตอ�านาจหน้าที่ที่ก�าหนดนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�านาจที่ท�าให้	 คณะกรรมการ
บริหาร	กรรมการผู้จัดการ	และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ	ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้
เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดท�ากับบริษัทหรือบริษัทย่อย	(ถ้ามี)	ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย
และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

	 6.	คณะกรรมการอาจมอบอ�านาจให้กรรมการคนหนึง่หรอืหลายคนหรอืบคุคลอืน่ใดปฏบิตักิารอย่างหนึง่อย่างใดแทนคณะ
กรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ	 หรืออาจมอบอ�านาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอ�านาจตามที่คณะกรรมการ
เห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร	ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก	เพิกถอน	เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบ	
อ�านาจนั้นๆ	ได้เมื่อเห็นสมควร

	 	ทั้งนี	้การมอบอ�านาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�านาจที่ท�าให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่
ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	มีส่วนได้เสีย	หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะท�าขึ้นกับบริษัท	หรือ
บริษัทย่อย	 (ถ้ามี)	 ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	 และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และ/หรือ	
ประกาศอืน่ใดของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	เว้นแต่เป็นการอนมุตัริายการทีเ่ป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการพจิารณา
และอนุมัติไว้แล้ว

 1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
	 ณ	วันที	่31	ธันวาคม	2557	คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ	มีจ�านวนทั้งหมด	3	ท่าน	ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง
1.	ดร.ขัติยา	ไกรกาญจน์	 ประธานกรรมการตรวจสอบ

2.	นายสมพงค	์อุ่ยตระกูล* กรรมการตรวจสอบ

3.	นางสุธารักษ	์สุนทรภูษิต กรรมการตรวจสอบ

* หมายเหตุ : เป็นกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เพียงพอที่จะสามารถท�าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ โดยนายสมพงศ์ 

อุ่ยตระกูล มีประสบการณ์ในการดูแลฝ่ายบัญชีของ บริษัท 3 เอ็ม ประเทศไทย จ�ากัด โดยมีนางสาววรรณวิมล จองสุรียภาส เป็นเลขานุการคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

 ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

	 1.	สอบทานให้บริษัทฯ	มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

	 2.	สอบทานให้บริษัทฯ	มีระบบการควบคุมภายใน	(Internal	Control)	และระบบการตรวจสอบภายใน	(Internal	Audit)	
ทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิล	และพจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน	ตลอดจนให้ความเหน็ชอบในการพจิารณา
แต่งตั้ง	โยกย้าย	เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน	หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน	

	 3.	สอบทานให้บริษัทฯ	ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์	และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

	 4.	พจิารณา	คดัเลอืก	เสนอแต่งตัง้บคุคลซ่ึงมคีวามเป็นอสิระเพือ่ท�าหน้าทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ	และเสนอค่าตอบแทน
ของบุคคลดังกล่าว	รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญช	ีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง	

	 5.	พจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนั	หรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย	และข้อก�าหนด
ของตลาดหลักทรัพย	์ทั้งนี	้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

	 6.	จดัท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบรษิทัฯ	ซึง่รายงานดงักล่าวต้องลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
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ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง
1.	นายสรรพัชญ	โสภณ ประธานกรรมการสรรหาฯ

2.	ดร.ขัติยา	ไกรกาญจน์ กรรมการสรรหาฯ

3.	นายสมพงค์	อุ่ยตระกูล กรรมการสรรหาฯ

4.	นางสุธารักษ์	สุนทรภูษิต กรรมการสรรหาฯ

 ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาล

 1. ด้ำนกำรสรรหำ

	 (1)	 พิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ:	 คณะกรรมการสรรหาฯ	 มีหน้าที่ในการพิจารณาโครงสร้าง
ของคณะกรรมการบริษัท	ทั้งในเรื่องของจ�านวนคณะกรรมการที่เหมาะสมกับขนาด	ประเภท	และความซับซ้อนของธุรกิจ	คุณสมบัติ
กรรมการแต่ละคนในด้านทักษะ	ประสบการณ	์ความสามารถเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักของบริษัท

	 (2)	พิจารณาคณุสมบตัขิองกรรมการอสิระ:	พจิารณาคณุสมบตัขิองบคุคลทีจ่ะมาเป็นกรรมการอสิระให้เหมาะสมกบัลกัษณะ
เฉพาะของบริษัท	โดยความเป็นอิสระอย่างน้อยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส�านักงาน	ก.ล.ต.	ก�าหนด

	 (3)	 ก�าหนดหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ:	 	 ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อด�ารงต�าแหน่งกรรมการให้
เหมาะสม	เช่น	หลกัเกณฑ์การพจิารณากรรมการเดมิเพือ่เสนอให้ด�ารงต�าแหน่งต่อ	หลกัเกณฑ์การประกาศรับสมคัรต�าแหน่งกรรมการ	
หลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการ	 หลักเกณฑ์การใช้บริษัทภายนอกสรรหา	 หลักเกณฑ์การพิจารณาบุคคลจาก
ท�าเนียบกรรมการอาชีพ	หรือหลักเกณฑ์การให้กรรมการแต่ละคนเสนอชื่อบุคลลที่เหมาะสม	เป็นต้น	โดยหลักเกณฑ์และขั้นตอนใน
การสรรหากรรมการดังกล่าว	ต้องเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปี	และ	Website	ของบริษัท

	 (4)	 จัดท�าแผนการพัฒนากรรมการ:	 	 เพื่อพัฒนาความรู้กรรมการปัจจุบันและกรรมการเข้าใหม่ให้เข้าใจธุรกิจของบริษัท	
บทบาทหน้าที่ของกรรมการ	และพัฒนาการต่างๆ

	 (5)	 จัดท�าแผนการสืบทอดงาน	 (Succession	 Plan):	 จัดท�าและทบทวนแผนการพัฒนาหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร	 (CEO)	
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลย	ี (CTO)	และผู้บริหารระดับสูง	 เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นแผนต่อเนื่องให้มีผู้สืบทอดงาน	 ในกรณีที่	
CEO/CTO	หรอืผูบ้รหิารระดงัสงูในต�าแหน่งน้ันๆ	เกษยีณอายหุรอืไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้	เพือ่ให้การบรหิารงานของบรษิทัสามารถ
ด�าเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง

(ก).	ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง	ครบถ้วน	เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

(ข).	ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

(ค).	ความเหน็เกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์		ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรพัย์		
					หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

(ง).	ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชีฯ

(จ).	ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(ฉ).	จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

(ช).	ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร	(Charter)

(ซ).	รายการอื่นท่ีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ	
					มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

	 7.	ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ	มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

 1.3 คณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
	 ณ	 วันท่ี	 31	 ธันวาคม	 2557	 คณะกรรมการสรรหา	 ก�าหนดค่าตอบแทน	 และบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ	 จ�านวนท้ังหมด	
4	ท่าน	ดังนี้
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	 2. ด้ำนคำ่ตอบแทน

	 (1)	 ก�าหนดนโยบายจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น	 รวมถึงจ�านวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นให้แก่กรรมการ
บริษัท	โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน	โปร่งใส	และน�าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัต	ิและ/หรือ	น�าเสนอเพื่อขอความเห็น
ชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

	 (2)	ดูแลให้กรรมการบริษัทได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ

	 (3)	ก�าหนดแนวทางในการประเมินผลงานของกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาผลตอบแทนประจ�าปี

	 (4)	 เปิดเผยนโยบายเก่ียวกับการก�าหนดค่าตอบแทนและเปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ	 รวมทั้งจัดท�ารายงาน	
การก�าหนดค่าตอบแทน	ไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัท

	 (5)	เสนอแนะค่าตอบแทนที่เหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท	และคณะกรรมการชุดย่อยต่อคณะกรรมการบริษัท	เพื่อให้
ความเห็นชอบก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

	 (6)	ทบทวนข้อเสนอของฝ่ายจัดการเรื่องนโยบายจ่ายค่าตอบแทน	แผนการก�าหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์พิเศษอื่น
นอกเหนือจากเงินค่าจ้างส�าหรับพนักงาน	และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

	 3. ด้ำนบรรษัทภิบำล (กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี)

	 (1)	ก�าหนดนโยบายด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ	ติดตามเพื่อ
ให้มีการปฏิบัติตามนโยบายบรรษัทภิบาลรวมถึงทบทวนและปรับปรุงนโยบายให้มีความเหมาะสมอย่างสม�า่เสมอ

	 (2)	 ก�ากับดูแลให้การปฏิบัติงานของบริษัทเป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลของหน่วยงานที่มีอ�านาจก�ากับดูแลตามกฎหมาย	
เช่น	ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	เป็นต้น

	 (3)	จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�าปีของประธานกรรมการ	กรรมการรายบุคคล	คณะกรรมการบริษัท	และ
คณะกรรมการชุดย่อย

	 4.	 คณะกรรมการสรรหาฯ	 ควรประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเป็นประจ�า	 และน�าเสนอผลการประเมินต่อคณะ
กรรมการบริษัท

	 5.	ด�าเนินการใด	ๆ	ตามหน้าที่ที่กฎหมาย	กฎ	ประกาศ	ระเบียบ	หรือ	ค�าสั่งของทางการที่เกี่ยวข้องก�าหนด

 1.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557	คณะกรรมบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ	จ�านวนทั้งหมด	4	ท่าน	ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง

1.	นายสรรพัชญ	โสภณ	 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

2.	ดร.ขัติยา	ไกรกาญจน์ กรรมการบริหารความเสี่ยง

3.	นายสมพงค์	อุ่ยตระกูล กรรมการบริหารความเสี่ยง

4.	นางสุธารักษ์	สุนทรภูษิต กรรมการบริหารความเสี่ยง

	 ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

	 1.	 ก�าหนดทิศทางธุรกิจที่ชัดเจน	 ระบุ	 วิเคราะห์	 และตรวจสอบปัจจัยความเส่ียงที่ส�าคัญ	 พร้อมทั้งก�าหนดกลยุทธ์ใน	
การบริหารความเสี่ยงนั้น

	 2.	ก�าหนดมาตรฐานของการบริหารจัดการความเสี่ยง	เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในส่วนงานต่างๆ	ตามความรับผิดชอบ

	 3.	ก�ากับดูแลให้มั่นใจว่ามาตรการดังกล่าวได้มีการสื่อสารอย่างทั่วถึง	และพนักงานได้ปฏิบัติตามมาตรการเหล่านั้น

	 4.	 จัดให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง	 เพื่อให้มั่นใจว่าการส�ารวจ	
ความเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการด�าเนินธุรกิจ

	 5.	สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร	และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
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ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง
1.	นายประพัฒน์	รัฐเลิศกานต์	 ประธานกรรมการบริหาร

2.	นายเทรเวอร์	ทอมสัน รองประธานกรรมการบริหาร

3.	นายสาธิต	รัฐเลิศกานต์ กรรมการบริหาร

4.	นางรัตนา	สุวรรณ กรรมการบริหาร

5.	นายสมชาย	สกุลวิจิตร์สินธุ กรรมการบริหาร

6.	นายเอนก	พงศะบุตร กรรมการบริหาร

7.	นายประวิช	รุ่งเดชารักษ์ กรรมการบริหาร

8.	นายรุ่งโรจน์	จตุรวรพร กรรมการบริหาร

 ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

	 1.	น�าเสนอเป้าหมาย	นโยบาย	แผนธรุกจิ	รวมถงึกลยทุธ์ทางธรุกจิ	และงบประมาณประจ�าปีของบรษิทัฯให้คณะกรรมการ	
บรษัิทฯ	พจิารณาอนมุตั	ิ

	 2.ควบคุมดูแลการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	ให้เป็นไปตามนโยบาย	แผนงาน	และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรม
การบริษัทฯ

	 3.	 พิจารณาอนุมัติการด�าเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัทฯ	 ตามงบลงทุน	 หรือ	 งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก	
คณะกรรมการบรษิทัฯ	โดยวงเงนิส�าหรบัแต่ละรายการเป็นไปตามอ�านาจด�าเนนิการทีผ่่านมาจากการอนมุตัคิณะกรรมการบรษิทัฯ	

	 4.	น�าเสนอโครงสร้างองค์กรและอ�านาจบริหารองค์กร	ให้คณะกรรมการบริษัทฯ	พิจารณาอนุมัติ

	 5.	มีอ�านาจแต่งตั้งหรือว่าจ้างที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานภายใต้องค์กรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

	 6.	 พิจารณาผลก�าไรและขาดทุนของบริษัทฯ	 การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	 หรือเงินปันผลประจ�าปีเพ่ือเสนอ	
คณะกรรมการบริษัทฯ	อนุมัติ

	 7.	ให้มอี�านาจในการมอบอ�านาจให้บคุคลอืน่ใดหนึง่คนหรอืหลายคนปฏบิตักิารอย่างหนึง่อย่างใด	โดยอยูภ่ายใต้การควบคมุ
ของคณะกรรมการบรหิาร	หรอือาจมอบอ�านาจเพือ่ให้บคุคลดงักล่าว	มอี�านาจตามท่ีคณะกรรมการบรหิารเหน็สมควร	และภายในระยะ
เวลาทีค่ณะกรรมการเหน็สมควร	ซึง่คณะกรรมการบรหิารอาจยกเลกิ	เพกิถอน	เปลีย่นแปลง	หรอืแก้ไขบคุคลทีไ่ด้รบัมอบอ�านาจหรอื
การมอบอ�านาจนั้นๆ	ได้ตามที่เห็นสมควร

	 8.	ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ	ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ	มอบหมายให้เป็นคราวๆ	ไป

	 ทั้งนี้	 การมอบหมายอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารน้ัน	 จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�านาจ	
หรือมอบอ�านาจช่วงที่ท�าให้ผู้รับมอบอ�านาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	
(ตามที่นิยามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	 และ/หรือ	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และ/หรือ	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ก�าหนด)	 มีส่วนได้เสีย	หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท	 และ/หรือ	บริษัทย่อย	 และ/หรือ	บริษัทที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการบริหารไม่มีอ�านาจอนุมัติการด�าเนินการในเรื่องดังกล่าว	 โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ		
และ/หรือ	ที่ประชุมผู้ถือหุ้น	(แล้วแต่กรณี)	เพื่ออนุมัติต่อไป	ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้า
ปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	 และ/หรือ	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และ/หรือ	หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องก�าหนด

 1.6 เลขานุการบริษัทฯ
	 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่	5/2557	เมื่อวันที่	12	พฤศจิกายน	2557	คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้มีมติแต่งตั้ง
นางสาววัฑรา	อรุณ	ด�ารงต�าแหน่งเลขานุการบริษัทฯ	แทน	นางรัตนา	สุวรรณ	เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา	89/15	ของพระราชบัญญัติ

 1.5 คณะกรรมการบริหาร
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557	คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ	จ�านวนทั้งหมด	8	ท่าน	ดังนี้
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หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย	์พ.ศ.	2535	แก้ไขโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(ฉบับที	่4)	พ.ศ.	2551	ทั้งนี	้
หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ	มีดังนี้

	 1.	จัดท�าและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี	้

	 	 (ก)	ทะเบียนกรรมการ

	 	 (ข)	หนังสือนัดประชุมกรรมการ	รายงานการประชุมคณะกรรมการ	และรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ

	 	 (ค)	หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น	และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

	 2.	เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร

	 3.	ด�าเนินการอื่นๆ	ตามที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนประกาศก�าหนด

 1.7 ผู้บริหาร
	 บริษัทฯ	มีผู้บริหารจ�านวนทั้งหมด	8	ท่าน	ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง
1.	นายประพัฒน์	รัฐเลิศกานต์	 กรรมการผู้อ�านวยการ	และหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร

2.	นายเทรเวอร์	ทอมสัน กรรมการผู้อ�านวยการ	และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยี

3.	นางรัตนา	สุวรรณ รองกรรมการผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

4.	นายสาธิต	รัฐเลิศกานต์ รองกรรมการผู้อ�านวยการฝ่ายขาย

5.	นายสมชาย	สกุลวิจิตร์สินธุ ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ

6.	นายเอนก	พงศะบุตร ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการฝ่ายปฏิบัติการ

7.	นายประวิช	รุ่งเดชารักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการฝ่ายบริการเทคนิค

8.	นายรุ่งโรจน์	จตุรวรพร ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการฝ่ายขาย	

	 ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร

	 1.	ควบคุมดูแลการด�าเนินกิจการ	และ/หรือ	บริหารงานประจ�าวันของบริษัทฯ

	 2.	ด�าเนินการหรือบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย	 แผนงาน	 และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ	
และ/หรือ	คณะกรรมการบริหาร

	 3.	จัดท�านโยบาย	แผนธุรกิจ	รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจ	และงบประมาณประจ�าปีของบริษัทฯ	เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการ
บริหาร	และขออนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ	

	 4.	พิจารณาอนุมัติการด�าเนินงานท่ีเป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัทฯ	 เช่น	 การลงทุนซื้อทรัพย์สิน	 ตามงบลงทุนหรือ	
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ	 การซ้ือวัตถุดิบเข้าคลังสินค้า	 การขายสินค้า	 เป็นต้น	 โดยวงเงินส�าหรับแต่ละ
รายการเป็นไปตามอ�านาจด�าเนินการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ	

	 5.	ติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	 อย่างสม�่าเสมอ	 และมีหน้าที่รายงานผลการด�าเนินงาน		
การบริหารจัดการ	 รวมถึงความคืบหน้าในการด�าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 และคณะกรรมการ	
บรษิทัฯ	

	 6.	พิจารณาอนมุตักิารเข้าท�าสญัญาเกีย่วกบัการด�าเนินธรุกจิปกตขิองบรษิทัฯ	โดยวงเงนิส�าหรบัแต่ละรายการให้เป็นไปตาม
ที่ก�าหนดไว้ในอ�านาจด�าเนินการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ	แล้ว	

	 7.	ออกค�าสัง่	ระเบยีบ	ประกาศ	และบนัทึกต่างๆ	เพือ่ให้การด�าเนินงานของบรษิทัฯ	เป็นไปตามนโยบาย	และเพือ่ผลประโยชน์
ของบริษัทฯ	รวมถึงเพื่อรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร

	 8.	ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ	ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร	หรือคณะกรรมการบริษัทฯ	

	 ทั้งนี้	 ในการด�าเนินการเรื่องใดที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร	 หรือผู้รับมอบอ�านาจจากหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร	 หรือบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง	 (ตามที่นิยามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	 และ/หรือ	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
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และ/หรือ	 หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องก�าหนด)	 มีส่วนได้เสีย	 หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ	 และ/หรือ	 บริษัทย่อย		
และ/หรือ	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารไม่มีอ�านาจอนุมัติการด�าเนินการในเรื่องดังกล่าว	โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ	และ/หรือ	ที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 (แล้วแต่กรณี)	 เพื่ออนุมัติต่อไป	ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตาม
ธรุกจิปกตแิละเงือ่นไขการค้าปกตซิึง่เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ	และ/หรอื	ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	
และ/หรือ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก�าหนด

	 เนือ่งจากบรษิทัฯ	มกีลุม่ลกูค้าทีเ่ป็นหน่วยงานรฐัในสัดส่วนค่อนข้างสูง	เพือ่ให้การด�านนิการในเรือ่งการเสนอราคา	และการ
ลงนามในสัญญากับหน่วยงานรัฐเป็นไปอย่างถูกต้อง	 และมีประสิทธิภาพ	 บริษัทฯ	 จึงได้ก�าหนดขั้นตอนการเสนอราคา	 รวมท้ังการ
มอบอ�านาจพนักงานไปลงนามในสัญญา	โดยสรุปดังนี้

Customer Requirement ยื่นเอกสำรเสนอรำคำให้ลูกคำ้

ตรวจสอบควำมถูกต้องครบถ้วน

END

YES

YES

NO

NO

จัดท�ำต้นทุนโครงกำร 
( Project Costing)

ขั้นตอนกำรเรียบเรียงและ 
รวบรวมข้อมูลเอกสำรเสนอ

รำคำเป็นรูปเล่ม

รับเอกสำรประกวดรำคำ

ท�ำกำรศกึษำรำยละเอียด

กำรออกแบบ Proposal Request& 
Preparation Form

ขั้นตอนกำรจัดท�ำเอกสำรเสนอรำคำ

เอกสำรคุณสมบัติ
ผู้เสนอรำคำ

(Commercial 
Requirement)

เอกสำรคุณสมบัติ
ทำงเทคนิค
(Technical 

Requirement)

1

2

3

4

5

6

	 1.	ฝ่ายขายของบริษัทฯ	รับทราบทราบถึงความต้องการของลูกค้าในรูปแบบต่างๆ	 เช่น	 	Bid	 Invitation	หรือ	Term	of	
Requirement	(TOR)	เป็นต้น	

	 2.	 ฝ่ายขายพิจารณาความต้องการของลูกค้า	 ศึกษารายละเอียดและข้อก�าหนดในการเข้าประกวดราคาอย่างละเอียด	
ร่วมกับฝ่ายเทคนิค	เพื่อพิจารณาการเข้าร่วมการเสนอราคา

	 3.	ฝ่ายขายและ	Sales	Coordinator	จะท�าการเตรยีมเอกสารเพือ่ประกอบในการเสนอราคา	เช่น	บญัชรีายละเอยีดอปุกรณ์	
เอกสารประกอบทางเทคนิค	และเอกสารส�าคัญอื่นที่ลูกค้าร้องขอ	เป็นต้น

	 4.	 พนักงานขายผู้รับผิดชอบโครงการ	 มีหน้าที่รวบรวมข้อมูลต้นทุนโครงการทุกอุปกรณ์	 บัญชีรายละเอียดอุปกรณ์		
(Equipment	List)	หัวหน้าฝ่าย	หรือ	Head	of	Department	มีหน้าที่ควบคุมและท�าสรุป	Cost	Calculation	น�าเสนอให้ผู้มีอ�านาจ
อนุมัติโครงการ	ก่อนการยื่นงานทุกครั้ง	เพื่อประเมินโครงการว่าจะสามารถเข้ายื่นตามงบประมาณที่ก�าหนดได้หรือไม่

	 5.	ฝ่ายขาย	และ	Sales	Coordinator	ร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทั้งหมดที่น�าเสนอลูกค้า	โดยผู้มีอ�านาจ
อนุมัติตามตารางอ�านาจอนุมัติเป็นผู้ลงนามในเอกสารเสนอราคา

	 6.	ยื่นเสนอราคาตามวันและเวลาที่ลูกค้าก�าหนด	

		 หากบรษิทัฯ	ชนะการประมลู	/	การเสนอราคา	ฝา่ยขาย	และฝ่ายกฎหมายของบรษิทั	(ในบางกรณ)ี	จะท�าการพจิารณาและ
ทบทวนร่างสัญญาซ้ือขาย/ให้บริการ	 ซึ่งเม่ือสัญญาดังกล่าวได้รับการตกลงทั้งจากบริษัทฯ	 และลูกค้าแล้ว	 ผู้มีอ�านาจลงนามของ	
บริษัทฯ	จะมอบอ�านาจให้พนักงานที่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าวเป็นผู้ลงนามในสัญญา



060  I  รายงานประจ�าปี 2557

ชื่อ-สกุล ปี 2555 ปี 2556  ปี 2557

1.	นายสรรพัชญ	โสภณ 195,000 310,000 270,000

2.	นายประพัฒน	์รัฐเลิศกานต์ 105,000 160,000 150,000

3.	นายเทรเวอร	์ทอมสัน 100,000 155,000 145,000

4.	นายสาธิต	รัฐเลิศกานต์ 105,000 160,000 150,000

5.	นางรัตนา	สุวรรณ 110,000 160,000 145,000

6.	นายสมชาย	สกุลวิจิตร์สินธุ 105,000 155,000 150,000

7.	ดร.ขัติยา	ไกรกาญจน์ 240,000 340,000 330,000

8.	นายสมพงศ	์อุ่ยตระกูล 185,000 270,000 275,000

9.	นางสุธารักษ	์สุนทรภูษิต 180,000 280,000 265,000

รวม 1,325,000 1,990,000 1,880,000

ปี จ�านวนผู้บริหาร (ราย) จ�านวนเงินค่าตอบแทน (บาท)
2555 7 18,359,347.19

2556 8 24,153,927.70

2557 8 27,267,463.00

	 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

	 ในปี	2555-	2557	บริษัทฯ	จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารจ�านวน	18.36	ล้านบาท	จ�านวน	24.15	ล้านบาท	และจ�านวน	
27.27	ล้านบาท	ล้านบาท	ตามล�าดับ	ทั้งนี้	ค่าตอบแทนดังกล่าวรวมถึง	เงินเดือน	โบนัส	เงินสมทบเข้ากองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
 3.1ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

	 ในปี	2555-2557	บริษัทฯ	มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ	ตามรายละเอียดดังนี้
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	 เมื่อวันที	่24	กรกฎาคม	2556		กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ	ได้จ�าหน่ายหุ้นส่วนตัวจ�านวนรวมทั้งสิ้น	17,290,000	หุ้น	
ให้กับพนักงานกลุ่มหน่ึงซ่ึงเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ	 ในราคาหุ้นละ	 1	 บาท	 เท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	 (Par	 Value)	 ทั้งนี้	 มลูค่า
ยุติธรรมหุ้นของบริษัทฯ	ณ	วันที่จ�าหน่ายหุ้น	ซึ่งประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินเท่ากับ	1.99	บาทต่อหุ้น	โดยมีรายละเอียดรายการ
ดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร จ�านวนหุ้นที่ซื้อ (หุ้น) ราคาซื้อรวม (บาท) มูลค่ายุติธรรมรวม(บาท) ส่วนต่าง (บาท)

1.	นายสาธิต	รัฐเลิศกานต์ 9,790,000 9,790,000 19,482,100 9,692,100

2.	นางรัตนา	สุวรรณ 5,000,000 5,000,000 9,950,000 4,950,000

3.	นายสมชาย	สกุลวิจิตร์สินธุ 1,250,000 1,250,000 2,487,500 1,237,500

4.	นายเอนก	พงศะบุตร 625,000 625,000 1,243,750 618,750

5.	นายประวิช	รุ่งเดชารักษ์ 625,000 625,000 1,243,750 618,750

รวม 17,290,000 17,290,000 34,407,100 17,117,100

ชื่อ-สกุล ต�าแหน่ง
จ�านวนหุ้นที่ได้
รับการจัดสรร 

(หุ้น)

ร้อยละของ
จ�านวนหุ้นที่เสนอ

ขายให้แก่
กรรมการและ

พนักงาน

1.	นายสรรพัชญ	โสภณ ประธานกรรมการ 100,000 2.00

2.	นายประพัฒน	์รัฐเลิศกานต์
รองประธานกรรมการ	ประธานกรรมการบริหาร	
และหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร 200,000 4.00

3.	นายเทรเวอร	์ทอมสัน
กรรมการ	รองประธานกรรมการบริหาร	และ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยี 200,000 4.00

4.	นายสาธิต	รัฐเลิศกานต์
กรรมการ	กรรมการบริหาร	และรองกรรมการ	
ผู้อ�านวยการฝ่ายขาย 200,000 4.00

5.	นางรัตนา	สุวรรณ
กรรมการ	กรรมการบริหารและรองกรรมการ	
ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 200,000 4.00

6.	นายสมชาย	สกุลวิจิตร์สินธุ
กรรมการ	กรรมการบริหาร	และผู้ช่วยกรรมการ	
ผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ 150,000 3.00

7.	นายสมพงศ์	อุ่ยตระกูล กรรมการ	และกรรมการตรวจสอบ 50,000 1.00

8.	นางสุธารักษ์	สุนทรภูษิต กรรมการ	และกรรมการตรวจสอบ 50,000 1.00

9.	นายเอนก	พงศะบุตร
กรรมการบริหาร	และผู้ช่วยกรรมการ		
ผู้อ�านวยการฝ่ายปฏิบัติการ 150,000 3.00

 3.2 ค่าตอบแทนอื่น
	 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจ�าป	ี2556	เมื่อวันที่	25	เมษายน	2556	ได้มีมติให้บริษัทฯ	ออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มทุนจ�านวน	
5,000,000	หุ้น	เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ	หรือคิดเป็นร้อยละ	2.00	ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนในครั้งนี	้ในราคาเสนอขายเท่ากับราคาที่เสนอขายให้แก่ประชาชนและเสนอขาย
พร้อมกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชน

	 ทั้งนี้ รำยละเอียดของกรรมกำรและผู้บริหำรที่ได้รับกำรจัดสรรและจองซื้อหุ้น มีดังนี้ 
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ฝ่าย พนักงานประจ�า (คน) พนักงานรายวัน (คน)
พนักงานรวม 

(คน)

1.	ฝ่ายบัญชีและการเงิน	 10 1 11

2.	ฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ 11 - 11

3.	ฝ่ายขาย 35 - 35

4.	ฝ่ายปฏิบัติการ 36 3 39

5.	ฝ่ายบริการเทคนิค 53 - 53

6.	ส�านักกรรมการ 2 - 2

รวม 147 4 151

4. บุคลากร
	 4.1 จ�านวนบุคลากร
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557	บริษัทฯ	มีพนักงานรวมทั้งสิ้นจ�านวน	151	คน	(ไม่นับรวมผู้บริหารจ�านวน	8	คน)	แบ่งเป็น
พนักงานประจ�าจ�านวน	147	คน	และพนักงานรายวันจ�านวน	4	คน	ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อ-สกุล ต�าแหน่ง
จ�านวนหุ้นที่ได้
รับการจัดสรร 

(หุ้น)

ร้อยละของ
จ�านวนหุ้นที่เสนอ

ขายให้แก่
กรรมการและ

พนักงาน

10.	นายประวิช	รุ่งเดชารักษ์
กรรมการบริหาร	และผู้ช่วยกรรมการ		
ผู้อ�านวยการฝ่ายบริการเทคนิค 150,000 3.00

11.	นายรุ่งโรจน	์จตุรวรพร
กรรมการบริหาร	และผู้ช่วยกรรมการ	
ผู้อ�านวยการฝ่ายขาย 50,000 1.00
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 4.2 ข้อพิพาทด้านแรงงาน
	 -ไม่มี-

	 4.3 ค่าตอบแทนพนักงาน
	 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

	 ในปี	2555	-	2557	บรษิทัฯ	จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนกังาน	(ไม่รวมผูบ้รหิาร)	จ�านวน	85.23	ล้านบาท	จ�านวน	93.57	ล้านบาท	
และจ�านวน	100.71	ล้านบาท		ตามล�าดับ	โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน	โบนัส	ค่าล่วงเวลา	เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยง
ชีพ	และสวัสดิการอื่นๆ

	 ค่าตอบแทนอื่น

	 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจ�าปี	2556	เมื่อวันที่	25	เมษายน	2556	ได้มีมติให้บริษัทฯ	ออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มทุนจ�านวน	
5,000,000	 หุ้น	 เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ	 หรือคิดเป็นร้อยละ	 2.00	 ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนในครั้งนี้	 ในราคาเสนอขายเท่ากับราคาท่ีเสนอขายให้แก่ประชาชนและเสนอขาย
พร้อมกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชน

	 ทัง้นี	้ไม่มพีนักงานรายใดได้รบัการจดัสรรหุน้จ�านวนเกินกว่าร้อยละ	5	ของจ�านวนหุน้ทีเ่สนอขายให้แก่กรรมการและพนกังาน
ของบริษัทฯ	

 4.4 นโยบายการพัฒนาบุคลากร
	 บริษัทฯ	มีนโยบายพัฒนาบุคลากรทุกระดับตั้งแต่ผู้บริหาร	หัวหน้าแผนก	หัวหน้างาน	และพนักงานระดับปฏิบัติการ	โดย
จดัท�าแผนการฝึกอบรมประจ�าปีและด�าเนินการตามแผนอย่างต่อเนือ่งเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพของพนกังาน	บรษิทัฯ	มุง่เน้นการพฒันา
บุคลากรด้วยการจัดฝึกอบรมในด้านต่างๆ	ดังนี้

	 1.	การพฒันาเฉพาะด้านทีเ่กีย่วข้องกบัสายงานโดยเฉพาะ	เพือ่เพิม่ศกัยภาพในการปฏบิตัหิน้าทีท่ีไ่ด้รบัมอบหมายให้ส�าเรจ็
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ด้วยวิธีการส่งพนักงานไปฝึกอบรมกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน	และส่งเสริมการอบรมวิชาชีพของพนักงานฝ่าย
วิศวกรให้ได้มาตรฐาน

	 2.	 การพัฒนาด้านกระบวนการท�างานและการบริหารจัดการ	 เพื่อให้พนักงานมีแนวคิดในเรื่องของการท�างานเป็นทีม		
การตดิต่อส่ือสาร	การบรหิารเวลา	การตดัสินใจอย่างถกูต้อง	ด้วยวธีิการจดัหาผู้ทีม่ปีระสบการณ์เข้ามาอบรมให้กบัพนกังานในองค์กร
แต่ละระดับ	อย่างสม�่าเสมอ

	 3.	 การพัฒนาความสามารถตามระบบบริหารคุณภาพ	 ISO	 9001:2008	 เพื่อให้พนักงานรู้ระบบการท�างาน	 ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานของตนเองและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง	และเก็บบันทึกได้อย่างถูกต้อง	ด้วยวิธีการจัดอบรมภายในโดยหัวหน้าผู้ดูแลระบบ	

	 บริษัทฯ	 มีการบันทึกการฝึกอบรมของพนักงานทุกคนเพื่อพิจารณาถึงความสามารถในการที่ปรับต�าแหน่งงานในอนาคต	
นอกจากนี้บริษัทฯ	ยังน�า	KPI	(Key	Performance	Index)	มาใช้วัดผลความส�าเร็จของงานโดยเปรียบเทียบกับค่าของความคาดหวัง
ที่ได้ตั้งไว้ตามที่ตกลงร่วมกัน
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การก�ากับดูแลกิจการ

1. นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ
	 บริษัทฯ	 ให้ความส�าคัญกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 เนื่องจากพิจารณาเห็นว่าเป็นกลไกส�าคัญในการน�าไปสู่การมีระบบ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ	 โปร่งใส	 และสามารถตรวจสอบได้	 ซึ่งจะช่วยสร้างความเช่ือม่ันและความม่ันใจต่อผู้ถือหุ้น	 ผู้ลงทุน		
ผู้มีส่วนได้เสีย	 และผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย	 โดยการมีการก�ากับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นเครื่องมือเพื่อเพิ่มมูลค่า	 สร้างความสามารถใน	
การแข่งขัน	รวมทั้งส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ	ในระยะยาว	ดังนั้น	บริษัทฯ	จึงก�าหนดให้มีนโยบายในการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี	 ตามที่ก�าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	 ครั้งที่	 6/2556	 เมื่อวันที่	 16	
กรกฎาคม	2556	ซึ่งครอบคลุมหลักการ	5	หมวด	โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

	 บริษัทฯ	ตระหนักและให้ความส�าคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ	ของผู้ถือหุ้น	ได้แก่	สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุ้น	สิทธิในการที่จะ
ได้รับส่วนแบ่งก�าไรของกิจการ	 สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารของกิจการอย่างเพียงพอ	 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธ	ิ
ออกเสยีงในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่แต่งตัง้หรอืถอดถอนกรรมการ	แต่งตัง้ผูส้อบบญัช	ีและเรือ่งทีม่ผีลกระทบต่อบรษิทัฯ	เช่น	การจดัสรร
เงินปันผล	การก�าหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ	การลดทุนหรือเพิ่มทุน	เป็นต้น	

	 นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ	 ข้างต้นแล้ว	 บริษัทฯ	 ยังได้ด�าเนินการในเรื่องต่างๆ	 ที่เป็นการส่งเสริมและอ�านวย	
ความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น		

1.	 จัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย	 7	 วัน	 โดยจะระบุวัน	 เวลา	 สถานที่		
และวาระการประชุม	ตลอดจนข้อมูลประกอบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมอย่างครบถ้วน	

2.	ในกรณท่ีีผูถื้อหุน้ไมส่ามารถเข้ารว่มประชมุได	้บรษิทัฯ	เปดิโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระหรอื
บุคคลใดๆ	 เข้าร่วมประชุมแทนตนได้	 โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหน่ึงแบบใดที่บริษัทฯ	 ได้จัดส่งไปพร้อมหนังสือ	
นัดประชุม

3.	เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม	แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ	ได้อย่างเต็มที่และอิสระ	

4.	เมื่อการประชุมแล้วเสร็จ	บริษัทฯ	จะจัดท�ารายงานการประชุมโดยแสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง	ครบถ้วน	เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
สามารถตรวจสอบได้

	 โดยภายหลงัจากบรษิทัฯ	ได้แปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชน	และได้จดทะเบยีนเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แล้ว	
บริษัทฯ	 จะต้องระบุความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ	 ไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น	 และจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น	
ล่วงหน้าให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่	 ก.ล.ต.	 หรือตลาดหลักทรัพย์ก�าหนด	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการ
ประชมุ	นอกจากนี	้ผูถ้อืหุน้จะได้รบัข้อมลูข่าวสารผ่านทางส่ืออเิล็กทรอนกิส์ของตลาดหลักทรพัย์	เวบ็ไซต์ของบริษทัฯ	และการลงข่าว
สารในหนังสือพิมพ์ตามพระราชบัญญัติมหาชนจ�ากัด	ทั้งนี้	บริษัทฯ	มีนโยบายที่จะให้คณะกรรมการบริษัทฯ	เข้าร่วมการประชุมผู้ถือ
หุ้นโดยพร้อมเพรียงกัน	โดยเฉพาะประธานอนุกรรมการชุดต่างๆ	เช่น	ประธานกรรมการตรวจสอบ	เป็นต้น	เพื่อร่วมชี้แจงหรือตอบ
ข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม

หมวดที่ 2 กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอยำ่งเทำ่เทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

	 บรษัิทฯ	มนีโยบายในการปฏิบตัแิละคุม้ครองสทิธขิองผู้ถอืหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทยีมและเป็นธรรม	ทัง้ผู้ถอืหุน้ทีเ่ป็นผู้บรหิาร
และผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร	ผู้ถือหุ้นที่เป็นคนไทยหรือผู้ถือหุ้นต่างชาต	ิผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย	โดยภายหลังจากการ
เสนอขายหุ้นในครั้งนี้	และบริษัทฯ	ได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว	บริษัทฯ	มีนโยบายที่จะเพิ่มทางเลือกในการ
ประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม	
และออกเสียงแทนผู้ถือหุ้นได้	รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการล่วงหน้าใน
เวลาอันสมควร	
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	 การด�าเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ	ตามล�าดับวาระการประชุม	 โดยจะมีการเสนอรายละเอียดใน
แต่ละวาระอย่างครบถ้วน	 พร้อมแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน	 รวมทั้งจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่มีการแจ้งให้	
ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จ�าเป็น	โดยเฉพาะวาระที่มีความส�าคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้ก�าหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ	(Insider	Trading)	ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งรวมถึง	กรรมการ	ผู้บริหาร	พนักงาน	และลูกจ้าง	รวมตลอดถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง
กับข้อมูล	 รวมถึงได้ก�าหนดบทลงโทษเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ	 หรือน�าข้อมูลของบริษัทฯ	 ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน	
ไว้แล้วตามนโยบายการป้องกนัการน�าข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์	รวมทัง้ได้ให้ความรูแ้ก่กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ	เกีย่วกบั
ภาระหน้าทีใ่นการรายงานการถอืครองหลกัทรพัย์ในบรษิทัฯ	ของตนเอง	คู่สมรส	และบตุรทีย่งัไม่บรรลุนติภิาวะ	ตลอดจนการรายงาน
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ตามมาตรา	 59		
และบทก�าหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535

หมวดที่ 3 บทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)

	 บริษัทฯ	 มีนโยบายในการให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรมอย่างโปร่งใส	 เพ่ือสร้าง	
ความพึงพอใจต่อทุกฝ่าย	โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้น :

พนักงำน :

คู่ค้ำ :

เจ้ำหนี้ :

ลูกค้ำ :

คู่แข่ง :

ชุมชน    : 
และสังคม

บริษัทฯ	 มีความมุ่งมั่นที่จะด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส	 เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กับผู้ถือหุ้นและสร้าง	
ความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับองค์กร

บริษัทฯ	มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียม	 เป็นธรรม	และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม	พร้อมจัดให้มี	
การอบรม	พฒันาความรูค้วามสามารถแก่พนกังานอย่างต่อเนือ่ง	เพือ่พฒันาทกัษะในการท�างานให้มีประสิทธภิาพสงู	อกี
ทัง้มกีารจดัตัง้กองทนุส�ารองเลีย้งชพีส�าหรบัพนกังาน	สวสัดกิารอืน่ๆ	เช่น	โบนสั	การประกนัสขุภาพ	ประกนัชวีติ	เป็นต้น	

บริษัทฯ	 มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้า	 รวมถึงการปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้าอย่างจริงใจ	 และ	
ไม่เอารัดเอาเปรียบ

บริษัทฯ	มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงทางการเงินอย่างเคร่งครัด

บรษิทัฯ	มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะเอาใจใส่และรบัผิดชอบต่อลูกค้า	เช่น	การให้บรกิารทีเ่ท่าเทยีม	การจ�าหน่ายสินค้าและบรกิาร
ทีม่คีณุภาพ	การรกัษาความลับของลกูค้า	โดยบรษัิทฯ	มหีน่วยงานหรือบคุคลทีท่�าหน้าทีด่แูลความสัมพนัธ์กบัลูกค้า	เพือ่
รีบด�าเนินการให้แก่ลูกค้าโดยเร็วที่สุด

บรษิทัฯ	มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะประพฤตติามกรอบกตกิาการแข่งขนัทีด่	ีรกัษาบรรทดัฐานของข้อพงึปฏบิตัใินการแข่งขนั	และ
หลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อท�าลายคู่แข่ง

บรษิทัฯ	ส่งเสรมิความรบัผดิชอบต่อชมุชนและสงัคมเสมอมา	ในปี	2554	บรษิทัฯ	ร่วมบรจิาคอปุกรณ์สือ่สารโทรคมนาคม
ให้กับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร	 เพื่อใช้ในกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในประเทศไทย	
นอกจากน้ี	 ยังจัดกิจกรรมการกุศลต่างๆ	 โดยพนักงานของบริษัทฯ	 ร่วมกันบริจาคโลหิต	 ท�าบุญให้กับผู้พิการและ	
ผู้ด้อยโอกาสในสังคม	และบริษัทฯ	ได้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่ากับสภาอุตสากรรมแห่งประเทศไทยอีกด้วย
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หมวดที่ 4 กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ให้ความส�าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง	 ครบถ้วน	 และโปร่งใส	 ทั้งรายงานข้อมูลทาง	
การเงินและข้อมูลทั่วไปตามหลักเกณฑ์ของ	 ก.ล.ต.	 และตลาดหลักทรัพย์	 ตลอดจนข้อมูลท่ีส�าคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์	
ของบริษัทฯ	ซึง่มผีลกระทบต่อกระบวนการตดัสนิใจของผูล้งทนุและผู้มส่ีวนได้เสียของบรษิทัฯ	เพือ่ให้ผู้ทีเ่กีย่วข้องกบับรษิทัฯ	ทัง้หมด
ได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน	 โดยภายหลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้	 และบริษัทฯ	 ได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แล้ว	 บริษัทฯ	 จะท�าการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ	 ต่อผู้ถือหุ้น	 และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อ	
การเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย	์และเว็บไซต์ของบริษัทฯ		

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อรายงานงบการเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง	ครบถ้วน	เป็นจริง	และสมเหตุ
สมผลงบการเงนิของบรษิทัฯ	จดัท�าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป	โดยเลอืกใช้นโยบายบัญชทีีเ่หมาะสมและถอืปฏบิตัอิย่าง
สม�า่เสมอ	และใช้ดลุยพนิจิอย่างระมดัระวงั	รวมทัง้มกีารเปิดเผยข้อมลูอย่างเพยีงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ	นอกจากนี	้คณะ
กรรมการได้จดัให้มีการด�ารงรกัษาไว้ซึง่ระบบควบคมุภายในทีม่ปีระสทิธผิล	เพือ่ให้มัน่ใจได้อย่างมเีหตผุลว่าการบนัทกึข้อมลูทางการ
บญัชมีคีวามถกูต้อง	ครบถ้วน	และเพยีงพอทีจ่ะด�ารงรกัษาไว้ซึง่ทรพัย์สิน	และเพือ่ให้ทราบจดุอ่อนเพือ่ป้องกนัไม่ให้เกดิการทจุรติหรอื
การด�าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�าคัญ	รวมถึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ	ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
เพื่อท�าหน้าที่ในการตรวจสอบรายงานทางการเงิน	 รายการระหว่างกัน	 และระบบควบคุมภายใน	 โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะ
รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	

		 ในส่วนของงานด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์	บรษิทัฯ	ยงัไม่ได้มกีารจดัตัง้หน่วยงานเฉพาะเนือ่งจากกจิกรรมในเรือ่งดงักล่าวยงัมไีม่
มากนัก	แต่ได้มอบหมายให้	นายประพัฒน์	รัฐเลิศกานต์	หรือนางรัตนา	สุวรรณ	ท�าหน้าที่ในการติดต่อและให้ข้อมูลต่างๆ	แก่ผู้ถือหุ้น	
นักวิเคราะห์	รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ซึ่งข้อมูลดังกล่าวต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง	ครบถ้วน	ตรงต่อความเป็นจริง	และทั่วถึง	

หมวดที่ 5 ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร (Responsibilities of the Board of Directors) 

	 1.	โครงสร้างคณะกรรมการ

	 คณะกรรมการของบรษิทัฯ	ประกอบด้วย	ผูท้รงคณุวฒุทิีม่คีวามรู	้ความสามารถ	และประสบการณ์ในระดบัต�าแหน่งผูบ้รหิาร
จากองค์กรต่างๆ	 จึงสามารถน�าประสบการณ์	 ความรู้ความสามารถมาพัฒนา	 และก�าหนดนโยบายทิศการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ		
ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	และก่อให้เกดิประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทัฯ	ผูถ้อืหุน้	โดยคณะกรรมการบรษิทัฯ	จะมบีทบาทส�าคญัในการก�าหนด
นโยบายและภาพรวมขององค์กร	ตลอดจนมบีทบาทส�าคญัในการก�ากบัดแูล	ตรวจสอบ	ตดิตามผลการปฏบิตังิานของฝ่ายจดัการและ
ประเมินผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

	 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ	 ประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่า	 1	 ใน	 3	 ของจ�านวนกรรมการทั้งคณะ	 ปัจจุบัน	
บริษัทฯ	มีกรรมการทั้งสิ้นจ�านวน	 9	ท่าน	 แบ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจ�านวน	 5	ท่าน	 และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจ�านวน		
4	ท่าน	ซึ่งรวมกรรมการตรวจสอบจ�านวน	3	ท่าน	นอกจากนี้	คณะกรรมการบริษัทฯ	ยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ	เพื่อช่วย
ในการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ	ดังนี้

1.1	คณะกรรมการบริหาร	บริษัทฯ	มีกรรมการบริหารทั้งสิ้น	8	ท่าน	โดยคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้ก�าหนดแนวทาง
และกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจ	 ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนดโดยคณะกรรมการบริษัทฯ	 และเพื่อให้การบริหารงาน
เป็นไปอย่างคล่องตัว	

1.2	คณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัทฯ	มีกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น	3	ท่าน	เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้
คณะกรรมการบรษัิทฯ	พจิารณาและรบัทราบ	ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบมสิีทธหิน้าทีต่ามทีไ่ด้ก�าหนดไว้ในอ�านาจหน้าท่ี
ของคณะกรรมการตรวจสอบ	 ทั้งนี้	 กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย	 1	 ท่าน	 จะต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชี
เพียงพอที่จะสามารถท�าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ	ได้

1.3	คณะกรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาล	(คณะกรรมการสรรหาฯ)	บริษัทฯ	มีกรรมการสรรหาฯ
ทั้งสิ้น	4	ท่าน	ซึ่งเป็นกรรมการที่มิใช่กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	และมีประธานกรรมการบริษัทด�ารงต�าแหน่งเป็นประธาน
คณะกรรมการสรรหาฯ	กรรมการสรรหาฯ	มวีาระด�ารงต�าแหน่งเช่นเดยีวกบัระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่งการเป็นกรรมการ
ในคณะกรรมการบรษิทั	คณะกรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทน	และบรรษทัภิบาล	มหีน้าทีร่บัผดิชอบ	ตามรายละเอียด
ที่ระบุในข้อ	8.2.3
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1.4	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	โดยเลือกจาก
กรรมการและผู้บริหารจ�านวนหนึ่งของบริษัท	และ/หรือ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	ทั้งนี้ก�าหนดให้กรรมการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับ
การแต่งตั้งคัดเลือกสมาชิก	1	ท่านให้ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักในการก�าหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเส่ียงของธุรกิจ	 ซึ่งครอบคลุมถึง
ความเสี่ยงทางด้านกลยุทธ	์องค์กรการเงิน	การปฏิบัติงาน	และปัจจัยภายนอก	รวมถึงควบคุมติดตาม	ตรวจสอบ	ประเมิน
ผลการบริหารความเส่ียง	 ให้บริษัทด�าเนินการตามนโยบายบริหารความเสี่ยงที่ก�าหนด	 ตลอดจนทบทวนความเพียงพอ
ของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง	 ความมีประสิทธิผลของระบบ	และการปฏิบัติตามนโยบายที่ก�าหนด	ทั้งนี	้
จะต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าท่ีต่อคณะกรรมการบริษัท	 และรายงานการท�าหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นใน
รายงานประจ�าปี

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 มีนโยบายให้ประธานกรรมการและหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน	 เพื่อให้เกิด
ความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลและการบริหารงานประจ�า	ทั้งนี้	บริษัทฯ	ได้แบ่งแยก
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ	 	 กับผู้บริหารอย่างชัดเจน	 โดยคณะกรรมการบริษัทฯ	 ท�าหน้าท่ีใน	
การก�าหนดนโยบายและก�ากับดูแลการด�าเนินงานของผู้บริหาร	 	 	ขณะที่ผู้บริหารท�าหน้าที่บริหารงานของบริษัทฯ	ในด้านต่างๆ	ให้
เป็นไปตามนโยบายที่ก�าหนด		และถึงแม้ประธานกรรมการบริหาร	และหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ	จะเป็นบุคคลเดียวกัน	
อย่างไรก็ตาม	 เพื่อเป็นการป้องกันการมีอ�านาจเบ็ดเสร็จ	 บริษัทฯ	 จึงได้ก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจนในอ�านาจการ
ด�าเนินงานของบริษัท	(Authority	Table)	

	 ทัง้นี	้คณะกรรมการบรษัิทฯ	ได้แต่งตัง้เลขานกุารบรษิทัฯ	เพือ่ให้มหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์	ตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ	หน้า	57

2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
	 บริษัทฯ	 ก�าหนดให้กรรมการบริษัทฯ	 ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีส�าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน	 (Code	 of	 Best		
Practices)	 ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 โดยคณะกรรมการต้องเข้าใจและทราบถึงบทบาทหน้าที่และ	
ความรับผิดชอบของตน	และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย	วัตถุประสงค์	และข้อบังคับของบริษัทฯ	ตลอดจนมติที่ประชุม
ผูถ้อืหุน้ด้วยความซือ่สตัย์สจุรติ	และค�านงึถงึประโยชน์ของบรษิทัฯ	และผูถ้อืหุน้เป็นส�าคญั	ทัง้นี	้คณะกรรมการบรษิทัฯ	เป็นผูก้�าหนด
นโยบาย	เป้าหมายการด�าเนินธุรกิจ	แผนธุรกิจ	ตลอดจนงบประมาณของบริษัทฯ	และก�ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการด�าเนินการให้เป็นไป
ตามนโยบาย	แผนงาน	และงบประมาณทีก่�าหนดไว้อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล	เพือ่ประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ	และผูถ้อืหุ้น
โดยรวม	

	 นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน ์

	 บรษัิทฯ	มกีารก�าหนดมาตรการป้องกันความขดัแย้งทางผลประโยชน์ทีอ่าจเกดิขึน้จากการท�ารายการระหว่างกนัของบรษิทัฯ	
และบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง	 ว่าผูม้ส่ีวนได้เสยีในเรือ่งใดจะไม่สามารถเข้ามามส่ีวนในการอนมุตัริายการดงักล่าว	โดยคณะกรรมการ	
บริษัทฯ	จะต้องดูแลให้บริษัทฯ	ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย	์และข้อบังคับ	ประกาศ	ค�าสั่ง	
หรือข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง	รวมตลอดถึงการปฏิบัติให้เป็นไป
ตามข้อก�าหนดเกีย่วกบัการเปิดเผยข้อมลูการท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั	และการได้มาหรอืจ�าหน่ายไปซึง่ทรพัย์สนิทีส่�าคญัของบรษัิทฯ	
รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่ก�าหนดโดยสมาคมนักบัญชีโดยเคร่งครัด	

	 นอกจากนี	้บริษัทฯ	จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ	หรือผู้สอบบัญช	ีหรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ	แล้วแต่กรณี	พิจารณาตรวจ
สอบและให้ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของราคา	 และความสมเหตุสมผลของการท�ารายการ	 และจะท�าการเปิดเผยรายการ
ระหว่างกันดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	 แบบแสดง
รายงานข้อมูลประจ�าป	ี(แบบ	56-1)	และรายงานประจ�าปี	(แบบ	56-2)	

	 ระบบการควบคุมภายใน

	 บรษิทัฯ	ให้ความส�าคญัต่อระบบการควบคุมภายในส�าหรบัทัง้ระดบับรหิารและระดบัปฏิบตักิาร	จงึได้มกีารก�าหนดขอบเขต
หน้าที่และอ�านาจด�าเนินการอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร	 มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์มากที่สุด	 และมี	
การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการอนุมัติ	 การบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ	 และการจัดเก็บดูแลทรัพย์สินออก
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จากกัน	เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม	นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบการเงิน	โดย
บรษิทัฯ	จดัให้มรีะบบรายงานทางการเงนิเสนอผูบ้รหิารสายงานทีร่บัผดิชอบ	โดยฝ่ายตรวจสอบภายในจะเป็นผูร้บัผดิชอบในการตรวจ
สอบระบบการควบคุมภายใน	และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

	 บริษัทฯ	 มีการก�าหนดเป้าหมายการด�าเนินธุรกิจที่ชัดเจนและสามารถวัดผลการด�าเนินงานได้	 โดยฝ่ายบริหารและจัดการ
จะมกีารเปรียบเทยีบผลการด�าเนนิงานจรงิกบัเป้าหมายทีก่�าหนดไว้เป็นประจ�าทกุเดอืน	โดยจะมกีารประเมินปัจจยัความเส่ียงทัง้ทีม่า
จากภายนอกและภายในทีพ่บในการด�าเนนิงาน	วเิคราะห์ถงึปัจจยัทีเ่ป็นสาเหตแุละมกีารก�าหนดมาตรการในการตดิตามเหตกุารณ์ท่ี
เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง	 รวมทั้งมาตรการในการลดความเส่ียง	 รวมถึงมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามความเสี่ยง
นั้นๆ	อย่างต่อเนื่อง	และรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการ

3. การประชุมคณะกรรมการ
	 บรษิทัฯ	มนีโยบายให้คณะกรรมการของบรษิทัฯ	ต้องประชมุอย่างน้อย	3	เดอืนต่อครัง้	และอาจมกีารประชมุพเิศษเพิม่เตมิ
ตามความจ�าเป็น	โดยการประชุมแต่ละครั้งได้มีการก�าหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจนและมีการส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมราย
ละเอยีดล่วงหน้า	7	วนั	เพือ่ให้คณะกรรมการบรษิทัฯ	ได้มเีวลาศึกษาข้อมลูอย่างเพยีงพอก่อนเข้าร่วมประชมุ	รวมทัง้ได้มกีารจดบนัทกึ
รายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร	และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทฯ	พร้อมให้คณะ
กรรมการบริษัทฯ	และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

	 ในปี	2555-2557	บริษัทฯ	มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	จ�านวน	7	ครั้ง	จ�านวน	8	ครั้ง	และจ�านวน	6	ครั้ง	ตาม
ล�าดับ	โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน	มีดังนี้

4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
	 บริษทัฯ	มกีารก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิารในระดบัทีเ่หมาะสมและเป็นอตัราทีเ่พยีงพอส�าหรบัการรกัษากรรมการ
และผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้โดยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่มากเกินควร	 และอยู่ในระดับที่สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทในกลุ่ม
อตุสาหกรรมเดยีวกนั	 ปัจจยัท่ีจะน�ามาพจิารณา	ประกอบด้วย	ประสบการณ์	 ภาระหน้าที	่ ขอบเขตของบทบาทและความรบัผดิชอบ	
ทัง้นี	้การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการจะต้องผ่านการพจิารณาอนุมตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ	ในส่วนของค่าตอบแทนของ
ผูบ้รหิาร	จะเป็นไปตามหลกัการและนโยบายท่ีคณะกรรมการบรษิทัฯ	ก�าหนดไว้	ซึง่จะพจิารณาจากภาระหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ	
ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน	ประกอบกับผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	

รายชื่อกรรมการ
จ�านวนคร้ังท่ีเข้าประชุม/จ�านวน

การประชุมรวม
ปี 2555

จ�านวนคร้ังที่เข้าประชุม/จ�านวน
การประชุมรวม

 ปี 2556

จ�านวนคร้ังที่เข้าประชุม/จ�านวน
การประชุมรวม

ปี 2557

1.	นายสรรพัชญ	โสภณ 7/7 8/8 6/6

2.	นายประพัฒน์	รัฐเลิศกานต์ 7/7 8/8 6/6

3.	นายเทรเวอร์	ทอมสัน 6/7 8/8 5/6

4.	นายสาธิต	รัฐเลิศกานต์ 7/7 8/8 6/6

5.	นางรัตนา	สุวรรณ 7/7 8/8 5/6

6.	นายสมชาย	สกุลวิจิตร์สินธุ 7/7 7/8 6/6

7.	ดร.ขัตติยา	ไกรกาญจน์ 7/7 8/8 6/6

8.	นายสมพงศ์	อุ่ยตระกูล 6/7 6/8 6/6

9.	นางสุธารักษ์	สุนทรภูษิต 5/7 8/8 4/6
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5. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
	 คณะกรรมการบริษัทฯ	มีนโยบายส่งเสริมและอ�านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบ
การก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ	ซึ่งรวมถึง	กรรมการ	กรรมการตรวจสอบ	ผู้บริหาร	และเลขานุการบริษัทฯ	เพื่อให้มีการปรับปรุง
การปฏิบัติงานงานอย่างต่อเนื่อง	ได้แก่	หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(Thai	Institute	of	Directors	As-
sociation	:	IOD)	

	 กรรมการ	กรรมการตรวจสอบ	ผูบ้รหิาร	และเลขานกุารบรษิทั	ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมในหลักสูตรของสมาคมส่งเสรมิสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย	ดังนี้

ชื่อ-สกุล ต�าแหน่ง หลักสูตรที่เข้าร่วมอบรม

1.	นายสรรพัชญ	โสภณ ประธานกรรมการ
-	หลักสูตร	Role	of	the	Chairman		
Program	(RCP)	รุ่น	30/2013

2.	นายประพัฒน	์รัฐเลิศกานต์
รองประธานกรรมการ	ประธากรรมการ
บริหาร	และหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร

-	หลักสูตร	Director	Certification		
Program	(DCP)	รุ่น	195/2014	

-	หลักสูตร	Director	Accreditation		
Program	(DAP)	รุ่น	94/2012

3.	นายเทรเวอร	์ทอมสัน
กรรมการ	รองประธานกรรมการบริหาร
และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยี

-	หลักสูตร	Director	Accreditation		
Program	(DAP)	รุ่น	95/2012

4.	นายสาธิต	รัฐเลิศกานต์
กรรมการ	กรรมการบริหาร	และรอง

กรรมการผู้อ�านวยการฝ่ายขาย
-	หลักสูตร	Director	Accreditation		
Program	(DAP)	รุ่น	104/2013

5.	นางรัตนา	สุวรรณ
กรรมการ	กรรมการบริหารและรอง

กรรมการผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

-	หลักสูตร	Director	Certification		
Program	(DCP)	รุ่น	188/2014	

-	หลักสูตร	Director	Accreditation		
Program	(DAP)	รุ่น	94/2012

6.	นายสมชาย	สกุลวิจิตร์สินธุ

กรรมการ	กรรมการบริหาร	และผู้ช่วย
กรรมการผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาดและ

พัฒนาธุรกิจ

-	หลักสูตร	Director	Accreditation		
Program	(DAP)	รุ่น	102/2013

7.	ดร.ขัตติยา	ไกรกาญจน์
กรรมการอิสระ		

และประธานกรรมการตรวจสอบ

-		หลักสูตร	Anti-Corruption	for	Executive	
Program		(ACEP)		รุ่นที่	9/2014
-	หลักสูตร	Audit	Committee	Program	
(ACP)	รุ่นที่	34/2011
-	หลักสูตร	Director	Certification		
Program	(DCP)	รุ่นที่	11/2008
-	หลักสูตร	Financial	Statements	for		
Directors	(FSD)	รุ่นที่	3/2008
-	หลักสูตร	Director	Accreditation	
	Program	(DAP)	รุ่นที่	37/2005

8.	นายสมพงศ์	อุ่ยตระกูล กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ

		-	หลักสูตร	Advance	Audit	Committee	
Program	(AACP)	รุ่น	17/2014

-		หลักสูตร	Director	Accreditation		
Program	(DAP)	รุ่น	102/2013

9.	นางสุธารักษ์	สุนทรภูษิต กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ
-	หลักสูตร	Director	Accreditation		
Program	(DAP)	รุ่น	103/2013
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6. การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง
	 การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ	 จะกระท�าผ่านการประชุมผู้ถือหุ้น	 โดยคณะกรรมการสรรหาฯ		
จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกจากประสบการณ	์ความรู้	 ความสามารถ	และคุณสมบัติตามที่กฎหมายก�าหนด	จากนั้นที่ประชุมผู้ถือหุ้น	
จะท�าการคัดเลือกกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ	

 6.1 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ 
	 องค์ประกอบและการสรรหา	 แต่งตั้ง	 ถอดถอน	หรือพ้นจากต�าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ	นั้น	 ได้ก�าหนดไว้ในข้อบังคับ	
ของบริษัทฯ	ซึ่งสามารถสรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้

	 1.	คณะกรรมการบริษัทฯ	ประกอบด้วย	กรรมการจ�านวนไม่น้อยกว่า	5	คน	และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวน
กรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร	และต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายก�าหนด	

	 2.	ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ	ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1).	ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ�านวนหุ้นที่ตนถือ	

(2).	ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้	 ในกรณีที่เลือกตั้ง
บุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3).บุคคลท่ีได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการท่ีจะพึงมี
หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น	 ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�านวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น	ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

	 3.	 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปีทุกครั้ง	 ให้กรรมการออกจากต�าแหน่งจ�านวนหน่ึงในสามของจ�านวนกรรมการใน
ขณะนัน้	ถ้าจ�านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้	กใ็ห้ออกโดยจ�านวนใกล้ทีส่ดุกบัส่วนหนึง่ในสาม	กรรมการทีจ่ะต้อง
ออกจากต�าแหน่งในปีแรกและปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้	ให้จบัสลากกนั	ส่วนปีหลงัๆ	ต่อไปให้กรรมการคนทีอ่ยูใ่นต�าแหน่ง
นานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง	กรรมการที่จะออกตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามารับต�าแหน่งใหม่ก็ได้

	 4.	กรรมการคนใดจะลาออกจากต�าแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ	การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ

	 5.	 ในกรณีที่ต�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ	 คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมี
คณุสมบตั	ิและไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบรษิทัมหาชนจ�ากดั	และ/หรอืกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรัพย์
เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคราวถัดไป	เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า	2	เดือน	บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทน
ดังกล่าว	 จะอยู่ในต�าแหน่งกรรมการได้เพียงแค่วาระท่ียังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน	มติของคณะกรรมการต้องประกอบด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�านวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

	 6.	ทีป่ระชมุผูถื้อหุน้อาจลงมตใิห้กรรมการคนใดออกจากต�าแหน่งก่อนถงึคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า
สามในสีข่องจ�านวนผูถื้อหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง	และมหีุน้นบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของจ�านวนหุน้ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

 6.2 องค์ประกอบและการแต่งตั้งกรรมการอิสระ
	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 จะร่วมกันพิจารณาเบื้องต้นถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ	 โดย
พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติมหาชนจ�ากัด	 กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์	 ประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	 รวมถึงประกาศ	 ข้อบังคับ	 และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง	 นอกจากน้ี		
คณะกรรมการบริษัทฯ	จะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิ	ประสบการณ์การท�างาน	และความเหมาะสมด้านอื่นๆ	
ประกอบกัน	จากนั้นจะน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ	ต่อไป	ทั้งนี้	บริษัทฯ	มีนโยบายใน
การแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย	1	ใน	3	ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด	และต้องมีจ�านวนไม่น้อยกว่า	3	ท่าน

	 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

	 1.	 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ	 1	 ของจ�านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 หรือ
นิติบุคคลของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	โดยนับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

	 2.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน	 ลูกจ้าง	 พนักงาน	 ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�า	 หรือผู้มีอ�านาจ
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ควบคุมของบริษัทฯ	บริษัทใหญ	่บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน	หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	เว้นแต่จะได้พ้น
จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปีก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อ	ก.ล.ต.

	 3.	ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต	หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย	ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา	คู่สมรส	
พี่น้อง	 และบุตร	 รวมทั้งคู่สมรสของบุตร	 ของผู้บริหาร	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 ผู้มีอ�านาจควบคุม	 หรือบุคคลที่จะได้รับการ	 เสนอให้เป็น	
ผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย

	 4.	ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	
ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใช้วจิารณญาณอย่างอสิระของตน	รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่	กรรมการซึง่ไม่ใช่
กรรมการอิสระ	หรือผู้บริหาร	ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง	เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปีก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อ	ก.ล.ต.

	 5.	ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	และ
ไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ	 ผู้บริหาร	 หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของส�านักงานสอบบัญชี	 ซึ่งมีผู้สอบบัญชี	
ของบรษิทัฯ	บรษิทัใหญ่	บรษิทัย่อย	บรษิทัร่วม	หรอืนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้งสงักดัอยู	่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปีก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน

	 6.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ	 ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน	
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า	2	ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ทั้งนี	้
ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล	ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ	ผู้บริหาร	หรือหุ้น
ส่วนผู้จัดการ	ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย	เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปีก่อนวันที่ยื่นค�าขอ
อนุญาตต่อส�านักงาน

	 7.	ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้
ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ	

	 8.	ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ

 6.3 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
	 คณะกรรมการบริษัทฯ	จะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย	3	ท่าน	โดย
แต่งตั้งจากกรรมการอิสระของบริษัทฯ	ที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย	์รวมถึงประกาศข้อบังคับ	
และ/หรือ	ระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด	นอกจากนี้	กรรมการอิสระที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบต้อง
มีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้	

	 1.	ไม่เป็นกรรมการทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดัสินใจในการด�าเนนิกจิการของบรษิทัฯ	บรษิทัใหญ่	บรษิทัย่อย	
บริษัทร่วม	บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน	หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	

	 2.	ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ	่บริษัทย่อย	หรือบริษัทย่อยล�าดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

	 3.	 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท�าหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ	ทั้งนี้	 ต้องมีกรรมการตรวจสอบ
อย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท�าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

	 ทั้งนี้	กรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน	จะมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ	3	ปี	

7. การประเมินตนเองส�าหรับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง	
	 การประเมินผลตนเองส�าหรับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง	 แบ่งออกเป็น	 3	 ส่วน	 คือ			
1)	การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล	 	 2)	 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ	 และ		
3)	การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง		โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงจะจัด
ให้มขีึน้ทกุปี	ส�าหรบัข้อเสนอแนะต่างๆ	ทีไ่ด้รบัจากการประเมนิผลฯ	บรษิทัจะน�ามาใช้ในการปรบัปรงุประสทิธผิลของการท�างานของ
คณะกรรมการบริษัท	เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท

	 7.1 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
	 1.	ห้ามมใิห้กรรมการ	ผูบ้รหิาร	พนกังาน	และลกูจ้างของบรษิทัฯ	น�าความลบั	และ/หรอื	ข้อมลูภายในของบรษิทัฯ	ไปเปิดเผย
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หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม	 และไม่ว่าจะได้รับผลประโยชน์
ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

	 2.	 ห้ามมใิห้กรรมการ	 ผูบ้รหิาร	 พนกังาน	 และลูกจ้างของบรษิทัฯ	 รวมถงึคูส่มรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลุนติภิาวะของบคุคล	
ดงักล่าว	 ใช้ข้อมลูภายในของบรษิทัฯ	ทีม่หีรอือาจมผีลกระทบต่อการเปลีย่นแปลงราคาของหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ	 ซึง่ยงัมไิด้เปิดเผย
ต่อสาธารณชน	เพือ่ท�าการซ้ือ	ขาย	เสนอซือ้	เสนอขาย	หรอืชกัชวนให้บคุคลอืน่ซือ้	ขาย	เสนอซือ้หรอืเสนอขายหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ	
ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม	ก่อนทีข้่อมลูนัน้จะได้มกีารเปิดเผยต่อสาธารณชน	ไม่ว่าการกระท�าดงักล่าวจะกระท�าเพือ่ประโยชน์ต่อตนเอง
หรอืผูอ้ืน่	หรอืเพือ่ให้ผูอ้ืน่กระท�าดงักล่าวโดยตนได้รบัประโยชน์ตอบแทน	ผูใ้ดฝ่าฝืนจะถกูลงโทษตามมาตรการทางวนิยัของบรษิทัฯ

	 3.	 บริษัทฯ	 ได้ด�าเนินการแจ้งให้ผู้บริหารเข้าใจและรับทราบภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ	
ของตนเอง	 คู่สมรส	 และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	 ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อส�านักงาน	
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ตามมาตรา	 59	 และบทก�าหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย	์
และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535

	 4.	บรษัิทฯ	ได้ก�าหนดมิให้กรรมการ	ผูบ้รหิาร	พนกังาน	และลูกจ้างของบรษิทัฯ	รวมถงึคูส่มรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลุนติภิาวะ
ของบุคคลดังกล่าว	ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	ในช่วงระยะเวลา	1	เดือน	ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชนทราบ

	 ทั้งนี้	บริษัทฯ	จะแจ้งให้กรรมการ	ผู้บริหาร	พนักงาน	และลูกจ้างของบริษัทฯ	ทราบเกี่ยวกับข้อก�าหนดข้างต้น	

	 7.2 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
	 บริษัท	ส�านักงาน	อีวาย	จ�ากัด	เป็นส�านักงานสอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี	2555				และนางสาวทิพวัลย	์นานานุวัฒน	์เป็น
ผู้สอบบัญชีปีที่	3	ของบริษัท	ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีรายการเป็นบุคคลเกี่ยวโยง	หรือมีการขัดแย้งผลประโยชน์		
มคีวามรู้ความสามารถและมคีวามเป็นอสิระในการสอบบญัช	ีและนางสาวทพิวลัย์	นานานวุฒัน์	เป็นผูส้อบบญัชทีีไ่ด้รบัความเหน็ชอบ
จากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(กลต.)

ในปี 2555 - 2557 บริษัทฯ จ่ำยคำ่ตอบแทนผู้สอบบัญชี  ดังนี้

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 1,170,000 1,100,000 1,100,000
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PCA : We Care
CSR in 
Process

CSR after 
Process

หลักการ 
CSR* 
8ข้อ

1. Care People

Happy Money
-	จัดเงินกู้ให้พนักงาน

-	โบนัสประจ�าปี

-	จัดเสื้อฟอร์มให้พนักงาน

✓ 3,	4

Happy Soul
-	กิจกรรมTeam	Building

-	กิจกรรมกรรมเลี้ยงปีใหม่

-	ชมรมเพื่อสุขภาพและสันทนาการ

✓ 3,	4

Happy Relax
-	กิจกรรมTeam	Building

-	กิจกรรมกรรมเลี้ยงปีใหม่

-	ชมรมเพื่อสุขภาพและสันทนาการ

✓ 3,	4

Happy Family
-	ครอบครัวพนง.เข้าร่วมงานปีใหม่

-	ให้สิทธิภรรยา,	สามี,	บุตร	ซื้อประกันกลุ่มของพนักงาน
✓ 3,	4

Happy Brain
-	จัดแผนฝึกอบรมพนักงานประจ�าปี

-	การฝึกอบรม	on	the	job	training
✓ 3,	4

Happy Body
-	ชมรมเพื่อสุขภาพและสันทนาการ

-	ประกันสุขภาพกลุ่มให้พนักงาน

-	ตรวจสุขภาพประจ�าปี

✓ 3,	4

2. Care PlanetComm

Good Place Good	Office’s	environment,	Happy	Workplace ✓ 4

Good Profit Trusted	provider ✓ 4,	5

Good
Governance

-	นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

-	โครงการ	CSR

-	Anti	Corruption

✓ 1,2,5

Good  
Reputation

สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภค ✓ 5

3. Care Planet

Save Energy 	ประหยัดพลังงาน,	หลอดประหยัดไฟ ✓ 6

Save Paper 	ลดการใช้กระดาษและหมึกพิมพ์ ✓ 6

Save Society
-	การบริจาค

-	รับนักศึกษาฝึกงาน
✓ 7

Save
Environment

-	ลดปริมาณขยะและขวดน�้าพลาสติก

-	แยกขยะเปียกและขยะแห้ง
✓ 6



076  I  รายงานประจ�าปี 2557

	 ในระยะเริ่มต้น	บริษัทฯ	ได้ก�าหนดเป้าหมาย	แผนการปฏิบัติงาน	และมีตัวชี้วัดระยะเวลา	8	เดือน	ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน	
2557	–	เดือนมิถุนายน	2558	ดังนี้

ล�าดับ เป้าหมาย แผนการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัด

1. ประหยัดพลังงาน 1.	ปิดไฟช่วงพักเที่ยง

2.	เปิดแอร์	25	องศาเซลเซียส	และ
ปิดแอร์เมื่อเลิกใช้งาน

3.	ตั้งพักเครื่องคอมพิวเตอร์เป็น
โหมดประหยัดพลังงาน

-	ค่าไฟฟ้าและปริมาณการใช้ไฟฟ้าลด
ลงจากเดิม

2. ลดการใช้กระดาษและหมึกพิมพ์ 1.	ก�าหนดผู้มีสิทธิในการสั่งพิมพ์สี

2.	ลดการพิมพ์ที่ไม่จ�าเป็น

3.	ใช้กระดาษสองหน้า

-	จ�านวนการสั่งกระดาษลดลง

-	ค่าบริการเครื่องถ่ายเอกสารลดลง

3. ลดปริมาณการใช้ขวดน�้าพลาสติก 1.	ติดตั้งเครื่องกรองน�้าดื่ม

2.	ใช้แก้วน�้าแทนการใช้ขวดน�้า				
พลาสติก

3.	ลดการใช้แก้วพลาสติก

-	ลดการสั่งซื้อน�า้ดื่มบรรจุขวด

	 ฝ่ายจัดการต้องรายงานความคืบหน้าโครงการและกิจกรรม	CSR	in	Process	ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบ
ทุกไตรมาส	และบริษัทฯ	จะด�าเนินการโดยเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ	CSR	in	Process	ในรายงานประจ�าปีของบริษัท	ตามหลักเกณฑ์
และหลักการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์		

4 ความรับผิดชอบต่อสังคมนอกกระบวนการ (CSR-after-Process)
	 บริษัทฯ	มีแผนการท�ากิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องในทุกๆไตรมาส	การท�ากิจกรรมของบริษัทฯ	มีทั้งกิจกรรมที่ร่วมกับ
องค์กรอื่น	และกิจกรรมที่บริษัทฯ	ด�าเนินการเอง

	 กิจกรรมที่บริษัทฯ	ด�าเนินการแบ่งเป็น	3	ประเภทใหญ่ๆ	ดังนี้

	 1.	ด้านสิ่งแวดล้อม

	 -	ท�ากิจกรรมปลูกป่า	:	โครงการรวมพลังสามัคคีท�าดีเพื่อพ่อ	ร่วมกับ	สสส.	และ	กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส	์และ
โทรคมนาคม

	 -	กิจกรรมขุดลอกคูคลอง	:	โครงการคลองสวยน�้าใส	ร่วมกับบริษัท	โตชิบา	อุตสาหกรรม	และเทศบาลนนทบุรี

	 -	กิจกรรมปลูกป่าชายเลน	:	โครงการรักษ์โลก	รักษ์ป่าร่วมเพาะกล้าไม้ป่าชายเลน	ที่ฐานทัพเรือสัตหีบ	ซึ่งบริษัทฯ	ด�าเนิน
การเอง	

	 2.	ด้านพัฒนาเยาวชนและเด็กด้อยโอกาส

	 -	กิจกรรมมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้มูลนิธิกระจกเงา	เพื่อน�าไปบริจาคให้กับโรงเรียนต่างๆ

	 -	กิจกรรมมอบอุปกรณ์เครื่องใช้ให้กับบ้านเด็กพิการซ�้าซ้อนรามอินทรา

	 -	กิจกรรมเลี้ยงอาหารงานปีใหม่ให้กับเด็กๆ	จากบ้านเด็กพิการซ�า้ซ้อนรามอินทรา

	 -	กิจกรรมมอบอุปกรณ์และการสันทนาการ	โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก	จ.กาญจนบุรี
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	 3.	ด้านท�านุบ�ารุงพุทธศาสนา

-	กิจกรรมร่วมแรงร่วมใจท�ากุศล	โดยพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ	ณ	วัดแก่งป่าสัก	อ.แก่งคอย	จ.สระบุรี

5. การต่อต้านการติดสินบน และการคอร์รัปชั่น
	 บริษัทฯ	 มุ่งม่ันในการด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส	 ต่อต้านการติดสินบน	 และการคอรัปชั่น	 รวมทั้งได้มีการก�าหนดเร่ืองนี้ไว้
เป็นนโยบายของบริษัทฯ	ซึ่งได้บรรจุไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ	

	 บริษัทฯ	ก�าหนดให้กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานของบริษัททุกคนปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจในเรื่องการต่อต้านการ
ติดสินบน	และการคอร์รัปชั่น	ดังนี้

	 •	ไม่เสนอให้ค่าตอบแทน	จ่ายสินบน	เรียกร้อง	ตกลงหรือรับสินบนจากบุคคลอื่น	หรือหน่วยงานอื่น	ในทุกรูปแบบ	ไม่ว่าจะ
เป็นการด�าเนินการโดยทางตรงหรือทางอ้อม	 เพื่อให้มีการตอบแทนการปฏิบัติที่เอื้อประโยชน์ต่อกัน	หรือหวังผลประโยชน์เกี่ยวกับ
งานของบริษัท

	 •	ไม่ท�าธุรกรรมโดยไม่ชอบธรรม	ซึ่งเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ	บุคคลอื่น	หรือหน่วยงานอื่น	โดยทางตรงหรือทางอ้อม

	 •	 ไม่สนับสนุนเงินหรือประโยชน์อื่นใด	 ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมให้แก่พรรคการเมือง	 กลุ่มทางการเมือง	 หรือบุคคลใดที่
เกี่ยวพันกับการเมือง	เพื่อให้ได้รับประโยชน์ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท	หรือเพื่อประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง

	 โดยที่ผ่านมา	บริษัทฯ	ไม่เคยมีการรายงานหรือการร้องเรียนเกี่ยวกับการติดสินบนและการคอร์รัปชั่น	

ในไตรมาสที	่4	ประจ�าปี	2557		บริษัทฯ	ได้เข้าร่วมลงนามในค�าประกาศเจตนารมณ์ในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทุจริต	 (Private	Sector	Collective	Action	Coalition	against	Corruption)	และได้รับการตอบรับจากคณะ
กรรมการโครงการฯ	 เรียบร้อยแล้ว	 โดยบริษัทฯ	 ต้องด�าเนินการกรอกแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่นเพื่อ
ตรวจสอบการรับเป็นสมาชิกในขั้นตอนต่อไป
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

	

	 ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ	ครั้งที่	2/2558	เมื่อวันที	่24	กุมภาพันธ	์2558	ที่มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วม
ประชุมด้วย	คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ	โดยท�าการซักถามข้อมูลจากฝ่าย
บริหาร	แล้วสรุปได้ว่าจากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ	ในด้านต่างๆ	5	ส่วน	ประกอบด้วย

1)	องค์กรและสภาพแวดล้อม	(Organizational	Control	and	Environmental	Measures)

2)	การบริหารความเสี่ยง	(Risk	Management	Measure)

3)	การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร	(Management	Control	Activities)

4)	ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล	(Information	and	Communication	Measure)

5)	ระบบการติดตาม	(Monitoring)

	 คณะกรรมการมีความเห็นว่าบริษัทฯ	 มีระบบการควบคุมภายในเรื่องการท�าธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นใหญ่	 กรรมการ	 ผู้บริหาร	
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้ว	ส�าหรับการควบคุมภายในห้วข้ออื่น	คณะกรมการบริษัทฯ	 เห็นว่าบริษัทฯ	มี
การควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมแล้วเช่นกัน

 1. กำรด�ำเนินกำรเกี่ยวกับระบบควบคุมภำยในของบริษัทฯ

	 บริษัทฯ	มีคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อท�าหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ	มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล	 ตลอดจนสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ	 ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์	ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์และกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิของบรษิทัฯ	โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมกีาร
ประชมุร่วมกนัอย่างน้อยทกุไตรมาส	เพือ่พจิารณาและด�าเนนิการให้มรีายงานทางการเงนิทีถ่กูต้องและมกีารเปิดเผยข้อมลูอย่างครบ
ถ้วนและเพยีงพอ	รวมถึงการพจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย	
และข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	 และตลาดหลักทรัพย์	 ซึ่งในการประชุมจะมีผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อ
สังเกตจากการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ

	 เพื่อให้ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ	เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบริษัทฯ	ได้ว่าจ้างบริษัท	พีแอนด์แอลอินเทอร์นอลออ
ดทิ	จ�ากดั	เพือ่ท�าหน้าทีต่รวจสอบระบบการควบคมุภายในของบรษิทัฯตัง้แต่ปี	2554	โดยผูต้รวจสอบภายในดงักล่าวได้จดัท�ารายงาน
ผลการประเมินและตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ	 และน�าเสนอรายงานให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบทราบโดยตรง
อย่างต่อเนื่องเป็นประจ�าทุกไตรมาส	ซึ่งบริษัทฯ	ได้ด�าเนินการแก้ไขปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆ	ตามข้อเสนอแนะของ
ผู้ตรวจสอบภายในมาโดยตลอด	

 2. ข้อสังเกตของฝ่ำยตรวจสอบภำยในเกี่ยวกับระบบควบคุมภำยในของบริษัทฯ

	 ในปี	2557	ผู้ตรวจสอบภายในได้เข้าตรวจสอบและติดตามระบบการบริหารงานหลักด้านต่างๆ	ประกอบด้วย	การบริหาร
จัดการคลังสินค้า	 วงจรรายจ่าย	 (กระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้าง	 และการจ่ายช�าระ)	 วงจรรายได้	 (กระบวนการขายสินค้า	 และการรับ
ช�าระ)	การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล	การบริหารจัดการสินทรัพย์ถาวรกระบวนการปฏิบัติงานของฝ่ายบริการเทคนิค	โดยได้ให้
ข้อเสนอแนะเพื่อให้บริษัทฯ	แก้ไขปรับปรุง	เพื่อเพิ่มการตรวจสอบและถ่วงดุล	(Check	and	Balance)ในการปฏิบัติงานทุกๆ	ระบบ
งาน	ซึง่จะเป็นการพฒันาคณุภาพของระบบการควบคมุภายในอย่างต่อเนือ่งและจะส่งผลท�าให้บรษิทัฯ	มรีะบบการก�ากบัดแูลกจิการ
ทีด่	ีซึง่ผลจากการตรวจสอบโดยส่วนใหญ่ระบบควบคมุภายในของบรษิทัฯ	มแีนวทางและการปฏบิตัทิีเ่หมาะสมในส่วนทีเ่ป็นข้อเสนอ
แนะของผู้ตรวจสอบ	บริษัทฯ	ได้ท�าการแก้ไขปรับปรุงประเด็นต่างๆ	ตามที่ผู้ตรวจสอบภายในได้ให้ข้อเสนอแนะไว้เรียบร้อยแล้ว	โดย
ในป	ี2557	ได้ด�าเนินการตรวจสอบและการติดตามกระบวนการปฏิบัติงาน	ดังนี้

(1).	กระบวนการปฏิบัติงานของฝ่าย	Technical	Service,	Project	Management	และ	Repair	Lab

(2).	กระบวนการปฏิบัติงานของฝ่ายขาย	

(3).	กระบวนการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดซื้อ	(จัดซื้อในประเทศและต่างประเทศ)

(4).	กระบวนการปฏิบัติงานของฝ่ายบัญชี	และการเงิน	(บัญชีรายได้	และบัญชีรายจ่าย)
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(5).	กระบวนการปฏิบัติงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคล	และคลังสินค้า

	 จากการตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานข้างต้น	ฝ่ายตรวจสอบมีข้อสังเกตเกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติงาน	ดังนี้	

(1).	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	 ได้เสนอแนะให้บริษัทด�าเนินการปรับปรุงระบบ	 เช่น	 การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานให้
เป็นปัจจุบัน	การสอบทานภูมิหลังพนักงาน	การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในงานบุคคล	และการปรับปรุงและพัฒนาแบบ
ฟอร์มให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

(2).	ฝ่ายคลังสินค้า	ปัจจุบันบริษัมีการบริหารคงคลังที่ดีแล้ว	อย่างไรก็ตามผู้ตรวจสอบได้เสนอแนะให้บริษัทปรับปรุง
การบริหารสินค้าคงคลังเพื่อให้มีการบริหารที่รัดกุมยิ่งขึ้น	 เช่น	 การก�าหนดและเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการ
เบกิสนิค้า	Maximum	/	Minimumสนิค้าคงคลัง	การสอบทานสนิค้าคงคลัง	รวมถงึการจดัท�าประกนัภยัสนิค้าคงคลงั	
ให้ครอบคลุมมูลค่าสินค้าทั้งหมด

	 3. ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุมภำยในของบริษัทฯ

	 	 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที	่31	ธ.ค.	2557	บริษัทส�านักงาน	อีวาย	จ�ากัด	ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	ไม่มีรายงานข้อ
สังเกตและข้อเสนอแนะจากผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับเรื่องระบบการควบคุมทางบัญชีของบริษัทฯ	
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รายการระหว่างกัน

	

1. ลักษณะความสัมพันธ์
	 บริษัทฯ	 มีการท�ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งต่างๆ	 ประกอบด้วย	 ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้บริหารของ	
บริษัทฯ	บริษัทที่เกี่ยวข้องซึ่งหมายถึงบริษัทที่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทฯ	มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้บริหารและผู้ถือ
หุ้นของบริษัทดังกล่าว	ซึ่งสามารถสรุปลักษณะความสัมพันธ์ได้ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท	พ	ีแอนด์	ที	แอสเซ็ท	จ�ากัด	(“P&T	Asset”) -	มีกรรมการร่วมกันคือ	นายประพัฒน์	รัฐเลิศกานต	์และนาย
เทรเวอร์	ทอมสัน	

-	 ประกอบธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์	 โดยมีผู้ถือหุ้นร่วมกัน	
คือ	นายประพัฒน์	รัฐเลิศกานต	์และนายเทรเวอร	์ทอมสัน	โดย
ถือหุ้นรวมกันในบริษัทฯ	(รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้อง)	ร้อย
ละ	63.16	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557	และถือหุ้นใน	บริษัท	พี	
แอนด	์ที	 แอสเซ็ท	 จ�ากัด	 คิดเป็นร้อยละ	 99.94	ณ	 วันที่	 31	
ธันวาคม	2557

นายประพัฒน	์รัฐเลิศกานต์* -	 ด�ารงต�าแหน่งเป็นรองประธานกรรมการ	ประธานกรรมการ
บริหารและหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ	

-	เป็นผู้ถือหุ้นบริษัทฯ	โดยถือหุ้นจ�านวน	78,950,000	หุ้น	(รวม
การถือหุ้นของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)	 คิดเป็นร้อยละ	 31.58	 ของ
จ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัทฯ	ณ	 วันที่	 31	
ธันวาคม	2557

นายเทรเวอร	์ทอมสัน* -	ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ	รองประธานกรรมการบริหาร	
และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีของบริษัทฯ	

-	เป็นผู้ถือหุ้นบริษัทฯ	โดยถือหุ้นจ�านวน	78,950,000	หุ้น	
(รวมการถือหุ้นของบุคลที่เกี่ยวข้อง)	คิดเป็นร้อยละ	31.58	
ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ	ณ	วันที่	
31	ธันวาคม	2557

นายสรรพัชญ	โสภณ -ด�ารงต�าแหน่งเป็นประธานกรรมการของบริษัทฯ	

-	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557		ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นบริษัท

หมายเหต	ุ:		นายประพัฒน์	รัฐเลิศกานต์	และ	นายเทรเวอร์	ทอมสัน	ได้ท�าหนังสือยืนยันต่อบริษัทฯ	ว่าจะไม่ประกอบธุรกิจใดๆ	ที่
มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ	 ซึ่งรวมไปถึงการไม่เข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน	 หรือเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่	 หรือเป็น
กรรมการ	 ในบริษัทอื่นท่ีมีลักษณะเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ	 ในขณะเดียวกันผู้บริหารทุกราย	 ได้ท�าหนังสือยืนยันต่อ
บริษัทฯ	ในระหว่างที่เป็นพนักงานของบริษัทฯ		จะไม่ประกอบธุรกิจใดๆ	อันมีสภาพอย่างเดียวกัน	และเป็นการแข่งขันกับกิจการขอ
งบรษัิทฯ		ตลอดจนจะไม่เข้าเป็นหุน้ส่วนในห้างหุน้ส่วน	หรอืเป็นผู้ถอืหุน้รายใหญ่	หรอืเป็นกรรมการในบริษทัอืน่ทีป่ระกอบธรุกจิอนัมี
สภาพอย่างเดยีวกนั	และเป็นการแข่งขนักบักจิการของบรษิทัฯ	และเมือ่พ้นสภาพการเป็นพนกังานของบรษิทัฯ	แล้ว	ภายในระยะเวลา



I  081 

1	ปี	จะไม่เป็นพนักงานของบริษัทที่ท�าธุรกิจแข่งกับบริษัทฯ	หรือเปิดเผยข้อมูลใดๆ	 เกี่ยวกับบริษัทฯ	ตามข้อก�าหนดและเงื่อนไขใน	
Non-Disclosure	Agreement	ที่ได้ลงนามไว้กับบริษัทฯ	ซึ่งจะครอบคลุมทั้งสินค้าที่บริษัทฯ	ขายและลูกค้าที่พนักงานนั้นๆ	 เป็นผู้
ดูแลอยู่	ซึ่งถ้าปรากฏชัดว่า	พนักงานรายนั้นได้น�าความรู้ของบริษัทฯ	หรือ	ฐานข้อมูลลูกค้าที่บริษัทฯ	มอบหมายให้ดูแลนั้น	มาก่อให้
เกิดความเสียหายให้แก่บริษัทฯ	เช่น	เข้ามาท�าการประมูลแข่งกับบริษัทฯ	โดยมีพนักงานดังกล่าวอยู่เบื้องหลังไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม	บริษัทฯ	สามารถฟ้องร้องได้	โดยบริษัทฯ	จะต้องพิสูจน์ว่ามีอดีตพนักงานบริษัทฯ	อยู่เบื้องหลัง	ท�าให้คู่แข่งทราบความลับของบ
รษิทัฯ		เนือ่งจากบรษิทัฯ	มกีารแต่งตัง้ให้พนกังานดงักล่าวดแูลลกูค้ารายนัน้ๆ	และดแูลสินค้าชนดินัน้ๆ	ซึง่พนกังานดงักล่าวจะรูต้้นทนุ
ในสนิค้าทกุอย่าง	ซึง่โดยส่วนใหญ่หากบรษิทัฯ	ทราบว่าพนกังานของบรษิทัฯ	จะย้ายไปท�างานทีบ่รษิทัใด		บรษิทัฯ	กจ็ะท�าการประสาน
งานกับบริษัทนั้นว่าถ้ามีปัญหาเกิดขึ้น		บริษัทฯ	อาจฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายที่เกิดขึ้นได้	ทั้งนี้เพื่อเป็นการปกป้องธุรกิจของบริษัทฯ

2. รายละเอียดรายการระหว่างกัน
	 งบการเงิน	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที	่31	ธันวาคม	2557		ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน	ข้อ	6	ได้เปิดเผยเกี่ยวกับ	รายการ
ธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน			โดยมีรายละเอียดของรายการดังนี้

	 (1)	รายการค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการ 

(ล้านบาท)
ปี 2557

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

1.	บริษัท	พ	ีแอนด์	
ที	แอสเซ็ท	จ�ากัด

ค่าเช่า 10.89 1.	เป็นค่าเช่าอาคารซึง่มพีืน้ทีเ่ช่ารวม	3,269	ตารางเมตร	ราคาค่า
เช่ารวม		836,450	บาท	ต่อเดอืน	ซึง่บรษิทัฯ	เช่า	P&T	Asset	เพือ่
เป็นส�านกังานของบรษิทัฯ	ซึง่เป็นรายการทีเ่ป็นประโยชน์ส�าหรบั
บริษัทฯ	 ทางด้านอัตราค่าเช่าเป็นไปตามราคาที่ประเมินโดยผู้
ประเมนิอสิระทีไ่ด้รบัความเหน็ชอบจากส�านกังานคณะกรรมการ
ก�ากบัตลาดหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	 ซึง่เป็นวตัถปุระสงค์
สาธารณะสญัญาเช่ามกี�าหนดระยะเวลา	3	ปีนบัแต่วนัที	่1	มกราคม	
2555	จนถงึวันที	่31	ธนัวาคม	2557	เมือ่ครบก�าหนดระยะเวลาเช่า	
บรษิทัฯ	มสิีทธขิอต่ออายสัุญญาเช่าได้อกีคราวละ	3	ปี		ในส่วนของ
อตัราค่าเช่าส�าหรบัคราวที	่2		คอืตัง้แต่วนัที	่1	มกราคม	2558	-	31	
ธนัวาคม	2560		P&T	Asset	จะปรบัขึน้ค่าเช่าในอตัราร้อยละ	10	
ของค่าเช่าอตัราเดมิ	(ตามรายงานการประเมนิของบรษิทั	อเมรกินั	
แอ๊พเพรซัล	(ประเทศไทย)	จ�ากดั		ฉบบัลงวันที	่30	กนัยายน	2554	
ซึ่งเป็นผู้ประเมินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากส�านักงานคณะ
กรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์)	

2.	 เป็นค่าเช่าโกดงัเกบ็สนิค้าขนาดพืน้ที	่430	ตารางเมตร	ค่าเช่า
รวม	51,600	บาทต่อเดอืน	สญัญาเช่าเริม่เมือ่วนัที	่1	พฤศจกิายน	
2557	ถงึ	31	ตลุาคม	2560เมือ่ครบก�าหนดระยะเวลาเช่า	บรษิทัฯ	
มสีทิธขิอต่ออายสุญัญาเช่าได้อกีคราวละ	3	 ปี	 	 ในส่วนของอตัรา
ค่าเช่าส�าหรับคราวที่	 	 P&T	 Asset	 จะปรับขึ้นค่าเช่าในอัตรา
ร้อยละ	 10	 ของค่าเช่าอตัราเดมิ	 (ตามรายงานการประเมนิของ
บรษิทั	อเมรกินั	แอ๊พเพรซลั	 (ประเทศไทย)	จ�ากดั		ฉบบัลงวนัที่	
3	พฤศจิกายน	2557)
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บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการ 

(ล้านบาท)
ปี 2557

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

เมือ่ครบก�าหนดดงักล่าว	P&T	Asset	ตกลงให้บรษิทัฯ	เช่าต่ออกี
คราวละ	3	ปี	หากอัตราค่าเช่าเป็นราคาตลาด	กรณไีม่มรีาคาตลาด	
บรษิทัฯ	 จะด�าเนนิการให้มผีูป้ระเมนิอสิระทีไ่ด้รบัความเหน็ชอบ
จากส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์	
ประเมินราคาค่าเช่าใหม่โดยหากราคาเช่าเป็นไปตามราคาท่ี
ประเมนิโดยผูป้ระเมนิอสิระ		P&T	Asset	ตกลงให้ต่ออายสัุญญา
เช่าออกไปอกีคราวละ	3	 ปี	และจะน�าเรือ่งการต่ออายสุญัญาเช่า	
เสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ	 ที่มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วม
ประชมุอนมุตักิารต่อสญัญาทกุคราว

3.	 นายสรรพัชญ	
โสภณ

ค่าทีปรึกษา 2.8 เป็นค่าที่ปรึกษาให้กับคุณสรรพัชญ	 ในการให้ค�าแนะน�า	 ด้าน
การบริหารและการจัดการแก่ผู้บริหารของบริษัทฯโดยสัญญา
มีก�าหนดระยะเวลา	6	เดือน	ตั้งแต่วันที่		1	พฤศจิกายน	2556	
ถึงวันที่	 30	 เมษายน	 2557		 ค่าจ้างตามสัญญาเป็นจ�านวนเงิน	
1,200,000	บาท	และบริษัทฯได้มีการต่อสัญญาออกไปอีกจนถึง
วันที่	30	มิถุนายน	2558	โดยก�าหนดจ่ายค่าจ้างทุกๆสามเดือน
เป็นจ�านวนเงิน	 600,000	 บาท	 คณะกรรมการตรวจสอบได้
พจิารณาและมคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าวมคีวามสมเหตสุมผล	
เนือ่งจากคณุสรรพชัญเป็นบคุคลทีม่คีวามรู	้ความเชีย่วชาญ	และ
มปีระสบการณ์ในการเป็นผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัเทคโนโลยี
สารสนเทศขนาดใหญ่	ระดบัช้ันน�าของโลก	รวมทัง้เป็นกรรมการ
บริหารขององค์กรที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ	ซึ่งการให้ค�า
ปรึกษา	 แนะน�าด้านการบริหารและการจัดการแก่ผู้บริหารขอ
งบรษิทัฯ	จะเป็นประโยชน์ในการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ	ทัง้ใน
ด้านข้อมูลอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

รวมทัง้ในด้านการบรหิารจดัการ		โดยขอบเขตของงานครอบคลมุ
ทั้งการให้ค�าแนะน�า		การจัดอบรม			รวมทั้งต้องเข้าร่วมประชุม
กับผู้บริหารทุกสัปดาห์
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	 (2).	รายการค�้าประกัน

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
มูลค่ารายการ (ล้านบาท) ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผล 

ของรายการปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

1.	นายประพัฒน์	รัฐเลิศกานต์ วงเงิน	

527.08

ใช้ไป

247.90

วงเงิน	

567.08

ใช้ไป	

209.71

วงเงิน	

455.20

ใช้ไป	

119.02

การค�า้ประกนัของนายประพฒัน์	โดยไม่มกีารคดิ
ค่าตอบแทนในการค�า้ประกนัเงนิกูย้มืดงักล่าวจา
กบรษิทัฯ	มคีวามเหมาะสม	และเกดิขึน้เนือ่งจาก
ความจ�าเป็นเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ	
ในการขอเงินกู้จากธนาคารพาณิชย์	 เพื่อใช้เป็น
ทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

2.	นายเทรเวอร์	ทอมสัน วงเงิน	

527.08

ใช้ไป

247.90

วงเงิน	

567.08

ใช้ไป	

209.71

วงเงิน	

455.20

ใช้ไป	

119.02

การค�า้ประกันของนายเทรเวอร์	โดยไม่มีการคิด
ค่าตอบแทนในการค�า้ประกนัเงนิกูย้มืดงักล่าวจา
กบรษิทัฯ	มคีวามเหมาะสม	และเกดิขึน้เนือ่งจาก
ความจ�าเป็นเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ	
ในการขอเงินกู้จากธนาคารพาณิชย์	 เพื่อใช้เป็น
ทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

3.	 บริษัท	 พี	 แอนด์	 ที	 แอส
เซ็ท	จ�ากัด

วงเงิน	

293.50

ใช้ไป	

203.41

วงเงิน	

345.00

ใช้ไป	

171.19

วงเงิน	

140.00

ใช้ไป	

63.40

การจดจ�านองทีด่นิพร้อมอาคารและสิง่ปลกูสร้าง
ของ	 P&T	 Asset	 เพื่อค�้าประกันส�าหรับเงินกู้
ยืมที่มีกับธนาคารพาณิชย์	 โดยไม่มีการคิดค่า
ตอบแทนในการค�้าประกันเงินกู้ยืมดังกล่าวจา
กบรษิทัฯ	มคีวามเหมาะสม	และเกดิขึน้เนือ่งจาก
ความจ�าเป็นเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ	
ในการขอเงินกู้จากธนาคารพาณิชย์	 เพื่อใช้เป็น
ทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

3. มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน
	 บริษัทฯ	มกีารก�าหนดมาตรการในการเข้าท�ารายการระหว่างกนัของบรษิทัฯ	กบับคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง	โดยจะจดัให้คณะ
กรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเหน็เกีย่วกบัความจ�าเป็นของการเข้าท�ารายการ	 ความสมเหตสุมผล	 และความเหมาะสมด้านราคา
ของรายการนัน้	โดยพจิารณาจากเงือ่นไขต่างๆ	ให้เป็นไปตามลกัษณะการด�าเนนิการค้าปกตใินราคาตลาด	ซึง่สามารถเปรยีบเทยีบได้
กบัราคาทีเ่กดิขึน้กบับคุคลภายนอก	ในกรณทีีค่ณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวามช�านาญในการพจิารณารายการระหว่างกนัทีอ่าจเกดิ
ขึน้	บรษิทัฯ	จะให้บคุคลท่ีมคีวามรูค้วามช�านาญพเิศษ	เช่น	ผูส้อบบญัช	ีผูป้ระเมนิราคาทรพัย์สนิ	ส�านกักฎหมาย	เป็นต้น	ทีเ่ป็นอสิระ
จากบรษัิทฯ	 และบคุคลท่ีอาจมคีวามขดัแย้งเป็นผูใ้ห้ความเหน็เกีย่วกบัรายการระหว่างกนัดงักล่าว	 เพือ่น�าไปใช้ประกอบการตดัสนิใจ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ	เพือ่ให้คณะกรรมการตรวจสอบน�าเสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการ	หรอืผูถ้อืหุน้	ตามแต่กรณี
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นอกจากนี้	บริษัทฯ	มีการก�าหนดมาตรการไม่ให้ผู้บริหาร	หรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการที่ตนเองมี
ส่วนได้เสียทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม	และคณะกรรมการบริษัทฯ	จะต้องดูแลให้บริษัทฯ	ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 และข้อบังคับ	 ประกาศ	 ค�าสั่ง	 หรือข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย	 รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อก�าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน	และการได้มาหรือ
จ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินท่ีส�าคัญของบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย	 รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีและผู้
สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย	 และจะท�าการเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจ
สอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	

4. แนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต
	 บริษัทฯ	อาจมีการท�ารายการระหว่างกันในอนาคตอย่างต่อเนื่อง	ซึ่งจะเป็นไปตามลักษณะการท�าธุรกิจการค้าทั่วไป	และ
จะมีการก�าหนดนโยบายการเข้าท�ารายการระหว่างกันอย่างชัดเจน	 โดยเป็นราคาและเงื่อนไขการค้าตามปกติของธุรกิจเช่นเดียวกับ
ที่ก�าหนดให้กับบุคคล	และ/หรือบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	เช่น	การเช่าอาคาร	และการค�้าประกัน	เป็นต้น	โดยรายการระหว่างกันที่จะ
เกิดขึ้นนั้นเป็นไปเพื่อความจ�าเป็นในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ	 ทั้งน้ี	 คณะกรรมการตรวจ
สอบจะพิจารณาตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของรายการที่เกิดขึ้นทุกไตรมาส	

	 ส�าหรับรายการระหว่างกันที่มิได้เป็นไปตามธุรกิจปกติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต	บริษัทฯ	จะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ
เข้ามาสอบทานการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแสดงเหตุผลในการท�ารายการดังกล่าวก่อนที่บริษัทฯ	 จะเข้าท�ารายการนั้นๆ	 โดยจะ
ด�าเนินการตามมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกันตามที่ระบุข้างต้น	อย่างไรก็ตาม	รายการระหว่างกันที่อาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	และข้อบังคับ	ประกาศ	ค�าสั่ง	หรือข้อก�าหนดของคณะกรรมการตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย	รวมตลอดถงึการปฏบิตัติามข้อก�าหนดเกีย่วกบัการเปิดเผยข้อมลูการท�ารายการเกีย่วโยงกนั	และการได้มาหรอืจ�าหน่าย
ไปซึง่ทรพัย์สนิของบรษิทัฯ	หรอืบรษิทัย่อย	ตลอดจนการปฏิบัตติามมาตรฐานการบญัชีทีก่�าหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชแีละผู้สอบบญัชี
รับอนุญาตแห่งประเทศไทย
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1 ภาพรวมของผลการด�าเนินงานที่ผ่านมา
	 บรษิทัฯ	ประกอบธรุกิจให้บรกิารด้านเทคโนโลยสีือ่สารโทรคมนาคมและดจิติอลทวี	ีโดยครอบคลมุ	3	กลุม่เผลติภณัฑ์	ได้แก่	
(1)	 ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ	 เป็นตัวแทนจ�าหน่าย	 ซึ่งครอบคลุมเทคโนโลยีทั้งระบบสื่อสารโทรคมนาคมระบบแบบไร้สาย	 (Wireless	
Network)	ระบบสือ่สารแบบโครงข่ายสายสญัญาณ	(Wired	Network)	และระบบมลัติมเีดยี	(Multimedia)	ตลอดจนระบบถ่ายทอด
สญัญาณโทรทศัน์และดจิติอลทวี	ี(2)	ผลติภัณฑ์ภายใต้ช่ือ	PlanetComm	ซึง่เป็นผลิตภัณฑ์ทีบ่รษิทัฯ	เป็นผู้ออกแบบ	พฒันา	ประยกุต์	
และเชือ่มต่อระบบต่างๆ	ให้ใช้งานร่วมกนัเป็นโซลชูัน่เพือ่ตอบสนองความต้องการของลกูค้า	และ	(3)	การบรกิาร	ซึง่เป็นการให้บรกิาร
แบบครบวงจร	 ที่ครอบคลุม	 ตั้งแต่การให้ค�าปรึกษาถึงประเภทของเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า	 ตลอดจนการ
ออกแบบ	ติดตั้งฝึกอบรม	ตลอดจนบริการบ�ารุงรักษาและการซ่อมแซมระบบหรืออุปกรณ์ต่างๆ

	 ด้วยกลยุทธ์ของบริษัทฯ	ไม่ว่าจะเป็นด้านนวัตกรรม	(Innovation)	ความสามารถในการแข่งขัน	(Competency)	รวมทั้ง
ความน่าเชือ่ถอืของบรษิทัฯ	ในการให้บรกิารลกูค้า	(Trusted	Advisor)	ส่งผลท�าให้ผลติภณัฑ์และบรกิารของบรษิทัฯ	มคีณุภาพระดบั
สากล	 ท�าให้บริษัทฯ	 ได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆ	 มากมาย	 ไม่ว่าจะเป็นการรับรองมาตรฐานระดับสากลทั้งมาตรฐาน	 ISO	
9001:2008	และมาตรฐาน	ISO	14001:2004	รวมทั้งได้รับรางวัลจากผู้ให้บริการทางด้านเทคโนโลยีชั้นน�าระดับโลกมากมาย

	 ส�าหรับอุตสาหกรรมท่ีมีผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 คืออุตสาหกรรมเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม	 (ICT)	
และดจิติอลทวี	ีซึง่เป็นอตุสาหกรรมหลกัทีม่บีทบาทส�าคญัในการพฒันาระบบโครงสร้างพืน้ฐานของประเทศ	ทัง้นี	้รฐับาลจงึมนีโยบาย
สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาของระบบ	 ICT	 ภายในประเทศ	 เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภายในภูมิภาค	 ไม่ว่าจะ
เป็นนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาระบบเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์	3G	บนคลื่นความถี	่2.1GH.	ซึ่งมีการเปิดซองประมูลในป	ี2555	ที่
ผ่านมา	และการพฒันาระบบการกระจายสญัญาณภาพและเสียงในรปูแบบดจิติอล	โดยการเปลีย่นแปลงระบบการรบัชมโทรทศัน์ของ
ประเทศไทยจากระบบอนาล็อกให้เป็นระบบทีวีดิจิตอลทั้งหมดภายในปี	 2559	 ซึ่งนโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวนั้น	
ส่งผลให้เกิดการลงทุนที่เกี่ยวกับระบบ	ICT	เป็นจ�านวนมาก	ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญที่จะช่วยสนับสนุนการเติบโตของบริษัทฯ	

	 โดยบริษัทฯ	มีรายได้รวมจ�านวน	612.66	ล้านบาท	ในปี	2554	จ�านวน	627.58	ล้านบาท	ในปี	2555	รายได้รวมของบริษัทฯ	
ในปี	2554	ลดลงในอัตราร้อยละ	7.05	เนื่องจากเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ภายในประเทศ	ซึ่งผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว	มีผลสืบ
เนื่องมาจนถึงช่วงกลางปี	2555	ท�าให้ป	ี2555	รายได้รวมเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ	2.44	ในขณะที่ปี	2556	รายได้รวมของบริษัทฯ	เท่ากับ	
751.05	ล้านบาท	เติบโตถึงร้อยละ	19.67	เมื่อเทียบกับปี	2555	และปี	2557	รายได้รวมของบริษัทฯ	เท่ากับ	963.7	ล้านบาท	เติบโต
ขึ้นร้อยละ	28	เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน

	 ถึงแม้รายได้ของบริษัทฯ	 จะอิงกับหน่วยงานภาครัฐเป็นสัดส่วนที่มาก	 การปิดงบประมาณของหน่วยงานราชการอาจมีผล	
กระทบต่อผลประกอบการของบรษิทัฯ	แต่ปัจจบัุนหน่วยงานราชการมกีารกระจายไม่ให้งบประมาณมกีารกระจกุตวัอยูใ่นช่วงไตรมาส	
3-4	ซึ่งท�าให้รายได้ของบริษัทฯ	มีความสม�า่เสมอมากขึ้น	ในขณะที่ความผันผวนของรายได้ของบริษัทฯ	ในช่วงไตรมาส	1-2	ปี	2555	
สาเหตหุลกัเกดิจากอทุกภยัครัง้ใหญ่ปลายปี	2554	และในอนาคตทีบ่รษิทัฯ	มุง่เน้นตลาดดจิติอลทวีมีากขึน้	จะท�าให้สดัส่วนของลกูค้า
ในส่วนที่เป็นหน่วยงานราชการน้อยลง	รวมทั้งการจ�าหน่าย	Set	Top	Box	จะท�าให้รายได้ของบริษัทฯ	มีความสม�า่เสมอมากขึ้น

	 (ก)	รำยได้

	 บริษัทฯ	มีรายได้รวมจ�านวน	612.66	ล้านบาท	ในปี	2554	จ�านวน	627.58	ล้านบาท	ในปี	2555	จ�านวน	751.05	ล้านบาท	
ในปี	2556	และจ�านวน	963.7	ล้านบาท	ในปี	2557	ซึ่งรายได้รวมของบริษัทฯ	ในปี	2557	ประกอบด้วย	รายได้จากการขายและการ
บริการ	และรายได้อื่น	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	98.7	และ	ร้อยละ	1.3	โดยรายได้ของบริษัทฯ	สามารถสรุปได้ดังนี้

	 1. รำยได้จำกกำรขำยและกำรบริกำร

	 ในปี	2554-2557	บริษัทฯ	มีรายได้จากการขายและการบริการเป็นจ�านวน	598.37	ล้านบาท	จ�านวน	619.39	ล้านบาท	
จ�านวน	744.42	ล้านบาท	และจ�านวน	951.34	ล้านบาท	ตามล�าดับ	โดยรายได้จากการขายและการบริการของบริษัทฯ	สามารถแบ่ง
เป็นรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ	เป็นตัวแทนจ�าหน่าย	รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ	PlanetComm	และรายได้
จากการบริการ	ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	83.74	ร้อยละ	10.84	และร้อยละ5.42	ของรายได้จากการขายและบริการในปี	2556	และ

ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน และผลการด�าเนินงาน
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เป็นสัดส่วนร้อยละ	80.88		ร้อยละ	12.60		และร้อยละ	6.52		ของรายได้จากการขายและบริการในปี	2557

รายได้จากการขายและการ
บริการ

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

รายได้จากผลิตภัณฑ์ท่ีเป็น
ตัวแทนจ�าหน่าย

505.01 84.40 480.87 77.63 623.40 83.74 769.44 80.88

รายได้จากผลิตภัณฑ์ภายใต้
ชื่อ	PlanetComm

62.05 10.37 103.54 16.72 80.69 10.84 119.90 12.60

รายได้จากการบริการ 31.31 5.23 34.99 5.62 40.32 5.42 62.00 6.52

รวมรายได้จากการขายและ
การบริการ

598.37 100.00 619.39 100.00 744.42 100.00 951.34 100.00

หมายเหตุ					:	 รายได้จากการขายและบริการ	ในป	ี2554-2555	ไม่ตรงกับงบการเงิน	เนื่องจากในงบการเงินส�าหรับปีสิ้นสุดวัน	
	 	 ที่	31	ธันวาคม	2556	บริษัทฯ	ได้เปลี่ยนแปลงการบันทึกรายได้จากชิ้นส่วนอะไหล	่จากรายได้อื่นเป็นรายได้จาก	
	 	 การขายและบริการ	เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบ

	 รายได้จากผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ	เป็นตัวแทนจ�าหน่าย

	 ในปี	2554	-	2557	บริษัทฯ	มีรายได้จากผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ	เป็นตัวแทนจ�าหน่ายเท่ากับ	505.01	ล้านบาท	480.87	ล้าน
บาท	623.40	ล้านบาท	และ	769.44	ล้านบาท	ตามล�าดับ	ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	84.40	ร้อยละ	77.63	ร้อยละ	83.74	และร้อย
ละ	80.88	ของรายได้จากการขายและบรกิารของบริษทัฯ	ตามล�าดบั	โดยรายได้จากผลติภัณฑ์ทีบ่รษิทัฯ	เป็นตวัแทนจ�าหน่ายสามารถ
จ�าแนกออกเป็น	2	กลุ่มผลิตภัณฑ์	ได้แก่	(ก)	ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มระบบสื่อสารโทรคมนาคม	และ	(ข)	ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มระบบถ่ายทอด
สัญญาณโทรทัศน์และดิจิตอลทีวี	โดยสามารถสรุปได้	ดังนี้

รายได้จากผลิตภัณฑ์ที่
บริษัทฯ เป็นตัวแทนจ�าหน่าย

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

(ก)		ระบบสือ่สารโทรคมนาคม 463.10 91.70 447.43 93.05 529.99 85.02 613.26 79.70

(ข)	 ระบบถ่ายทอดสัญญาณ
โทรทัศน์และดิจิตอลทีวี

41.91 8.30 33.44 6.95 93.41 14.98 156.18 20.30

รวมรายได้จากผลิตภัณฑ์ท่ี
เป็นตัวแทนจ�าหน่าย

505.01 100.00 480.87 100.00 623.40 100.00 769.44 100.00
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	 (ก)	รายได้จากผลิตภัณฑ์ในกลุ่มระบบสื่อสารโทรคมนาคม

	 ในปี	 2554-2557	 บริษัทฯ	 มีรายได้จากผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ	 เป็นตัวแทนจ�าหน่ายในกลุ่มระบบส่ือสารโทรคมนาคมเป็น	
จ�านวน	463.10	ล้านบาท	จ�านวน	447.43	ล้านบาท	จ�านวน	529.99	ล้านบาท	และจ�านวน	613.26	ล้านบาท	ตามล�าดับ	ซึ่งคิดเป็น
สัดส่วนต่อรายได้จากผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ	 เป็นตัวแทนจ�าหน่าย	 เท่ากับ	 ร้อยละ	91.70	 ร้อยละ	93.05	 ร้อยละ	85.02	และร้อยละ	
79.70	ตามล�าดบั	ในขณะทีปี่	2554	รายได้จากผลติภณัฑ์ในกลุม่ระบบสือ่สารโทรคมนาคมของบรษิทัฯ	ลดลงร้อยละ	10.74	เนือ่งจาก
อุทกภัยครั้งใหญ่ในประเทศในช่วงปลายป	ี2554	ท�าให้ภาครัฐและภาคเอกชนต่างชะลอการลงทุน	ซึ่งส่งผลกระทบต่อเนื่องจนถึงช่วง
ต้นปี	2555	ท�าให้รายได้จากผลิตภัณฑ์ในกลุ่มระบบสื่อสารโทรคมนาคมของบริษัทฯ	ลดลงอย่างมีนัยส�าคัญในช่วงไตรมาส	1-2	ของ
ปี	 2555	 อย่างไรก็ตามในช่วงปลายปี	 2555	 รายได้จากผลิตภัณฑ์ในกลุ่มระบบส่ือสารโทรคมนาคมนั้นได้ฟื้นตัวขึ้น	 ภายหลังจากที่
ปัญหาและความกังวลต่างๆ	ได้คลี่คลายลงแล้ว	ส่งผลท�าให้รายได้จากผลิตภัณฑ์ในกลุ่มระบบสื่อสารโทรคมนาคมของบริษัทฯ	ลดลง
เพียงร้อยละ	3.38	

	 ในป	ี2556	รายได้จากผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ	เป็นตัวแทนจ�าหน่ายในกลุ่มระบบสื่อสารโทรคมนาคมเพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็น
ร้อยละ	18.45	 เป็นผลมาจากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ	ประกอบกับบริษัทฯ	 ได้มีการส่งมอบโครงการขนาดใหญ่ในการติดตั้ง	 ระบบ	
TelePresence	ของกระทรวงการคลัง	ซึ่งมีมูลค่าโครงการถึง	103	ล้านบาท

	 ส�าหรับปี	 2557	 บริษัทฯ	 มีรายได้จากผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ	 เป็นตัวแทนจ�าหน่ายในกลุ่มระบบส่ือสารโทรคมนาคมเท่ากับ	
613.26	ล้านบาทหรือคิดร้อยละ	 79.70	 ของรายได้จากผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ	 เป็นตัวแทนจ�าหน่าย	 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี
ก่อนคิดเป็นร้อยละ	15.71	ส่วนที่เพิ่มขึ้นมาจากสินค้าที่เป็นระบบโครงข่าย	 (Networking)	และอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบ
ป้องกันข้อมูล

	 (ข)	รายได้จากผลิตภัณฑ์ในกลุ่มระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และดิจิตอลทีวี

	 ในปี	2554-2557	รายได้จากผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ	เป็นตัวแทนจ�าหน่ายในกลุ่มระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และดิจิตอล
ทีวีเป็นจ�านวน	41.91	ล้านบาท	จ�านวน	33.44	ล้านบาท	จ�านวน	93.41	ล้านบาท	และจ�านวน	156.18	ล้านาท	ตามล�าดับ	ซึ่งคิดเป็น
สัดส่วนต่อรายได้จากผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ	เป็นตัวแทนจ�าหน่ายเท่ากับ	ร้อยละ	8.30	ร้อยละ	6.95	ร้อยละ	14.98	และ	ร้อยละ	20.30	
ตามล�าดับ	การปรับตัวเพิ่มขึ้นในป	ี2554	ถึงร้อยละ	265.74	เนื่องจากบริษัทฯ	เห็นถึงโอกาสในธุรกิจที่เกี่ยวกับดิจิตอลทีวีและเริ่มมุ่ง
เน้นการท�าการตลาดในผลิตภัณฑ์กลุ่มระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และดิจิตอลทีวีมากยิ่งขึ้น	ในป	ี2555	รายได้จากผลิตภัณฑ์ใน
กลุ่มระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และดิจิตอลทีวี	ลดลงร้อยละ	20.21	จากปีก่อนหน้าเนื่องจากผลกระทบจากอุทกภัยในป	ี2554	
รวมทัง้บริษัทฯ	ได้มกีารปรบักลยทุธ์ทางการตลาดในผลติภณัฑ์กลุม่ระบบถ่ายทอดสญัญาณโทรทศัน์และดจิติอลทวี	ีโดยเปลีย่นนโยบาย
ในการแข่งขัน	โดยจะไม่เน้นการแข่งขันด้วยราคา	จึงท�าให้รายได้จากผลิตภัณฑ์กลุ่มระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และดิจิตอลทีวี
ในปี	2555	ลดลง	และในปี	2556	รายได้จากผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ	เป็นตัวแทนจ�าหน่ายในกลุ่มระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และ
ดิจิตอลทีวีเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนคิดเป็นร้อยละ	179.35	 เนื่องจากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจหลังจากได้รับผลกระทบจาก
อุทกภัย	 ประกอบกับการขยายตัวของตลาดดิจิตอลทีวี	 โดยบริษัทฯ	 มีการส่งมอบโครงการขนาดใหญ่เพ่ิมขึ้น	 เช่น	 การติดตั้งระบบ
อุปกรณ์ควบคุมการเชื่อมโยงสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม	ของบริษัท	อสมท	จ�ากัด	(มหาชน)	เป็นต้น

	 ส�าหรบัปี	2557	บรษิทัฯ	มรีายได้จากผลติภณัฑ์ทีบ่รษิทัฯ	เป็นตวัแทนจ�าหน่ายในกลุม่ระบบถ่ายทอดสญัญาณโทรทศัน์และ
ดิจิตอลทีวีเท่ากับ	156.18	ล้านบาท	หรือ	คิดเป็นร้อยละ	20.30	ของรายได้จากผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ	เป็นตัวแทนจ�าหน่าย	ซึ่งเพิ่มขึ้น
จากช่วงเดียวกันของปีก่อนคิดเป็นร้อยละ	67.20	เนื่องจากบริษัทฯได้งานจากผู้ให้บริการโทรทัศน์ในการติดตั้งอุปกรณ์ระบบดิจิตอล
มากขึ้น	

	 จากการเปล่ียนผ่านระบบแพร่ภาพสัญญาณโทรทัศน์จากระบบอนาล็อก	 เป็นระบบดิจิตอล	 จะเป็นโอกาสในการเติบโต
ที่ส�าคัญของบริษัทฯ	 ในระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และดิจิตอลทีวี	 ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผู้ให้บริการสิ่งอ�านวยความสะดวก	
(Facitlity	 Provider)	 และผู้ให้บริการโครงข่าย	 (MUX)	 ในการจ�าหน่ายอุปกรณ์ในระบบกระจายสัญญาณและระบบส่งสัญญาณ	
(Content	Distribution	&	Transmisson)	และผู้ให้บริการโทรทัศน์	(TV	Service	Provider)	ในการจ�าหน่ายอุปกรณ์ในระบบผลิต
รายการโทรทัศน์และสื่อมัลติมิเดีย	และระบบสตูดิโอ	(Content	Production	&	Studio)	

	 รายได้จากผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ	PlanetComm

	 ในปี	2554-2556	บรษิทัฯ	มรีายได้จากการจ�าหน่ายผลติภณัฑ์ภายใต้ชือ่	PlanetComm	เป็น	จ�านวน	62.05	ล้านบาท	จ�านวน	
103.54	ล้านบาท	และจ�านวน	80.69	ล้านบาทตามล�าดับ	ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน	ร้อยละ	10.37	ร้อยละ	16.72	และร้อยละ	10.84ของ
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รายได้จากการขายและบริการ	ตามล�าดับ	ทั้งนี	้ในปี	2554	รายได้จากการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ	PlanetComm	ปรับตัวลด
ลงคิดเป็น	อัตราร้อยละ	24.44	เนื่องจากในป	ี2554	บริษัทฯ	มีการส่งมอบโครงการใหญ่ลดลง	ซึ่งเป็นผลจากอุทกภัยท�าให้รายได้จาก
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสายและอุปกรณ์เชื่อมต่อซึ่งเป็นส่วนประกอบในระบบต่างๆ	นั้นลดลง	ในขณะที่ปี	2555	รายได้ในส่วนนี้เติบโตขึ้นใน
อัตราที่สูงถึงร้อยละ	66.87	เนื่องจากในช่วงปลายป	ี2555	บริษัทโทรคมนาคมต่างๆ	ได้เริ่มลงทุนในการซ่อมแซมความเสียหายที่เกิด
จากน�า้ท่วมในปีก่อนหน้า	ประกอบกับบริษัทฯ	มีการส่งมอบ	โครงการเครื่องตัดสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที	่ของกรมการสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ	จึงท�าให้รายได้จากผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ	PlanetComm	เติบโตเพิ่มขึ้น	อย่างมีนัยส�าคัญ

	 ในป	ี2556	บริษัทฯ	มีรายได้จากการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าของบริษัทฯ	จ�านวน	80.69	ล้านบาท	หรือ	คิดเป็น
ร้อยละ	10.84	ของรายได้จากการขายและบริการ	ซึ่งลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ	22.06	เนื่องจากในป	ี2555	บริษัทฯ	มีการส่งมอบ	
โครงการเครื่องตัดสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่	 ของกรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ	จึงท�าให้รายได้จากผลิตภัณฑ์
ภายใต้ชื่อ	PlanetComm	ในปีดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ

	 ส�าหรับปี	2557	บริษัทฯ	มีรายได้จากการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าของบริษัทฯ	จ�านวน	119.90	ล้านบาท	หรือ	
คิดเป็นร้อยละ	12.60	ของรายได้จากการขายและบริการ	ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าถึงร้อยละ	48.59	เนื่องจากบริษัทฯ	มีรายได้การ
จ�าหน่ายกล่องรับสัญญาณ	Set	Top	Box	ให้กับตัวแทนจ�าหน่ายของบริษัทฯ	และคู่ค้าที่เกี่ยวข้องกับกล่องรับสัญญาณ	Set	Top	Box	
จึงส่งผลท�าให้รายได้ในส่วนนี้เพิ่มขึ้น

	 รายได้จากผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ	PlanetComm	เฉลี่ยในช่วงป	ี2554-	2557	คิดเป็นประมาณร้อยละ	12.60	ของรายได้จาก
การขายและบรกิาร	อย่างไรกต็าม	จากการเปลีย่นผ่านระบบแพร่ภาพสญัญาณโทรทศัน์จากระบบอนาลอ็ก	เป็นระบบดจิติอล	จะเป็น
โอกาสในการเติบโตที่ส�าคัญของบริษัทฯ	ส�าหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ	PlanetComm	ในส่วนของการจ�าหน่ายกล่องรับสัญญาณ	
Set	Top	Box	ให้แก่ผู้บริโภคทั่วไป	ซึ่งจะส่งผลท�าให้สัดส่วนรายได้ดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น	

	 รายได้จากการบริการ

	 รายได้จากการบริการของบรษิทัฯ	นัน้ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการให้บรกิารบ�ารงุรกัษา	และซ่อมแซม	โดยในปี	2554-2556	
บริษัทฯ	มีรายได้จากการบริการเป็นจ�านวน	31.31	ล้านบาท	จ�านวน	34.99	ล้านบาท	และจ�านวน	40.32	ล้านบาท	ตามล�าดับ	โดย
สัดส่วนรายได้จากการบริการของบริษัทฯ	คิดเป็น	ร้อยละ	5.23	ร้อยละ	5.62	และร้อยละ	5.42	ของรายได้จากการขายและบริการ	
ตามล�าดับ	ทั้งนี้	รายได้จากการบริการของบริษัทฯ	นั้นประกอบด้วยรายได้จากการให้บริการบ�ารุงรักษา	และรายได้จากการซ่อมแซม	
โดยในปี	2554	จ�านวน	26.36	ล้านบาท	และจ�านวน	4.95	ล้านบาท	ตามล�าดับ	ในป	ี2555	จ�านวน	28.40	ล้านบาท	และจ�านวน	
6.59	ล้านบาท	ตามล�าดับ	และในป	ี2556	จ�านวน	35.83	ล้านบาท	และจ�านวน	4.49	ล้านบาท	ตามล�าดับ

	 ส�าหรับปี	2557	บริษัทฯ	มีรายได้จากการบริการจ�านวน	62.00	ล้านบาท	หรือ	คิดเป็นร้อยละ	6.52	ของรายได้จากการขาย
และบริการ	มีรายได้จากการให้บริการบ�ารุงรักษา	และรายได้จากการซ่อมแซม	จ�านวน	55.30	ล้านบาท	และจ�านวน	6.70	ล้านบาท	
ตามล�าดับ

	 2. รำยได้อื่น

	 ในปี	2554-2557	บริษัทฯ	มีรายได้อื่นเป็นจ�านวน	14.29	ล้านบาท	จ�านวน	8.19	ล้านบาท	จ�านวน	6.63	ล้านบาท	และ	
จ�านวน	12.36	ล้านบาท	ตามล�าดับ	โดยในป	ี2554	รายได้อื่นที่ส�าคัญ	ประกอบด้วยค่าที่ปรึกษาทางด้านการบริหารจัดการที่บริษัทฯ	
ได้รับจากบริษัท	มีเดียสตรีม	ซิสเต็ม	จ�ากัด	จ�านวน	7.85	ล้านบาท	และก�าไรจากการขายอาคารส�านักงานเดิมจ�านวน	3.99	ส�าหรับ
ป	ี2555	รายได้อื่นที่ส�าคัญ	ประกอบด้วยก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจ�านวน	4.05	ล้านบาท	รายได้จากการให้เช่าอุปกรณ์จ�านวน	1.26	
ล้านบาท	และดอกเบี้ยรับ	1.04	ล้านบาท	และในป	ี2556	บริษัทฯ	มีรายได้อื่นที่ส�าคัญประกอบด้วยเงินสนับสนุนกิจกรรมทางการ
ตลาดจากผู้จัดจ�าหน่ายสินค้าจ�านวน	 2.63	 ล้านบาท	 รายได้จากการให้เช่าอุปกรณ์จ�านวน	 1.65	 ล้านบาท	 และก�าไรจากการขาย
สินทรัพย์จ�านวน	0.69	ล้านบาท

	 ส�าหรับปี	 2557	 บริษัทฯ	 มีรายได้อ่ืนจ�านวน	 12.36	 ล้านบาท	 โดยรายได้อื่นที่ส�าคัญประกอบด้วยเงินสนับสนุนกิจกรรม
ทางการตลาดจากผู้จัดจ�าหน่ายสินค้าจ�านวน	4.51	ล้านบาท	ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	2.91	ล้านบาท	ก�าไรจากการขายสินทรัพย์
จ�านวน	1.26	ล้านบาท	และรายได้จากการให้เช่าอุปกรณ์จ�านวน	1.83	ล้านบาท	ดอกเบี้ยรับ	0.88	ล้านบาท

	 ค่าใช้จ่ายพิเศษจากการจ่ายโดยใช้หุน้เป็นเกณฑ์

	 เมือ่วนัที	่24	กรกฎาคม	2556	กลุม่ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ	ได้จ�าหน่ายหุน้ส่วนตวัจ�านวนรวมทัง้สิน้	17,290,000	หุน้	
ให้แก่ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ	ในราคาหุน้ละ	1	บาท	เท่ากบัมลูค่าทีต่ราไว้ต่อหุน้	(Par	Value)	ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบั
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ที	่ 2	 เรือ่งการจ่ายโดยใช้หุน้เป็นเกณฑ์	 ท�าให้บรษิทัฯ	 ต้องเปรยีบเทยีบส่วนต่างราคาขายกบัมลูค่ายตุธิรรมของหุน้ดงักล่าว	ณ	 วนัท่ี
จ�าหน่ายหุน้เป็นค่าใช้จ่ายจากการจ่ายโดยใช้หุน้เป็นเกณฑ์	ซึง่มจี�านวนรวมทัง้สิน้	17.12	ล้านบาท	โดยบนัทกึเป็นค่าใช้จ่ายเพิม่เตมิดงันี้

ค่าใช้จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์แยกตามประเภท มูลค่า (ล้านบาท)

ต้นทุนขาย 0.62

ค่าใช้จ่ายในการขาย 10.93

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 5.57

รวม 17.12

	 ค่าใช้จ่ายดงักล่าวเป็นเพยีงการประเมนิมลูค่าเปรยีบเทยีบกบัมลูค่ายตุธิรรม	จงึไม่มผีลกระทบต่อกระแสเงนิสดของบรษิทัฯ	
แต่จะบันทึกเป็นส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ในส่วนของผู้ถือหุ้นจ�านวน	17.12	ล้านบาท	
	 ทั้งนี	้มูลค่ายุติธรรมของหุ้นบริษัทฯ	ณ	วันที่จ�าหน่ายหุ้น	เท่ากับ	1.99	บาทต่อหุ้น	ซึ่งประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินโดย
ใช้วิธีราคาปิดต่อมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	(Price	to	Book	Value	Ratio	Approach	:	P/BV)	ค�านวณจากมูลค่าตามบัญชีจากงบการ
เงินงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่	30	มิถุนายน	2556	ซึ่งเป็นงบการเงินล่าสุดก่อนวันเกิดรายการคูณด้วยราคาปิดต่อมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น
ของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ทีป่ระกอบธรุกจิใกล้เคียงกบับรษิทัฯ	และน�ามาปรบัลดเนือ่งจากความเส่ียงด้านสภาพคล่อง	
	 (ข)	ต้นทุนและค่ำใช้จำ่ย
	 ค่าใช้จ่ายหลักของบริษัทฯ	ประกอบด้วย	ต้นทุนขาย	ต้นทุนบริการ	ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	และดอกเบี้ยจ่าย	โดย
ในปี	2554-	2557	บริษัทฯ	มีต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวมจ�านวน	563.32	ล้านบาท	จ�านวน	551.00	ล้านบาท	จ�านวน	685.50	ล้านบาท	
จ�านวน	และจ�านวน	902.39	ล้านบาท	ตามล�าดับ	โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้	
	 1.	ต้นทุนขายและบริการ	และอัตราก�าไรขั้นต้น
	 ต้นทุนขายและบริการถือเป็นค่าใช้จ่ายหลักของบริษัทฯ	โดยบริษัทฯ	มีต้นทุนขายและบริการ	จ�านวน	420.72	ล้านบาท	ใน
ปี	2554	จ�านวน	404.10	ล้านบาทในป	ี2555	จ�านวน	504.54	ล้านบาท	ในป	ี2556	และจ�านวน	702.61	ล้านบาท	ในปี	2557	ซึ่ง
คิดเป็น	ร้อยละ	70.31	ร้อยละ	65.24	ร้อยละ	67.78	และร้อยละ	73.86	ของรายได้จากการขายและบริการ	ซึ่งต้นทุนขายและบริการ
ของบรษิทัฯ	สามารถแบ่งได้เปน็	ต้นทนุขายผลติภณัฑ์ทีบ่ริษัทฯ	เป็นตวัแทนจ�าหน่าย	ต้นทนุขายผลติภณัฑ์ภายใต้ชือ่	PlanetComm	
และต้นทุนการบริการ	โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ต้นทุนจากการขาย 
และให้บริการ

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

ล้านบาท
อัตรก�าไร 

ขั้นต้น %
ล้านบาท

อัตรก�าไร 

ขั้นต้น %
ล้านบาท

อัตรก�าไร 

ขั้นต้น %
ล้านบาท

อัตรก�าไร 

ขั้นต้น %

ต้นทุนขายผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ	
เป็นตัวแทนจ�าหน่าย	:

-	ระบบสื่อสารโทรคมนาคม 327.38 29.31 302.69 32.35 364.38 31.25 458.18 25.29

-	ระบบถ่ายทอดสัญญาณ													
โทรทัศน์และดิจิตอลทีวี

35.05 16.37 25.10 24.95 69.34 25.77 126.38 18.79

รวมต้นทุนผลิตภัณฑ์ที่เป็น
ตัวแทนจ�าหน่าย

362.43 28.23 327.78 31.83 433.72 30.43 585.01 23.97

ต้นทนุผลติภณัฑ์ภายใต้ชือ่	
	PlanetComm

47.49 23.45 65.42 36.81 61.13 24.25 96.06 19.88

ต้นทนุการบรกิาร 10.79 65.54 10.90 68.86 9.69 75.96       21.54 65.26

รวมต้นทนุจากการขายและ	
ให้บริการ

420.72 29.69 404.10 34.77 504.54 32.22     702.61 26.14

	 ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ	เป็นตัวแทนจ�าหน่าย

	 ต้นทุนขายผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ	เป็นตัวแทนจ�าหน่าย	ในปี	2554-	2557	เท่ากับจ�านวน	362.43	ล้านบาท	จ�านวน	327.78	
ล้านบาท	จ�านวน	433.72	ล้านบาท	และจ�านวน	585.01	ล้านบาท	ตามล�าดบั	โดยต้นทนุขายผลติภณัฑ์ทีบ่รษิทัฯ	เป็นตวัแทนจ�าหน่าย
สามารถจ�าแนกออกเป็น	2	กลุ่มผลิตภัณฑ์ได้แก	่ (ก)	ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มระบบสื่อสารโทรคมนาคม	และ	 (ข)	ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มระบบ
ถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และดิจิตอลทีวี

	 (ก)	ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มระบบสื่อสารโทรคมนาคม

	 ในปี	2554-2556	บริษัทฯ	มีต้นทุนขายของผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ	เป็นตัวแทนจ�าหน่ายในกลุ่มระบบสื่อสารโทรคมนาคมเป็น
จ�านวน	327.38	ล้านบาท	จ�านวน	302.69	ล้านบาท	และจ�านวน	364.39	ล้านบาท	ตามล�าดับ	คิดเป็นอัตราก�าไรขั้นต้นเท่ากับร้อย
ละ	29.31	ร้อยละ	32.35	และร้อยละ	31.25	ตามล�าดับ	ทั้งนี้	อัตราก�าไรขั้นต้นของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มระบบสื่อสารโทรคมนาคมเพิ่ม
ขึ้นมากในปี	2554	เนื่องจากปลายป	ี2553	บริษัทฯได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ�าหน่าย	TelePresence	จาก	CISCO	โดยตรง	ท�า
ให้บริษัทฯ	ได้รับสิทธิประโยชน์ทางการค้าเพิ่มขึ้น	ส่งผลท�าให้อัตราส่วนก�าไรขั้นต้นสูงขึ้นเนื่องจากผลิตภัณฑ์มัลติมีเดียซึ่งเป็นกลุ่มที่
มยีอดขายสงูสดุในกลุม่ระบบสือ่สารโทรคมนาคม	ส�าหรบัในปี	2555	อตัราก�าไรขัน้ต้นของผลติภณัฑ์ในกลุม่ระบบส่ือสารโทรคมนาคม
เพิ่มขึ้นเป็น	32.35	เนื่องจากบริษัทฯ	ได้รับการแต่งตั้งเป็น	TelePresence	Video	Master	Authorized	Technology	Provider	
จาก	CISCO	ซึ่งถือเป็นตัวแทนจ�าหน่ายระดับสูงสุด	ท�าให้บริษัทฯ	ได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มมากขึ้น	รวมทั้งมีการส่งมอบระบบ	Tele-
presence	โครงการใหญ	่ในป	ี2556	อัตราก�าไรขั้นต้นของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มระบบสื่อสารโทรคมนาคมใกล้เคียงกับอัตราก�าไรขั้นต้น
โดยปกติของกลุ่มผลิตภัณฑ์

	 ส�าหรบัปี	2557	บรษิทัฯ	มต้ีนทนุขายของผลติภัณฑ์ทีบ่รษิทัฯ	เป็นตวัแทนจ�าหน่ายในกลุ่มระบบส่ือสารโทรคมนาคมเท่ากับ	
458.18	 ล้านบาท	 คิดเป็นอัตราก�าไรข้ันต้นเท่ากับร้อยละ	 25.29	 ลดลงจากในปี	 2556	 เนื่องจากโครงการประเภทระบบสื่อสาร
โทรคมนาคมทีส่่งมอบในปี	2557	นัน้เป็นโครงการทีมี่ผลติภณัฑ์ของ	CISCO	เป็นส่วนประกอบในสดัส่วนทีน้่อย	สดัส่วนของงานดาวเทยีม
และโครงข่าย	Networking	ซึง่มต้ีนทนุทีส่งูกว่ามปีรมิาณขายทีม่ากขึน้จงึท�าให้อตัราก�าไรขัน้ต้นในงวดดงักล่าวลดลงจากปีก่อนหน้า

	 (ข)	ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และดิจิตอลทีวี

	 ในปี	2554-2556	ต้นทุนผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ	เป็นตัวแทนจ�าหน่ายในกลุ่มระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และดิจิตอลทีวี
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เป็นจ�านวน	35.05	ล้านบาท	จ�านวน	25.10	ล้านบาท	และจ�านวน	69.34	ล้านบาท	ตามล�าดับ	หรือคิดเป็นอัตราก�าไรขั้นต้นเท่ากับ
ร้อยละ	16.37	ร้อยละ	24.95	และร้อยละ	25.77	ตามล�าดับ	ทั้งนี้	อัตราการก�าไรขั้นต้นของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มระบบถ่ายทอดสัญญาณ
โทรทัศน์และดิจิตอลทีวีมีความผันผวน	 เนื่องจากเป็นตลาดที่บริษัทฯ	 เพิ่งเริ่มท�าตลาดอย่างจริงจัง	จึงท�าให้มีอ�านาจต่อรองค่อนข้าง
น้อย	โดยในป	ี2554	บริษัทฯ	มีนโยบายที่จะขยายฐานลูกค้าเพิ่ม	จึงท�าให้อัตราก�าไรขั้นต้นในปีดังกล่าวลดลง	แต่ในปี	2555	บริษัทฯ
ได้ชะลอการขยายฐานลกูค้าลงและให้ความส�าคญักับความสามารถในการท�าก�าไรมากขึน้	จงึท�าให้อตัราก�าไรขัน้ต้นของผลติภณัฑ์ใน
กลุ่มระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และดิจิตอลทีวีของบริษัทฯ	เพิ่มขึ้นเป็นประมาณร้อยละ	24.95	ส่วนในป	ี2556	อัตราก�าไรขั้น
ต้นของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และดิจิตอลทีวีใกล้เคียงกับอัตราก�าไรขั้นต้นในปี	2555

	 ส�าหรับปี	 2557	 ต้นทุนผลิตภัณฑ์ท่ีบริษัทฯ	 เป็นตัวแทนจ�าหน่ายในกลุ่มระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และดิจิตอลทีวี
เท่ากับ	 126.83	 ล้านบาท	หรือคิดเป็นอัตราก�าไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ	18.79	 ลดลงจากปี	 2556	 เนื่องจากบริษัทฯ	มีการจ�าหน่าย
ผลิตภัณฑ์	ในกลุ่มระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ให้กับผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ที่มีการแข่งขันสูง	การเสนอราคาจึงต้องเปรียบเทียบ
กับคู่แข่งขันเพื่อให้บริษัทฯขายได้มากขึ้นและเพิ่มส่วนแบ่งตลาดให้มากขึ้น	

	 ผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ	PlanetComm

	 ต้นทนุขายของผลติภณัฑ์ภายใต้ช่ือ	PlanetComm	ในปี	2554-2556	เท่ากบัจ�านวน	47.49	ล้านบาท	จ�านวน	65.42	ล้านบาท	
และจ�านวน	61.13	ล้านบาท	ตามล�าดับ	ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนก�าไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ	23.45	ร้อยละ	36.81	และร้อยละ	24.25	ตาม
ล�าดับ	 ทั้งนี้	 ในปี	 2555	 อัตราก�าไรขั้นต้นของผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ	 PlanetComm	 เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญเนื่องจากบริษัทฯ		
มกีารจ�าหนา่ยเครือ่งตดัสญัญาณโทรศพัท์เคลื่อนที่	(ผลติภณัฑท์ี่บรษิัทฯ	พฒันาร่วมกบัเนคเทค)	ใหก้บักรมการสือ่สารและเทคโนโลยี
สารสนเทศทหารเรือ	

	 ส�าหรับปี	2557	ต้นทุนขายของผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ	PlanetComm	เท่ากับ	96.06	ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตราก�าไรขั้นต้น
เท่ากับร้อยละ	19.88	ทั้งนี้อัตราก�าไรขั้นต้นของผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ	PlanetComm	ลดลงจากในป	ี2556	เนื่องจากปี	2557	บริษัทฯ	
มีการจ�าหน่ายกล่องรับสัญญาณ	Set	Top	Box	ซึ่ง	Set	Top	Box	เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราก�าไรขั้นต้นต�่ากว่าอัตราก�าไรขั้นต้นโดยปกติ
ของผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม	 เน่ืองจากเป็นสินค้าท่ีมีการแข่งขันที่สูงในอุตสาหกรรม	 รวมทั้งอยู่ในช่วงท�าการตลาด	 Set	 Top	 box	 ของ	
บริษัทฯ

	 ต้นทุนการบริการ

	 ในปี	2554-2556	ต้นทุนบริการของบริษัทฯ	เท่ากับจ�านวน	10.79	ล้านบาท	จ�านวน	10.90	ล้านบาท	และจ�านวน	9.69	
ล้านบาท	ตามล�าดบั	โดยต้นทนุบรกิารของบริษทัฯ	ประกอบด้วย	ต้นทนุเงนิเดอืนฝ่ายบรกิารและฝ่ายเทคนคิ	และต้นทนุค่ารบัประกนั
และซ่อมบ�ารุงทีบ่รษิทัฯ	ต้องจ่ายให้กับผูผ้ลติหรอืผูจ้ดัจ�าหน่าย	ซึง่	ต้นทนุเงนิเดอืนฝ่ายบรกิารและฝ่ายเทคนคิ	และต้นทนุค่ารบัประกนั
และซ่อมบ�ารุงในปี	 2555	 คิดเป็นสัดส่วนเท่ากับร้อยละ	 54.20	 และร้อยละ	 45.80	 ของต้นทุนบริการตามล�าดับ	 และในปี	 2556		
คิดเป็นสัดส่วนเท่ากับร้อยละ	25.65	74.35	และร้อยละ	74.35	25.65	ของต้นทุนบริการตามล�าดับ	โดยในปี	2554-2556	บริษัทฯ		
มีอัตราส่วนก�าไรขั้นต้นจากการบริการของบริษัทฯ	เท่ากับร้อยละ	65.54	ร้อยละ	68.86	และร้อยละ	75.96	ตามล�าดับ	

	 ส�าหรับปี	2557	ต้นทุนบริการของบริษัทฯ	เท่ากับจ�านวน	21.54	ล้านบาท	ซึ่งเป็นต้นทุนเงินเดือนฝ่ายบริการ	และต้นทุน
ค่ารับประกันและซ่อมบ�ารุงเท่ากับร้อยละ	13.61	และร้อยละ	83.69	ของต้นทุนบริการ	ซึ่งในงวดดังกล่าว	บริษัทฯ	มีอัตราก�าไรขั้น
ต้นจากการบริการเท่ากับร้อยละ	65.26

	 2. คำ่ใช้จำ่ยในกำรขำย

	 บริษัทฯ	มีค่าใช้จ่ายในการขายจ�านวน	47.49	ล้านบาท	ในปี	2554	จ�านวน	48.25	ล้านบาท	ในปี	2555	และจ�านวน	64.88	
ล้านบาท	ในปี	2556	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	7.75	ร้อยละ	7.69	และร้อยละ	8.64	ของรายได้รวมตามล�าดับ	ซึ่งค่าใช้จ่ายในการขาย
ของบริษัทฯ	โดยเฉลี่ย	ปี	2554	-	2556	ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายพนักงานขายประมาณร้อยละ	75	ค่าใช้จ่ายทางการตลาดประมาณ
ร้อยละ	20	และค่าใช้จ่ายในการเดินทางประมาณร้อยละ	5	ของค่าใช้จ่ายในการขาย	ทั้งนี้	สาเหตุที่สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อ
รายได้รวมในปี	2554	เพิ่มขึ้นจากป	ี2553	เนื่องจากบริษัทฯ	มีค่าใช้จ่ายทางการตลาดที่เพิ่มขึ้น	เพื่อใช้ในการส่งเสริมทางการตลาด
และเพือ่ให้บรษิทัฯ	เป็นทีรู่จ้กัมากขึน้	ส�าหรบัปี	2555	บรษิทัฯ	สามารถรกัษาอตัราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้รวมได้ใกล้เคยีง
กับปีก่อนหน้า	ในปี	2556	บริษัทฯ	มีค่าใช้จ่ายในการขายเป็นค่าใช้จ่ายพนักงานขาย	ค่าใช้จ่ายพิเศษจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	
ค่าใช้จ่ายทางการตลาด	และค่าใช้จ่ายในการเดินทางเท่ากับร้อยละ	51.19	ร้อยละ	16.85	ร้อยละ	25.42	และร้อยละ	6.55	ของค่า
ใช้จ่ายในการขายตามล�าดบั	ทัง้นี	้หากไม่รวมค่าใช้จ่ายพเิศษจากการจ่ายโดยใช้หุน้เป็นเกณฑ์ดงักล่าว	ค่าใช้จ่ายในการขายในปี	2556	
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จะเท่ากับ	53.95	ล้านบาท	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	7.18	ของรายได้รวม	ซึ่งใกล้เคียงกับป	ี2555

	 ส�าหรับปี	2557	บริษัทฯ	มีค่าใช้จ่ายในการขายเท่ากับ	79.81	ล้านบาท	โดยเป็นค่าใช้จ่ายพนักงานขาย	ค่าใช้จ่ายทางการ
ตลาด	และค่าใช้จ่ายในการเดินทางเท่ากับร้อยละ	57.31	ร้อยละ	33.21	และร้อยละ	5.32	ของค่าใช้จ่ายในการขาย	ตามล�าดับ	ทั้งนี	้
ค่าใช้จ่ายในการขายปี	2557	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	8.28	ของรายได้รวม	ซึ่งใกล้เคียงกับร้อยละ	8.64	ในป	ี2556	กรณีรวมค่าใช้จ่าย
พิเศษจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ	์แต่ถ้าไม่รวมค่าใช้จ่ายพิเศษ	ค่าใช้จ่ายขายในป	ี2556	คิดเป็นร้อยละ	7.19	ของรายได้รวม	ค่า
ใช้จ่ายขายที่เพิ่มขึ้นในปี	2557	เกิดจากค่าใช้จ่ายทางการตลาด	และค่าใช้จ่ายพนักงานขายส�าหรับกลุ่มสินค้าใหม่เช่น	Set	Top	Box

	 3. ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร

	 บริษัทฯ	มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจ�านวน	88.82	ล้านบาท	ในปี	2554	และจ�านวน	91.18	ล้านบาท	ในป	ี2555	คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ	14.50	และร้อยละ	14.53	ของรายได้รวม	ตามล�าดับ	ซึ่งค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทฯ	โดยเฉลี่ยป	ี2554	–	2555	
ประกอบด้วย	ค่าใช้จ่ายพนักงานประมาณร้อยละ	42	ค่าเสื่อมราคาประมาณร้อยละ	20	ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานประมาณร้อยละ	
22	และค่าเช่าประมาณร้อยละ	14	

	 ในปี	 2556	 บริษัทฯ	 มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ	 107.60	 ล้านบาทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	 14.33	 ของรายได้รวม		
โดยเป็นค่าใช้จ่ายพนักงานร้อยละ	39.87	ค่าใช้จ่ายพิเศษจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ	์ร้อยละ	5.18	ค่าเสื่อมราคาร้อยละ	13.40	
ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานร้อยละ	27.79	ค่าเช่าร้อยละ	9.78	และขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนร้อยละ	4.29	ทั้งนี้	หากไม่รวมค่าใช้
จ่ายพิเศษดังกล่าว	ค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี	2556	จะเท่ากับ	102.03	ล้านบาท	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	13.58	ของรายได้รวม	ลด
ลงจากสิ้นป	ี2555	ซึ่งเท่ากับร้อยละ	14.53	

	 ส�าหรับปี	 2557	 บริษัทฯ	 มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ	 111.86	 ล้านบาท	 โดยเป็นค่าใช้จ่ายพนักงานร้อยละ	 41.06		
ค่าเสื่อมราคาร้อยละ	17.23	ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานร้อยละ	31.17	และค่าเช่าร้อยละ	10.54	ทั้งนี้	ค่าใช้จ่ายในการบริหารส�าหรับ
ป	ี2557	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	11.61	ของรายได้รวม	ลดลงจากสิ้นป	ี2556	เนื่องจากบริษัทฯ	สามารถบริหารค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

	 4. ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน

	 ในปี	2554-2556	บริษัทฯ	มีค่าใช้จ่ายทางการเงินจ�านวน	6.29	ล้านบาท	จ�านวน	7.48	ล้านบาท	และจ�านวน	8.49	ล้าน
บาท	ตามล�าดับ	ภาระดอกเบี้ยจ่ายส่วนใหญ่ของบริษัทฯ	เกิดขึ้นจากการใช้วงเงิน	L/I,	P/N	และ	LC/TR	ซึ่งเป็นวงเงินกู้ยืมประเภท
หมนุเวียนในการสัง่ซือ้สนิค้าทัง้จากในประเทศและต่างประเทศ	โดยในปี	2554-2555	บรษิทัฯ	มเีงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน
เท่ากับ	94.36	ล้านบาท	และ	176.90	ล้านบาท	ตามล�าดับ	ทั้งนี้	สาเหตุที่เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้นในป	ี2555	เนื่องจากในปีดังกล่าว
เศรษฐกิจภายในประเทศเริ่มฟื้นตัวจากปัญหาอุทกภัย	ท�าให้บริษัทฯ	จ�าเป็นต้องใช้วงเงินกู้ยืมประเภทหมุนเวียนจากธนาคารในการ
สั่งซื้อสินค้าเพื่อน�ามาจ�าหน่ายเพิ่มขึ้น	ส่งผลให้บริษัทฯ	มีภาระดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้น	ในปี	2556	บริษัทฯ	มีค่าใช้จ่ายทางการเงินเพิ่ม
ขึน้จากปีก่อนซึง่เท่ากบั	7.48	ล้านบาท	เนือ่งจากบรษิทัฯ	มกีารซือ้สนิค้ามากขึน้ตามยอดขายทีเ่พิม่ขึน้	ท�าให้ต้องใช้วงเงนิกูย้มืประเภท
หมุนเวียนจากธนาคารในการสั่งซื้อสินค้าเพื่อน�ามาจ�าหน่ายเพิ่มขึ้น	โดยบริษัทฯ	มีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบัน
การเงินเท่ากับ	119.71	ล้านบาท

	 ส�าหรบัปี	2557	บรษิทัฯ	มค่ีาใช้จ่ายทางการเงนิจ�านวน	8.12	ล้านบาท	ลดลงจากปีก่อนซึง่เท่ากบั	8.49	ล้านบาท	เนือ่งจาก	
บรษัิทฯ	ใช้วงเงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิน้อยลง	บรษิทัฯมเีงนิจากการเพิม่ทนุมาใช้เป็นเงนิทนุหมนุเวยีน	
และสามารถบริหารอัตราดอกเบี้ยจากเงินกู้ยืมระยะสั้นเพื่อซื้อสินค้าได้ดีขึ้น

		 (ค)	ก�าไรสุทธิและอัตราก�าไรสุทธิ

	 จากผลการด�าเนนิงานทีก่ล่าวมาข้างต้น	ท�าให้ในปี	2554-	2557	บรษิทัฯ	มกี�าไรสุทธจิ�านวน	31.44	ล้านบาท	จ�านวน	57.84	
ล้านบาท	จ�านวน	48.82	ล้านบาท	และจ�านวน	48.45	ล้านบาท	ตามล�าดับ	คิดเป็นอัตราก�าไรสุทธิร้อยละ	6.25	ร้อยละ	5.13	ร้อยละ	
9.22	ร้อยละ	6.50	และร้อยละ	5.03	ตามล�าดับ	อัตราก�าไรสุทธิของบริษัทฯ	ในปี	2554	ลดลงเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายทาง
ด้านพนักงาน	ในขณะที่ป	ี2555	อัตราก�าไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ	9.09	ตามอัตราก�าไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ	34.76	ในขณะที่
สามารถรกัษาสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิารต่อรายได้รวมค่อนข้างใกล้เคยีงกบัปี	2554	ส�าหรบัปี	2556	บรษิทัฯ	มค่ีาใช้จ่าย
จากการจ่ายโดยใช้หุน้เป็นเกณฑ์	เท่ากบั	17.12	ล้านบาท	ทัง้นีห้ากไม่รวมค่าใช้จ่ายพเิศษดงักล่าว	จะท�าให้อตัราก�าไรสุทธเิท่ากบัร้อยละ	
8.78	 และในปี	 2557	 อัตราก�าไรสุทธิลดลงเป็นร้อยละ	 5.03	 เนื่องจากอัตราก�าไรขั้นต้นลดลงจากร้อยละ	 32.22	 ในปี	 2556	 เป็น	
ร้อยละ	26.15	ในปี	2557	ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น
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	 อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

	 เมื่อพิจารณาอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(Return	on	Equity)	จะเห็นว่าอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นจะปรับตัวไปในทิศทาง
เดยีวกันกบัอตัราการเพิม่ขึน้หรอืลดลงของก�าไรสทุธ	ิโดยบรษิทัฯ	มอีตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้เท่ากบัร้อยละ	22.01	ในปี	2554	ร้อยละ	
31.85	ในป	ี2555	ร้อยละ	23.35	ในป	ี2556	และร้อยละ	14.51	ในปี	2557	โดยในปี	2555	บริษัทฯ	มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือ
หุ้นจ�านวน	175.00	ล้านบาท	คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลเท่ากับร้อยละ	302.58	และในปี	2556	บริษัทฯ	มีการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลส�าหรับป	ี2556	ให้แก่ผู้ถือหุ้นจ�านวน	43.75	ล้านบาท	คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลเท่ากับร้อยละ	89.61	

2. ฐานะทางการเงิน
	 (ก). สินทรัพย์

	 ณ	สิน้ปี	2554-2557	บรษิทัฯ	มสีนิทรพัย์รวมจ�านวน	334.95	ล้านบาท	จ�านวน	545.00	ล้านบาท	จ�านวน	434.71	ล้านบาท	
และจ�านวน	700.75	ล้านบาทตามล�าดับ	ซึ่งสินทรัพย์ที่ส�าคัญของบริษัทฯได้แก่	ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	สินค้าคงเหลือ	และที่ดิน
อาคารและอปุกรณ์	โดยในปี	2556	สดัส่วนของรายการสนิทรพัย์ทีส่�าคญัดงักล่าวต่อสินทรพัย์รวมคดิเป็นร้อยละ	48.39	ร้อยละ	23.45	
และร้อยละ	 10.78	 ตามล�าดับ	 และส�าหรับปี	 2557	 สัดส่วนของรายการสินทรัพย์ที่ส�าคัญดังกล่าวต่อสินทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละ	
43.27	ร้อยละ	23.47	และร้อยละ	8.02	ตามล�าดับ	ทั้งนี้รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ส�าคัญของบริษัทฯ	สามารถสรุปได้ดังนี้

	 ลูกหนี้กำรคำ้ 

	 บริษัทฯ	มีลูกหนี้การค้าก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจ�านวน	156.89	ล้านบาท	ณ	สิ้นป	ี2554	จ�านวน	307.91	ล้านบาท	
ณ	สิ้นปี	2555	จ�านวน	209.69	ล้านบาท	ณ	สิ้นป	ี2556	และจ�านวน	297.39	ล้านบาท	ณ	สิ้นป	ี2557	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	45.27	
ร้อยละ	46.84	ร้อยละ	56.50	ร้อยละ	48.24	และร้อยละ	42.44	ของสินทรัพย์รวมตามล�าดับ	บริษัทฯ	มีนโยบายการให้ระยะเวลา
ช�าระหนี	้(Credit	Term)	แก่ลูกค้าทั่วไปประมาณ	30	-	60	วัน	โดย	ณ	สิ้นป	ี2554	-	2557	บริษัทฯ	มีระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉลี่ย
เท่ากับ	97.76	วัน	135.07	วัน	125.15	วัน	และ	98.53	วัน	ตามล�าดับ

ระยะเวลาค้างช�าระ
ณ 31 ธ.ค. 2554 ณ 31 ธ.ค. 2555 ณ 31 ธ.ค. 2556 ณ 31 ธ.ค. 2557

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 135.12 86.12 79.82 25.92 107.95 51.48 135.27 45.49

ค้างช�าระเกินก�าหนด	:	

ไม่เกิน	3	เดือน 6.59 4.20 178.37 57.93 73.00 34.81 96.27 32.37

3	-	6	เดือน 3.8 2.42 37.21 12.08 0.39 0.19 20.60 6.93

6	-	12	เดือน 9.42 6.00 7.59 2.47 28.35 13.52 45.25 15.22

มากกว่า	12	เดือน 1.96 1.25 4.92 1.60 - - - -

รวมลูกหนี้การค้า 156.89 100.00 307.91 100.00 209.69 100.00 297.39 100.00

หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - - (0.14) - - - (1.85) -

รวมลูกหนี้การค้า	-	สุทธิ 156.89 - 307.76 - 209.69 - 295.54 -
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	 จากตารางข้างต้นจะเหน็ว่า	ลกูหน้ีทีย่งัไม่ถงึก�าหนดช�าระของบรษิทัฯ	ณ	สิน้ปี	2554-2557	มสีดัส่วนร้อยละ	86.12	ร้อยละ	
25.92	ร้อยละ	51.48	และร้อยละ	45.49	ของยอดลูกหนี้การค้าก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามล�าดับ	โดยเป็นลูกหนี้ที่ค้างช�าระ
ไม่เกิน	3	เดือน	ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ	4.20	ร้อยละ	57.93	ร้อยละ	34.81	และร้อยละ	32.37	ของยอดลูกหนี้การค้าก่อนหักค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ	ตามล�าดับ	และเป็นลูกหนี้ที่ค้างช�าระระหว่าง	3	-	6	เดือนซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ	2.42	ร้อยละ	12.08	ร้อยละ	0.19	และ
ร้อยละ	6.93	ของยอดลูกหนี้การค้าก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	ตามล�าดับ	ทั้งนี้สาเหตุที่ลูกหนี้ที่ค้างช�าระไม่เกิน	3	เดือน	ณ	สิ้นปี	
2555	และสิ้นปี	2556	เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ	เนื่องจากบริษัทฯ	มีการส่งมอบโครงการขนาดใหญ่จ�านวนมากในช่วงสิ้นงวดดังกล่าว	
และมบีางโครงการทีว่นัครบก�าหนดช�าระเงนิไม่ตรงกบัรอบการช�าระเงนิของลกูค้า	 จงึท�าให้การช�าระเงนิของลกูค้าดงักล่าวล่าช้าออกไป	
นอกจากนัน้ยงัมลีกูค้าบางส่วนทีเ่ป็นหน่วยงานราชการซึง่ใช้เวลาในการเบกิจ่ายช�าระค่าสินค้าทีใ่ช้เวลานานกว่าบรษิทัทัว่ไป	เช่นเดยีว
กับในส่วนของลูกหนี้ที่ค้างช�าระตั้งแต่	3-6	เดือนของ	ณ	สิ้นป	ี2555	และลูกหนี้ที่ค้างช�าระตั้งแต่	6-12	เดือนของ	ณ	สิ้นปี	2556	ที่
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ	ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากบริษัทฯ	ได้มีการส่งมอบงานโครงการให้กับหน่วยงานราชการเพิ่มมากขึ้น	สาเหตุ
ดังกล่าว	ส่งผลท�าให้ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยของบริษัทฯ	ในปี	2555	และปี	2556	เพิ่มสูงขึ้นเป็น	136.67	วัน	และ	125.55	วัน	ตาม
ล�าดับ	ทั้งนี้	ลูกหนี้ที่ค้างช�าระตั้งแต่	6-12	เดือนของ	ณ	สิ้นปี	2556	จ�านวน	28.35	ล้านบาท	ได้ช�าระเงินจ�านวนดังกล่าวครบถ้วนแล้ว
ในเดือนกุมภาพันธ์	 2557	 บริษัทฯ	 จึงไม่ได้มีการส�ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�าหรับลูกหนี้ดังกล่าว	 ในงบการเงินส�าหรับปี	 สิ้นสุด	
วันที	่31	ธันวาคม	2556	ส�าหรับ	ณ	สิ้นป	ี2557	บริษัทฯ	มีลูกหนี้เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาเนื่องมาจากงานโครงการที่ขายมากขึ้น	ได้ส่ง
มอบงานแล้วแต่รอการช�าระหนี้	ในส่วนของลูกหนี้ที่ค้างช�าระระหว่าง	6-12	เดือนจ�านวน	45.25	ล้านบาทเป็นของหน่วยงานราชการ
รายเดียว	ซึ่งคาดว่าจะได้รับเงินภายใรไตรมาสที่1	ปี	2558	ในปี	2557	บริษัทฯมีการส�ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจ�านวน	1.85	ล้าน
บาท	เนื่องจากลูกหนี้ผิดนัดช�าระและบริษัทฯได้ด�าเนินการฟ้องคดีลูกหนี้รายนี้จ�านวนหนึ่งราย	

	 ส�าหรับนโยบายในการตั้งส�ารองค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ	 บริษัทฯ	 จะใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะ
เกดิขึน้จากลกูหนีแ้ต่ละราย	โดยค�านงึถงึ	ความน่าเชือ่ถอืของลกูหนี	้ความมัน่คงขององค์กรประสบการณ์การเกบ็เงนิในอดตี	อายขุอง
ลูกหนี้ที่คงค้าง	และสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น	โดยแยกประเภทของลูกหนี้เป็น	2	ประเภทหลักคือ

	 1.	ลูกหนี้ที่เป็นหน่วยงานราชการ	รัฐวิสาหกิจไม่มีการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	

	 2.	ลูกหนี้ที่เป็นเอกชนทั่วๆ	ไป	บริษัทฯ	จะพิจารณาจากระยะเวลาผิดนัดช�าระหนี้	โดยประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เป็นร้อยละของมูลค่าของจ�านวนหนี้ที่ผิดนัดช�าระแต่ละรายดังนี้

จ�านวนวันที่ผิดนัดช�าระหนี้ สัดส่วนการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

>	180	วัน ร้อยละ	20	ของจ�านวนหนี้ที่ผิดนัด

>	240	วัน ร้อยละ	40	ของจ�านวนหนี้ที่ผิดนัด

>	365	วัน ร้อยละ	100	ของจ�านวนหนี้ที่ผิดนัด

 สินคำ้คงเหลือ

	 ณ	สิน้ปี	2554-	2557	บรษิทัฯ	มสีนิค้าคงเหลอืก่อนหกัส�ารองค่าเผ่ือการลดลงของมลูค่าสนิค้าคงเหลอืจ�านวน	52.79	ล้านบาท	
จ�านวน	114.68	ล้านบาท	จ�านวน	108.07	ล้านบาท	และจ�านวน	171.61	ล้านบาท	ตามล�าดับ	โดยส่วนประกอบของสินค้าคงเหลือที่
มีปริมาณมากที่สุด	คือ	สินค้าส�าเร็จรูป	ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนต่อสินค้าคงเหลือรวมร้อยละ	81.78	ร้อยละ	42.89	ร้อยละ	58.24	และร้อย
ละ	81.32	ตามล�าดับ	เนื่องจากบริษัทฯ	จะต้องจัดเก็บสินค้าบางอย่างในจ�านวนที่เพียงพอเพื่อที่จะสามารถตอบสนองความต้องการ
ลูกค้าได้ทันที	เช่น	ระบบประชุมทางไกลด้วยเสียง	ระบบประชุมทางไกลเสมือนจริง	เป็นต้น	นอกจากนั้น	ณ	สิ้นป	ี2556	บริษัทฯ	มี
งานระหว่างท�าคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	25.02	ของมูลค่าสินค้าคงเหลือทั้งหมด	เนื่องจากบริษัทฯ	มีโครงการขนาดใหญ่ที่รอส่งมอบให้
ลูกค้า	ในขณะที	่ณ	สิ้นป	ี2557	บริษัทฯ	มีงานระหว่างท�าคิดเป็นร้อยละ	14.27	ของมูลค่าสินค้าคงเหลือทั้งหมด	และสินค้าระหว่าง
ทาง	ซึ่งเป็นสินค้าที่อยู่ระหว่างขนส่งจากผู้ผลิตมายังบริษัทฯ	คิดเป็นร้อยละ	4.18	ของมูลค่าสินค้าคงเหลือทั้งหมด
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ณ 31 ธ.ค. 2554 ณ 31 ธ.ค. 2555 ณ 31 ธ.ค. 2556 ณ 31 ธ.ค. 2557

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

สินค้าส�าเร็จรูป 43.17 81.78 49.19 42.89 62.94 58.24 139.56 81.32

งานระหว่างท�า 1.71 3.24 64.44 56.19 27.04 25.02 24.49 14.27

อะไหล่และวัสดุ 0.83 1.57 - - 0.11 0.11 0.40 0.23

สินค้าระหว่างทาง 7.08 13.41 1.05 0.92 17.97 16.63 7.17 4.18

รวมสินค้าคงเหลือ 52.79 100.00 114.68 100.00 108.07 100.00 171.62 100.00

หัก	:	การปรับลดราคาทุนให้เป็น
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ

(3.71) (3.10) (6.12) (7.18)

สินค้าคงเหลือ	–	สุทธิ 49.09 111.58 101.95 164.44

	 ในการประมาณค่าเผือ่การลดลงของมลูค่าสนิค้าคงเหลอื	ฝ่ายบรหิารได้ใช้ดลุยพนิจิในการประมาณการผลขาดทนุทีค่าดว่า
จะเกิดขึ้นจากสินค้าเสื่อมสภาพ	สินค้าเก่าล้าสมัย	เคลื่อนไหวช้า	หรือเสื่อมคุณภาพจากอายุโดยประมาณของสินค้าแต่ละชนิด	และ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี	โดย	ณ	สิ้นป	ี2556	บริษัทฯ	มีการตั้งค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าจ�านวน	6.12	ล้านบาท	และ	
ณ	สิ้นปี	2557	จ�านวน	7.18	ล้านบาท	โดยบริษัทฯ	ได้มีการก�าหนดนโยบายในการตั้งค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือดังนี้

อายุสินค้าคงเหลือ สัดส่วนการตั้งค่าเผื่อการ
ลดลงของมูลค่าสินค้า 

คงเหลือ

มูลค่าสินค้าคงเหลือ
ณ 31 ธ.ค. 57

(ล้านบาท)

มูลค่าการตั้งค่าเผื่อการ 
ลดลงของมูลค่าสินค้าคง
เหลือ ณ 31 ธ.ค. 57  

(ล้านบาท)

1-2	ปี 10% 5.71 0.57

2-3	ปี 20% 4.24 0.85

3-4	ปี 30% 2.42 0.73

4-5	ปี 40% 1.14 0.45

5	ปีขึ้นไป* 100% 6.36 4.58

หมายเหตุ*		 :	 กรณีสินค้าไม่เสื่อมสภาพและไม่ตกรุ่น	อายุสินค้าคงเหลือ	5-10	ปี	ตั้งค่าเผื่อ	50%	และเมื่ออายุสินค้า	
	 	 	 มากกว่า	10	ปี	ตั้งค่าเผื่อ	100%

	

	 จากนโยบายดังกล่าว	 ส่งผลท�าให้	ณ	 สิ้นปี	 2557	 บริษัทฯ	 มีการตั้งค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นเป็น
จ�านวน	1.06	ล้านบาท	

	 ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ 

	 บริษัทฯ	มีที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์สุทธิจ�านวน	51.24	ล้านบาท	ณ	สิ้นป	ี2554	และจ�านวน	43.39	ล้านบาท	ณ	สิ้นปี	
2555	จ�านวน	46.87	ล้านบาท	ณ	สิ้นปี	2556	และจ�านวน	56.20	ล้านบาท	ณ	สิ้นป	ี2557	คิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับ	
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ร้อยละ	15.30	ร้อยละ	7.96	ร้อยละ	10.78	และร้อยละ	8.02	ตามล�าดับ	โดยในปี	2554	บริษัทฯ	มีการลงทุนในเครื่องใช้ส�านักงาน
ต่างๆ	เพิ่มเติมเท่ากับ	10.89	ล้านบาท	และลงทุนในอุปกรณ์ทดสอบ	4.95	ล้านบาท	ส�าหรับปี	2555	บริษัทฯ	มีการลงทุนในอุปกรณ์
ทดสอบเพิ่มเติมอีก	6.26	ล้านบาท	และลงทุนในเครื่องใช้ส�านักงาน	2.56	ล้านบาท	ในขณะที่	บริษัทฯ	ได้มีการตัดจ�าหน่ายเครื่องใช้
ส�านกังานซึง่มมีลูค่าทางบญัชีสทุธเิท่ากบั	0.84	ล้านบาท	และตดัจ�าหน่ายอปุกรณ์ทดสอบซึง่มมีลูค่าทางบญัชสีทุธเิท่ากบั	0.54	ล้านบาท	
ซึง่เป็นผลจากการตรวจนบัสนิทรพัย์หลงัจากการย้ายส�านกังาน	และในปี	2556	บรษิทัฯ	มกีารลงทนุในอปุกรณ์ทดสอบจ�านวน	11.78	
ล้านบาท	ยานพาหนะจ�านวน	3.79	ล้านบาท	และเครื่องใช้ส�านักงานจ�านวน	3.19	ล้านบาท	ส�าหรับปี	2557	บริษัทฯ	มีการลงทุนใน
อุปกรณ์ทดสอบจ�านวน	5.83	ล้านบาท	ยานพาหนะจ�านวน	16.72	ล้านบาท	และเครื่องใช้ส�านักงานจ�านวน	5.25	ล้านบาท	

	 (ข). สภำพคล่อง

	 กระแสเงินสด

	 ในปี	2554	-	2557	บริษัทฯ	มีกระแสเงินสดจากการด�าเนินงานเท่ากับ	จ�านวน	42.44	ล้านบาท	จ�านวน	(80.47)	ล้านบาท	
จ�านวน	146.91	ล้านบาท	และจ�านวน	(112.97)	ล้านบาท	ตามล�าดับ	กระแสเงินสดจากการด�าเนินงานในป	ี2555	ลดลงเนื่องจาก
รายได้ของบริษัทฯ	เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า	ท�าให้ลูกหนี้การค้าและสินค้าคงเหลือเพิ่มมากขึ้น	ในขณะที่ในปี	
2556	 กระแสเงินสดจากการด�าเนินงาน	 เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า	 เนื่องจากบริษัทฯ	 สามารถเก็บหนี้ได้ดีขึ้นโดย	ณ		
สิ้นป	ี2556	ลูกหนี้การค้าลดลง	98.72	ล้านบาทจากปีก่อนหน้า	ในขณะที่ยอดสินค้าคงเหลือลดลง	ส�าหรับปี	2557	กระแสเงินสดจาก
การด�าเนนิงานลดลงจากปี	2556	เนือ่งจากบรษิทัฯ	มสีนิค้าคงเหลอืเพิม่ขึน้	63.54	ล้านบาทและลกูหน้ีการค้าเพิม่ขึน้	94.72	ล้านบาท

	 กระแสเงินสดที่ได้มา	(ใช้ไป)	จากกิจกรรมการลงทุนของบริษัทฯ	ในปี	2554-2557	เท่ากับจ�านวน	(7.46)	ล้านบาท	จ�านวน	
(7.00)	ล้านบาท	จ�านวน	(16.34)	ล้านบาท	และจ�านวน	(47.69)	ล้านบาท	ตามล�าดบั	ในปี	2554-2557	บรษิทัฯ	มกีารลงทนุในอปุกรณ์
ทดสอบ	และอุปกรณ์ส�านักงานเท่ากับ	15.85	ล้านบาท	8.82	ล้านบาท	15.37	ล้านบาท	และ	13.30	ล้านบาทตามล�าดับ	และ	บริษัทฯ
น�าเงินฝากเพื่อค�้าประกันสินเชื่อเพิ่มขึ้น	39.53	ล้านบาท	กระแสเงินสดได้มา	(ใช้ไป)	จากกิจกรรมจัดหาเงินของบริษัทฯ	ในปี	2554	
บริษัทฯ	มีการจ่ายช�าระคืนเงินกู้ยืมส่งผลท�าให้กระแสเงินสดได้มา	(ใช้ไป)	จากกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับจ�านวน	(22.04)	ล้านบาท	ใน
ป	ี2555	บริษัทฯ	มีการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น	จ�านวน	83.09	ล้านบาท	ส่งผลท�าให้กระแสเงินสดได้มา	(ใช้ไป)	จาก
กิจกรรมจัดหาเงินของบริษัทฯ	เท่ากับจ�านวน	77.94	ล้านบาท	และในปี	2556	บริษัทฯ	มีกระแสเงินสดได้มา	(ใช้ไป)	จากกิจกรรม
จัดหาเงินเท่ากับจ�านวน	(135.60)	ล้านบาท	เนื่องจากบริษัทฯ	มีการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจ�านวน	218.75	ล้านบาท	รวมทั้งมีการ
ช�าระดอกเบี้ยจ่าย	และช�าระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน	ในขณะที่ได้รับช�าระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนจ�านวน	150.00	ล้านบาท	ส�าหรับในปี	
2557	บริษัทฯ	มีกระแสเงินสดได้มา	(ใช้ไป)	จากกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับจ�านวน	178.38	ล้านบาท	เนื่องจากบริษัทฯ	มีเงินสดรับ
จากการเพิ่มทุนจ�านวน	202.70	ล้านบาท	และมีการจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารบางส่วน

(หน่วย : ล้านบาท) ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

เงินสดสุทธิได้มา	(ใช้ไป)	จากกิจกรรมด�าเนินงาน 42.44 (80.47) 146.91 (112.97)

เงินสดสุทธิได้มา	(ใช้ไป)	จากกิจกรรมลงทุน (7.46) (7.00) (16.34) (47.69)

เงินสดสุทธิได้มา	(ใช้ไป)	จากกิจกรรมจัดหาเงิน (22.04) 77.94 (135.60) 178.38

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	สุทธิ 12.93 (9.53) (5.03) 17.71

	 อัตรำส่วนสภำพคล่อง

	 ณ	สิ้นปี	2554	–	2557	บริษัทฯ	มีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ	1.45	เท่า	1.46	เท่า	1.64	เท่า	และ	2.73	เท่า	ตามล�าดับ	
และมีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากับ	1.08	เท่า	1.01	เท่า	1.03	เท่า	และ	1.59	เท่า	ตามล�าดับ	สาเหตุที่อัตราส่วนสภาพคล่อง
หมนุเร็วมส่ีวนต่างจากอตัราส่วนสภาพคล่องค่อนข้างมากนัน้	เนือ่งจากบรษิทัฯ	มสัีดส่วนสินค้าคงเหลือต่อสนิทรพัย์หมนุเวยีนในอตัรา
ที่สูงคิดเป็น	ร้อยละ	20.79	ร้อยละ	24.59	ร้อยละ	30.25	และร้อยละ	29.76	ตามล�าดับ

	 บริษัทฯ	มี	Cash	Cycle	เท่ากับ	100.34	วัน	ในปี	2554	เท่ากับ	148.4	วัน	ในปี	2555	เท่ากับ	148.22	วัน	ในป	ี2556	และ
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เท่ากับ	126.40	วัน	ในป	ี2557	สาเหตุที่ท�าให้	Cash	Cycle	ในปี	2555	และปี	2556	เพิ่มขึ้น	เกิดจากการที่บริษัทฯ	มีระยะเวลาเก็บ
หนี้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก	97.76	วัน	ในป	ี2554	เป็น	135.07	วัน	ในปี	2555	และเป็น	125.15	วัน	ในปี	2556	ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งเกิด	
จากบริษัทฯ	ได้งานโครงการเพิ่มมากขึ้น	ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้หน่วยงานราชการ	ซึ่งมีระยะเวลาในการด�าเนินงานเกี่ยวกับการเบิก
จ่ายช�าระค่าสินค้าที่ใช้เวลานานกว่าบริษัททั่วไป	ซึ่งส่งผลท�าให้ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยของบริษัทฯ	ในช่วงดังกล่าวเพิ่มสูงขึ้น	ส�าหรับ
ปี	2557	บริษัทฯ	มี	Cash	Cycle	ลดลง	เนื่องจากระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยของบริษัทฯ	ลดลงจาก	76.18	วันในปี2556	เป็น	69.19	
วันในปี	2557	ในขณะที่ระยะเวลาช�าระหนี้ลดลง	เหลือ	41.32	วัน	

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

อัตราส่วนสภาพคล่อง	(เท่า) 1.45 1.46 1.64 2.73

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	(เท่า) 1.08 1.01 1.03 1.59

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	(วัน) 97.76 135.07 125.15 98.53

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	(วัน) 55.57 71.57 76.18 69.19

ระยะเวลาช�าระหนี	้(วัน) 52.98 58.20 53.11 41.32

Cash	Cycle	(วัน) 100.34 148.44 148.22 126.4

	 (ค). แหล่งที่มำของเงินทุน

	 หนี้สิน

	 ณ	สิ้นปี	2554-2557	บริษัทฯ	มีหนี้สินรวมจ�านวน	182.29	ล้านบาท	จ�านวน	334.50	ล้านบาท	จ�านวน	227.03	ล้านบาท	
และจ�านวน	240.44	ล้านบาท	ตามล�าดับ	ทั้งนี้	หนี้สินรวมของบริษัทฯ	ณ	สิ้นป	ี2555	นั้นเพิ่มขึ้นจาก	ณ	สิ้นป	ี2554	อย่างมีนัยส�าคัญ	
เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	เพื่อน�าเงินไปซื้อสินค้าส�าหรับน�าไปจ�าหน่ายต่อ	

	 อย่างไรก็ตาม	หากพิจารณาโครงสร้างหน้ีสินของบริษัทฯ	 จะพบว่าหน้ีสินส่วนใหญ่เป็นหนี้สินหมุนเวียนที่ใช้ในการด�าเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ	ซึ่งหากคิดเป็นสัดส่วนต่อหนี้สินรวมจะเท่ากับร้อยละ	89.42	ณ	สิ้นป	ี2554	ร้อยละ	92.85	ณ	สิ้นป	ี2555	ร้อยละ	
90.53	ณ	สิ้นปี	2556	และร้อยละ	84.03	ณ	สิ้นปี	2557	โดยหนี้สินหมุนเวียนที่ส�าคัญ	ประกอบด้วย	เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบัน
การเงนิ	ซึง่ส่วนใหญ่จะเป็นเงนิกูย้มืประเภทเงนิเบกิเกนิบญัชี	และ	LC/TR	และเจ้าหนีก้ารค้า	คิดเป็นร้อยละ	51.76	และร้อยละ	29.39	
ของหนี้สินรวม	ณ	สิ้นปี	2554	คิดเป็นร้อยละ	52.89	และร้อยละ	32.24	ของหนี้สินรวม	ณ	สิ้นป	ี2555	คิดเป็นร้อยละ	52.73	และ	
ร้อยละ	33.20	ของหนี้สินรวม	ณ	สิ้นป	ี2556	และคิดเป็นร้อยละ	42.87	และร้อยละ	34.81	ของหนี้สินรวม	ณ	สิ้นป	ี2557

	 ส่วนของผู้ถือหุ้น

	 ณ	สิ้นปี	2554	-	2555	บริษัทฯ	มีส่วนของผู้ถือหุ้นจ�านวน	152.66	ล้านบาท	และจ�านวน	210.50	ล้านบาท	ตามล�าดับ	โดย
การเพิ่มขึ้นของส่วนของผู้ถือหุ้นจ�านวน	19.57	ล้านบาทในป	ี2554	และจ�านวน	57.84	ล้านบาทในป	ี2555	นั้นเป็นผลมาจากการที่
บริษัทฯ	มีก�าไรสะสมเพิ่มขึ้นจากผลประกอบการของบริษัทฯ	ทั้งนี้	บริษัทฯ	ไม่มีการจ่ายเงินปันผลในช่วงป	ี2554	-	2555

	 ณ	สิ้นป	ี2556	บริษัทฯ	มีส่วนของผู้ถือหุ้นจ�านวน	207.69	ล้านบาท	ลดลงจาก	ณ	สิ้นป	ี2555	จ�านวน	2.81	ล้านบาท	
เนื่องจากเมื่อวันท่ี	 25	 เมษายน	 2556	 ที่ประชุมสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 ได้มีมติอนุมัติให้มีการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น	
ของบริษัทฯ	ในอัตราหุ้นละ	70	บาท	รวมเป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น	175.00	ล้านบาท	ซึ่งเป็นการจ่ายปันผลจากผลการด�าเนินงานของ	
บริษัทฯ	ในปี	2555	โดยบริษัทฯ	ได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที	่23	พฤษภาคม	2556	ซึ่งการจ่ายปันผลในครั้งนี้คิดเป็นอัตราการ
จ่ายปันผลเท่ากับ	ร้อยละ	302.58	ของผลประกอบการในงวดดังกล่าว	นอกจากนั้นที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2556	ยังมีมติ
อนุมัติให้บริษัทฯ	ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน	150.00	ล้านหุ้น	เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ	ซึ่งบริษัทได้รับช�าระเงิน
ค่าหุ้นเรียบร้อยแล้ว	เมื่อวันที	่27	มิถุนายน	2556	และเมื่อวันที่	12	พฤศจิกายน	2556	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ได้มีมติอนุมัติ
ให้มีการจ่ายปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	ในอัตราหุ้นละ	0.25	บาท	รวมเป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น	43.75	ล้านบาท	ซึ่ง
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เป็นการจ่ายปันผลจากผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	ในงวด	9	เดือน	ปี	2556	ในขณะที่บริษัทฯ	มีก�าไรสะสมเพิ่มขึ้นจากผลประกอบ
การของบริษัทฯ	เท่ากับ	48.82	ล้านบาท	นอกจากนี	้บริษัทฯ	มีการบันทึกส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์จ�านวน	17.12	
ล้านบาท	 เนื่องจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ	 ได้ขายหุ้นของบริษัทฯ	 ให้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯ	 ตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับที่	 2	 เรื่องการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	 ท�าให้บริษัทฯ	ต้องเปรียบเทียบส่วนต่างระหว่างราคาขายกับมูลค่ายุติธรรม
ของหุ้นดังกล่าวในการบันทึกเป็นส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ	์ณ	สิ้นป	ี2557	บริษัทฯ	มีส่วนของผู้ถือหุ้นจ�านวน	460.30	
ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นจาก	ณ	 สิ้นปี	 2556	 จ�านวน	 252.62	 ล้านบาท	 เนื่องจากเม่ือวันที่	 16-18	 มิถุนายน	 2557	 บริษัทฯมีการเสนอ	
ขายหุ้นสามัญจ�านวน	 75	 ล้านหุ้นให้ประชาชนทั่วไปจ�านวน	 70	 ล้านหุ้นและกรรมการและพนักงานของบริษัท	 จ�านวน	 5	 ล้านหุ้น	
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	 1	 บาท	 เสนอขายหุ้นละ	 2.80	 บาท	 ท�าให้บริษัทฯมีทุนเพิ่มขึ้นจากการจ�าหน่ายหุ้นสามัญ	 75	 ล้านบาท	 มี	
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นหลังจากหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นแล้วจ�านวน	 129.16	 ล้านบาท	 บริษัทฯมีก�าไรสะสมเพิ่มขึ้น	
จากผลประกอบการของบริษัทฯจ�านวน	48.45	ล้านบาท

	 ควำมเหมำะสมของโครงสร้ำงเงินทุน

	 บริษัทฯ	มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ	1.19	เท่า	ณ	สิ้นป	ี2554	และเท่ากับ	1.59	เท่า	ณ	สิ้นป	ี2555	สาเหตุ
ที่อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	ณ	สิ้นป	ี2555	เพิ่มขึ้น	เนื่องจากบริษัทฯ	มีการใช้หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น	จากทั้งในส่วนของ
เงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	และเจ้าหนี้การค้าตามที่กล่าวไว้ข้างต้น	ส�าหรับอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	ณ	สิ้นป	ี2556	
เท่ากับ	1.09	 เท่า	ลดลงจากปี	 2555	จากการลดลงของหนี้สินหมุนเวียน	และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	ณ	สิ้นป	ี2557	
เท่ากับ	0.52	เท่า	ลดลงจากปี	2556	เนื่องจากบริษัทฯ	มีการเพิ่มทุนท�าให้ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจ�านวนสูงขึ้น
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 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
	

	 คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส�าคัญต่อหน้าที่และความรับผิดชอบดูแลกิจการบริษัทฯ	 ให้เป็นไปตามนโยบายการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี	การก�ากับดูแลงบการเงินและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�าป	ีมีข้อมูลที่ถูกต้อง	ครบถ้วน	เปิดเผย	
อย่างเพียงพอ	งบการเงินได้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย	โดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสม
และถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง	 รวมถึงจัดให้มีและด�ารงรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มี
ประสทิธผิล	เพือ่ให้เชือ่มัน่อย่างมเีหตผุลต่อความเชือ่ถอืได้ของงบการเงนิ	การดแูลรกัษาทรพัย์สนิมรีะบบการป้องกนัทีด่ไีม่มรีายการ
ทุจริตหรือมีการด�าเนินการที่ผิดปกติ	รายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่งอาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นรายการจริงทางการค้า
อนัเป็นธรุกจิปกตทิัว่ไปอย่างสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุ	รวมทัง้มกีารปฏบิตัติามกฎหมายและกฎเกณฑ์ทีเ่กีย่วข้อง	ซึง่คณะ
กรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏบิตังิานต่อคณะกรรมการบรษิทัแล้ว	และได้รายงานความเหน็เกีย่วกบัเรือ่งนีใ้นรายงานคณะ
กรรมการตรวจสอบซึ่งปรากฏในรายงานประจ�าปี

	 คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเหน็ว่าระบบการควบคมุภายในของบรษิทัฯโดยรวมอยูใ่นระดบัทีน่่าพอใจ	และสามารถให้ความ
มัน่ใจอย่างมเีหตผุลต่อความเชือ่ถอืได้ของงบการเงนิของบรษิทัฯ	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	พ.ศ.	2557	ซึง่ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ	ได้ตรวจ
สอบตามมาตรฐานการสอบบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป	และแสดงความเหน็ว่างบการเงนิแสดงฐานะการเงนิและผลการด�าเนนิงานโดยถกูต้อง
ตามที่ควรในสาระส�าคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

	 	 	 (นายสรรพัชญ	โสภณ)	 	 (นายประพัฒน์	รัฐเลิศกานต์)

	 	 	 		ประธานกรรมการ		 															กรรมการผู้อ�านวยการ	

	 	 	 	 	 	 	 และหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร

ลงนามวันที	่24	กุมภาพันธ	์2558
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 แพลนเน็ต	 คอมมิวนิเคชั่น	 เอเชีย	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ประกอบด้วยกรรมการอิสระ	 ซึ่งเป็นผู้ทรง
คุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านกฎหมาย	การบัญชี	การเงิน	การบริหารองค์กร	จ�านวน	3	ท่าน	ดังนี้

	 1.	ดร.ขัติยา	 ไกรกาญจน์	 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	

	 2.	คุณสมพงค์	 อุ่ยตระกูล	 กรรมการตรวจสอบ

	 3.	คุณสุธารักษ์	 สุนทรภูษิต	 กรรมการตรวจสอบ

	 คณะกรรมการตรวจสอบปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย	และตามกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ	
ซึง่สอดคล้องกบัข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	โดยมนีโยบายทีส่�าคญัคอื	ดแูลรายงานทางการเงินของบรษิทัให้เป็น
ไปตามมาตรฐานและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป	สอบทานการด�าเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 มี
ระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ	 มีการปฏิบัติตามข้อก�าหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนดูแลกรณีที่อาจเกิดความ	
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน	 ทั้งนี้ในรอบปีบัญชี	 2557	 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจ
สอบจ�านวน	4	ครั้ง	 โดยได้มีการหารือร่วมกับฝ่ายบริหาร	ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง	สรุปสาระส�าคัญใน
การปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน 
-	 คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาสอบทานงบการเงนิและงบการเงนิรวมของบรษิทัประจ�ารายไตรมาสและงบการเงนิ
ประจ�าปีร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญช	ีก่อนน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

-	คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชมุเป็นการเฉพาะกบัผูส้อบบญัช	ีและ/หรอื	ผูต้รวจสอบภายใน	โดยไม่มฝ่ีายบรหิารร่วม
ประชุม

	 ส�าหรับรายงานทางการเงินของบริษัทส�าหรับรอบปีบัญชี	 2557	 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายงานทางการเงินของ
บริษัทได้จัดท�าขึ้นอย่างถูกต้องเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป	 มีการเปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน	และมีข้อมูลซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

2. รายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
	 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยง	หรือรายการที่อาจมีความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้มคีวามถกูต้องและครบถ้วน	และมคีวามเห็นว่าการเปิดเผยข้อมลูของบรษิทัมคีวามเพยีงพอและเป็นไปตาม
เงื่อนไขหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และ	ก.ล.ต.

3. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง 
	 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณานโยบายการบริหารความเส่ียง	แผนงาน	 และการบริหารจัดการความเส่ียงทั้งภายใน	
และภายนอกองค์กร	โดยคณะกรรมการได้มกีารประชมุร่วมกบัฝ่ายจดัการของบรษิทัฯ	รวมทัง้ได้พจิารณาสอบทานประสทิธภิาพ	และ
ความเหมาะสมของการบริหารความเสี่ยง	พร้อมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะกับฝ่ายจัดการเพื่อน�าไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

4. การสอบทานการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	
	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบตังิานตามจรรยาบรรณและบรรษทัภบิาลของบรษิทัฯ	พบว่ากรรมการบรษิทั
และพนกังานได้ปฏบิตัติามหลกัการทีก่�าหนดไว้อย่างเคร่งครดั	โดยคณะกรรมการได้ส่งเสรมิให้พนกังานทกุระดบัมจีติส�านกึในจรยิธรรม
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และคุณธรรมอย่างสม�่าเสมอและต่อเนื่อง	 เพื่อให้เกิดการก�ากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
เพื่อให้มีความโปร่งใสและมีจริยธรรม	ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น	ผู้ลงทุน	ลูกค้า	คู่ค้าและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

5. การสอบทานการก�ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน	

	 เพ่ือความเป็นอสิระของการตรวจสอบ	คณะกรรมการตรวจสอบได้ว่าจ้างให้	บรษิทั	พแีอนด์แอล	อนิเทอร์นอล	ออดทิ	จ�ากดั	
ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการตรวจสอบภายในจากภายนอก	เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ	โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะ
เป็นผูพ้จิารณาแผนการตรวจสอบภายในประจ�าปี	รายงานผลการตรวจสอบภายใน	และตดิตามผลการตรวจสอบภายในกบัฝ่ายบรหิาร
อย่างต่อเนื่อง	 พร้อมทั้งให้ค�าแนะน�ากับผู้ตรวจสอบภายใน	 เพื่อให้เกิดความเช่ือม่ันว่าการปฏิบัติงานตามแผนงานตรวจสอบภายใน
ประจ�าปีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	โดยผลการตรวจสอบภายในประจ�าปี	2557	ไม่พบข้อบกพร่องด้านการควบคุม
ภายในที่มีนัยส�าคัญ	

6. การสอบทานประสิทธิผลของการควบคุมภายใน 
	 	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและทบทวนระบบการควบคุมภายในตามแนวทางท่ีก�าหนดโดยส�านักงานคณะ
กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ซึ่งครอบคลุมถึงการควบคุมด้านการปฏิบัติงาน	 การเงิน	 การปฏิบัติตามกฎหมาย	
ตลอดจนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ	 โดยท�าการประเมินตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายใน	 ซึ่งผลการประเมินโดยฝ่ายบริหารและส�านักตรวจสอบภายในมีความเห็นว่าการควบคุมภายในของบริษัทฯ	มีความ
เพียงพอ

7. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการก�าหนดค่าสอบบัญชี 
	 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความรู้	ความสามารถ	คุณสมบัติและผลการปฏิบัติงานของ	บริษัท	ส�านักงาน	อีวาย	
จ�ากดั	ในรอบระยะเวลาบญัชปีีทีผ่่านมาแล้ว	คณะกรรมการตรวจสอบจงึเสนอให้คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี	
พร้อมทั้งค่าสอบบัญช	ีเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	

	 โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ	โดยใช้
ความรู้ความสามารถและความระมัดระวัง	 รอบคอบ	 มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ	 เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง	
เท่าเทียมกัน	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ	มีความถูกต้อง	เชื่อถือได้	สอดคล้องตาม
มาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป	บริษัทฯ	 มีการบริหารจัดการความเส่ียงอย่างเพียงพอ	มีระบบการควบคุมภายใน	 การตรวจสอบ
ภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล	 มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามระบบการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 มีการปฏิบัติตามกฎหมาย		
ข้อก�าหนดและข้อผูกพันต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	

	 	 	

	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 			ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ

	 	 	 	 	 																							(ดร.ขัติยา	ไกรกาญจน์)

	 	 	 	 																														ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

	 	 	 	 	 																										24	กุมภาพันธ	์2558
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งบการเงินประจ�าปี

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท	แพลนเน็ต	คอมมิวนิเคชั่น	เอเชีย	จ�ากัด	(มหาชน)

	 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท	 แพลนเน็ต	 คอมมิวนิเคชั่น	 เอเชีย	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ซึ่งประกอบด้วย	 งบแสดง
ฐานะการเงิน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557	งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ	ผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน	รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ	

 ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
	 ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินและรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�า	 งบการเงินที่ปราศจากการ
แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

 ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
	 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า	 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติ
งานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี	 ซึ่งก�าหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณ	 รวมถึงวางแผนและปฏิบัติ
งานตรวจสอบเพือ่ให้ได้ความเชือ่มัน่อย่างสมเหตสุมผลว่า	งบการเงนิปราศจากการแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญั
หรือไม่

	 การตรวจสอบรวมถึงการใช้วธิกีารตรวจสอบเพือ่ให้ได้มาซึง่หลกัฐานการสอบบญัชเีกีย่วกบัจ�านวนเงนิและการเปิดเผยข้อมลู
ในงบการเงนิ	วธีิการตรวจสอบทีเ่ลอืกใช้ข้ึนอยูก่บัดลุยพนิจิของผูส้อบบญัช	ีซึง่รวมถงึการประเมนิความเสีย่งจากการแสดงข้อมลูทีข่ดั
ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด	ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว	ผู้สอบ
บัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ	เพื่อออกแบบ
วธิกีารตรวจสอบทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ์	แต่ไม่ใช่เพือ่วตัถปุระสงค์ในการแสดงความเหน็ต่อประสทิธผิลของการควบคมุภายในของ
กจิการ	การตรวจสอบรวมถงึการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีผู่บ้รหิารใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการ
ทางบัญชีที่จัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร	รวมทั้งการประเมินการน�าเสนองบการเงินโดยรวม	

	 ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่ีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้า

 ความเห็น
	 ข้าพเจ้าเห็นว่า	 งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน	ณ	วันที่	 31	ธันวาคม	2557	ผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสด
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท	 แพลนเน็ต	 คอมมิวนิเคช่ัน	 เอเชีย	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระส�าคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ทิพวัลย์	นานานุวัฒน์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขทะเบียน	3459

บริษัท	ส�านักงาน	อีวาย	จ�ากัด

กรุงเทพฯ:	24	กุมภาพันธ	์2558
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บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 18,226,807	 512,568	

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 8 303,220,584	 210,372,751	

สินค้าคงเหลือ 9 164,432,369	 101,951,358	

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า 58,409,167	 13,629,520	

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 8,256,681	 10,600,376	

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 552,545,608	 337,066,573	

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้าประกัน 10 83,126,128	 43,599,606	

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 11 56,196,319	 46,874,134	

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 20 6,139,965	 4,910,629	

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 2,739,867	 2,262,276	

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 148,202,279	 97,646,645	

รวมสินทรัพย์ 700,747,887	 434,713,218	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หน่วย : บาท
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บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนั
การเงิน

12 103,076,662	 119,711,182	

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 13 83,701,178	 75,363,864	

ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึงก�าหนด	
ช�าระภายในหนึ่งปี

14 2,086,456	 252,799	

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 1,272,935	 1,048,235	

เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ 14 9,229,202	 8,350,721	

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 2,674,053	 799,024	

รวมหนี้สินหมุนเวียน 202,040,486	 205,525,825	

หนี้สินไม่หมุนเวียน

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	 -	สุทธิจากส่วนที่ถึง
ก�าหนด	ช�าระภายในหนึ่งปี

14 16,730,905	 	3,066,128	

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 15 21,672,526	 	18,434,136	

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 38,403,431	 	21,500,264	

รวมหนี้สิน 240,443,917	 	227,026,089	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หน่วย : บาท
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บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น - -

ทุนจดทะเบียน 

				หุน้สามญั	250,000,000	หุน้	มลูค่าหุน้ละ	1	บาท 250,000,000	 250,000,000	

ทุนออกจ�ำหน ่ำยและช�ำระเต็มมูลค ่ำแล ้ว
	 	 	 	 หุ้นสามัญ	 250,000,000	 หุ้น	 มูลค่าหุ้นละ		
1	บาท	(31	ธนัวาคม	2556:	หุน้สามญั	175,000,000	
หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท) 250,000,000	 175,000,000	

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 129,163,346	 -

ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 17,117,100	 17,117,100	

ก�าไรสะสม

			จัดสรรแล้ว	-	ส�ารองตามกฎหมาย 7,372,600	 4,942,000	

			ยังไม่ได้จัดสรร 56,650,924	 10,628,029	

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 460,303,970	 207,687,129	

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 700,747,887	 434,713,218	

	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หน่วย : บาท

,
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บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ากัด (มหาชน)
งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556

รำยได้

รายได้จากการขายและบริการ 951,329,421	 744,418,182	

รายได้อื่น	 12,358,482	 6,633,050	

รวมรำยได้ 963,687,903	 751,051,232	

ค่ำใช้จ่ำย

ต้นทุนขายและบริการ 702,605,526	 504,538,592	

ค่าใช้จ่ายในการขาย 79,805,463	 64,879,830	

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 111,857,322	 107,595,002	

รวมค่ำใช้จ่ำย 894,268,311	 677,013,424	

ก�ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและค่ำใช้จำ่ยภำษีเงินได้ 69,419,592	 74,037,808	

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (8,124,710) (8,488,611)

ก�ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 20 61,294,882	 65,549,197	

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (12,841,387) (16,728,401)

ก�ำไรส�ำหรับปี 48,453,495	 48,820,796	

ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - -

ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี 48,453,495	 48,820,796	

ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 21

ก�าไรส�าหรับปี 0.23	 0.48

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หน่วย : บาท
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บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557

2557 2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

ก�าไรก่อนภาษี 61,294,882 65,549,197

รายการปรับกระทบยอดก�าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ	(จ่าย)	

จากกิจกรรมด�าเนินงาน

ค่าเสื่อมราคา 19,246,008	 14,405,476	

หนี้สงสัยจะสูญ	(โอนกลับ) 1,847,000	 (143,221)

การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	 1,061,289	 3,017,507	

ก�าไรจากการจ�าหน่ายอุปกรณ์ (2,909,021) (687,795)

ตัดจ�าหน่ายอุปกรณ์ 22,312	 355,744	

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(โอนกลับ) 4,030,290	 (4,585,938)

ค่าใช้จ่ายจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ -	 17,117,100	

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 1,707,848	 3,029,262	

ดอกเบี้ยรับ (732,603) (722,760)

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 4,875,870	 6,150,264	

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย	์และหนี้สินด�าเนินงาน 90,443,875 103,484,836

สินทรัพย์ด�าเนินงาน	(เพิ่มขึ้น)	ลดลง	

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (94,719,902) 98,716,189	

สินค้าคงเหลือ (63,542,300) 7,037,974	

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า (44,779,647) 6,183,945	

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 2,271,602	 (2,640,439)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (477,591) (919,248)

หนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น	(ลดลง)

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 8,254,730	 (32,178,571)

เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ 878,481	 (5,152,269)

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 1,875,029	 (3,948,804)

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (791,900) (901,500)

เงินสดจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมด�าเนินงาน (100,587,623) 169,682,113	

จ่ายภาษีเงินได้ (12,386,860) (22,776,404)

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�าเนินงาน (112,974,483) 146,905,709	

หน่วย : บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557

2557 2556

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน

ซื้ออุปกรณ์ (13,304,106) (15,367,059)

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้าประกันเพิ่มขึ้น (39,526,522) (2,490,515)

ดอกเบี้ยรับ 804,696	 735,317	

เงินสดรับจากการจ�าหน่ายอุปกรณ์ 4,339,021	 785,386	

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (47,686,911) (16,336,871)

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง (18,372,819) (60,080,675)

จ่ายช�าระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน (1,217,965) (80,073)

เงินสดรับจากการเพิ่มทุน 202,704,183	 150,000,000	

จ่ายดอกเบี้ย (4,737,766) (6,690,433)

จ่ายเงินปันผล - (218,750,000)

เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน 178,375,633	 (135,601,181)

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 17,714,239	 (5,032,343)

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสดต้นปี 512,568	 5,544,911	

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสดปลำยปี 18,226,807	 512,568	

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

โอนอุปกรณ์เป็นสินค้าคงเหลือ - (425,611)

ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 16,716,399 3,399,000
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บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557

1. ข้อมูลทั่วไป
	 บริษัท	 แพลนเน็ต	 คอมมิวนิเคช่ัน	 เอเชีย	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 (“บริษัทฯ”)	 เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิล�าเนาใน
ประเทศไทย	ธรุกจิหลักของบรษิทัฯคอืการจ�าหน่าย	ให้บรกิารตดิตัง้และบ�ารงุรกัษาอปุกรณ์สือ่สารโทรคมนาคม	ทีอ่ยูต่ามทีจ่ดทะเบยีน
ของบริษัทฯอยู่ที่	157	ซอยรามอินทรา	34	ถนนรามอินทรา	แขวงท่าแร้ง	เขตบางเขน	กรุงเทพมหานคร

2. เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงิน
	 งบการเงินนี้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก�าหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญช	ีพ.ศ.	2547	โดยแสดง
รายการในงบการเงินตามข้อก�าหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที	่28	กันยายน	2554	ออกตามความในพระราชบัญญัติ
การบัญช	ีพ.ศ.	2543

	 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย	 งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจาก
งบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

	 งบการเงินนี้ได้จัดท�าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียดดังนี้

	 ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบัน

	 กรอบแนวคิดส�าหรับการรายงานทางการเงิน	(ปรับปรุง	2557)

 มำตรฐำนกำรบัญชี

ฉบับที่	1	 (ปรับปรุง	2555)	 การน�าเสนองบการเงิน

ฉบับที่	7	 (ปรับปรุง	2555)	 งบกระแสเงินสด

ฉบับที	่12	 (ปรับปรุง	2555)	 ภาษีเงินได้

ฉบับที	่17	 (ปรับปรุง	2555)	 สัญญาเช่า

ฉบับที	่18	 (ปรับปรุง	2555)	 รายได้

ฉบับที	่19	 (ปรับปรุง	2555)	 ผลประโยชน์ของพนักงาน

ฉบับที	่21	 (ปรับปรุง	2555)	 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ฉบับที	่24	 (ปรับปรุง	2555)	 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ฉบับที	่28	 (ปรับปรุง	2555)	 เงินลงทุนในบริษัทร่วม

ฉบับที	่31	 (ปรับปรุง	2555)	 ส่วนได้เสียในการร่วมค้า

ฉบับที	่34	 (ปรับปรุง	2555)	 งบการเงินระหว่างกาล

ฉบับที	่36	 (ปรับปรุง	2555)	 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ฉบับที	่38	 (ปรับปรุง	2555)	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

ฉบับที่	2	(ปรับปรุง	2555)	 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

ฉบับที่	3	(ปรับปรุง	2555)	 การรวมธุรกิจ
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ฉบับที่	5	(ปรับปรุง	2555)	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการด�าเนินงานที่ยกเลิก

ฉบับที	่8	(ปรับปรุง	2555)	 ส่วนงานด�าเนินงาน

 กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี	

ฉบับที่	15	 สัญญาเช่าด�าเนินงาน	-	สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า

ฉบับที่	27	 การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ท�าขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย

ฉบับที่	29	 การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ

ฉบับที่	32	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	ต้นทุนเว็บไซต์

 กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

ฉบับที่	1	 การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน	การบูรณะ	และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

ฉบับที่	4	 การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่

ฉบับที่	5	 สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน	การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม

ฉบับที	่7	 การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี	 ฉบับที่	 29	 เรื่อง	 การรายงานทางการเงินในสภาพ	
	 	 เศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง

ฉบับที่	10	 งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

ฉบับที่	12	 ข้อตกลงสัมปทานบริการ

ฉบับที่	13	 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

ฉบับที่	17	 การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ

ฉบับที่	18	 การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

 แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีส�ำหรับกำรบันทึกบัญชีหุ้นปันผล

	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทั้งหมดตามที่กล่าวข้างต้นได้รับการปรับปรุงและจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ	ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค�าและค�าศัพท์	 การตีความและการให้แนว
ปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน	มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินนี้	

	 ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับในอนำคต

	 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหม่เป็นจ�านวนมาก	 ซึ่งมีผลบังคับใช้
ส�าหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที	่1	มกราคม	2558	มาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวได้รบัการปรบัปรงุหรอื
จัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศโดยการเปล่ียนแปลงมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินในครั้งน้ีส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค�าและค�าศัพท์	 การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน	
ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชื่อว่าจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินนี้ในปีที่น�ามาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบัต	ิอย่างไร
ก็ตาม	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามท่ีกล่าวข้างต้นบางฉบับเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการเปล่ียนแปลงหลัก
การส�าคัญ	ซึ่งประกอบด้วยมาตรฐานดังต่อไปนี้

	 มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงำน 

	 มาตรฐานฉบบัปรบัปรงุนีก้�าหนดให้กจิการต้องรบัรูร้ายการก�าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตร์ประกนั
ภยัทนัทใีนก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่	ในขณะทีม่าตรฐานฉบบัเดมิอนญุาตให้กจิการเลอืกรบัรูร้ายการดงักล่าวทนัทใีนก�าไรขาดทนุ	หรอื
ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	หรือทยอยรับรู้ในก�าไรขาดทุนก็ได้	

	 ปัจจบุนับรษิทัฯรบัรูร้ายการก�าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตร์ประกนัภยัทนัทใีนก�าไรหรอืขาดทุนใน
งวดทีเ่กดิรายการ	ฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯประเมนิว่าเมือ่น�ามาตรฐานฉบบัปรบัปรงุนีม้าใช้ในปี	2558	และเปลีย่นมารบัรูร้ายการก�าไร
ขาดทนุดงักล่าวทนัทใีนก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่จะไม่มผีลกระทบต่อหนีสิ้นส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานและก�าไรสะสม
ยกมาในงบการเงิน
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 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง กำรวัดมูลคำ่ยุติธรรม

	 มาตรฐานฉบบันีก้�าหนดแนวทางเก่ียวกบัการวดัมลูค่ายตุธิรรมและการเปิดเผยข้อมลูทีเ่กีย่วกบัการวดัมลูค่ายตุธิรรม		กล่าว
คือ	หากกิจการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินใดตามข้อก�าหนดของมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอื่น		กิจการจะต้องวัดมูลค่า
ยุติธรรมนั้นตามหลักการของมาตรฐานฉบับนี	้และใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไปในการรับรู้ผลกระทบจากการเริ่มใช้มาตรฐานนี้

	 จากการประเมินเบื้องต้น	ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชื่อว่ามาตรฐานข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการ
เงินของบริษัทฯ

4. นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ
	 4.1 กำรรับรู้รำยได้

	 ขายสินค้า

	 รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทฯได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยส�าคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับ
ผู้ซื้อแล้ว	 รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบก�ากับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	 ส�าหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหัก
ส่วนลดแล้ว

	 รายได้จากการขายอุปกรณ์พร้อมออกแบบระบบและติดตั้ง

	 รายได้จากการขายอุปกรณ์พร้อมออกแบบระบบและติดตั้งจะรับรู้เป็นรายได้ตามขั้นความส�าเร็จของงาน

	 รายได้ค่าบริการ

	 รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความส�าเร็จของงาน

	 รายได้ค่าบริการบ�ารุงรักษา

	 รายได้ค่าบริการบ�ารุงรักษารับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้ว

	 ดอกเบี้ยรับ

	 ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยค�านึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง	

	 4.2 เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด

	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	หมายถึง	 เงินสดและเงินฝากธนาคาร	และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง	ซึ่งถึง
ก�าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน	3	เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจ�ากัดในการเบิกใช้

	 4.3 ลูกหนี้กำรค้ำ

	 ลกูหนีก้ารค้าแสดงมลูค่าตามจ�านวนมลูค่าสทุธทิีจ่ะได้รบั	บรษิทัฯบนัทกึค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูส�าหรบัผลขาดทนุโดยประมาณ
ที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได	้ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี	้

	 4.4  สินค้ำคงเหลือ

	 สินค้าคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุน	(ตามวิธีเข้าก่อน-ออกก่อน)	หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�า่กว่า

	 4.5 ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์ และค่ำเสื่อมรำคำ

	 ส่วนปรับปรงุอาคารเช่าและอปุกรณ์แสดงมลูค่าตามราคาทนุหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผ่ือการด้อยค่าของสินทรพัย์	(ถ้าม)ี	

	 ค่าเสื่อมราคาของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ค�านวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

	 	 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า	 	 	 5,	20	 ปี

	 	 อุปกรณ์โครงข่าย	 	 	 	 10	 ปี

	 	 อุปกรณ์ทดสอบ	 	 	 	 5		 ปี

	 	 เครื่องตกแต่ง	ติดตั้งและเครื่องใช้ส�านักงาน	 3,5		 ปี

	 	 ยานพาหนะ	 	 	 	 5		 ปี
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	 ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการค�านวณผลการด�าเนินงาน

	 ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�าหรับสินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง

	 บรษัิทฯตดัรายการส่วนปรบัปรงุอาคารเช่าและอปุกรณ์	ออกจากบญัช	ีเมือ่จ�าหน่ายสินทรพัย์หรอืคาดว่าจะไม่ได้รบัประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจ�าหน่ายสินทรัพย์	 รายการผลก�าไรหรือขาดทุนจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์	 จะรับรู้ในส่วน
ของก�าไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

	 4.6 รำยกำรธุรกิจกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

	 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ	หมายถึง	บุคคลหรือกิจการที่มีอ�านาจควบคุมบริษัทฯ		หรือถูกบริษัทฯควบคุม
ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม	หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

	 นอกจากนี	้บคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วข้องกนัยงัหมายรวมถงึบรษิทัร่วมและบคุคลทีม่สีทิธอิอกเสยีงโดยทางตรงหรอืทางอ้อม
ซึ่งท�าให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�าคัญต่อบริษัทฯ	ผู้บริหารส�าคัญ	กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯที่มีอ�านาจในการวางแผนและ
ควบคุมการด�าเนินงานของบริษัทฯ

 4.7 สัญญำเช่ำระยะยำว

	 สญัญาเช่าอาคารและอปุกรณ์ทีค่วามเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กบัผู้เช่าถอืเป็นสญัญา
เช่าการเงิน	 สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจ�านวน
เงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต�่ากว่า	ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะ
ยาว	 ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า	 สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิด
ค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่าหรืออายุของสัญญาเช่าแล้วแต่ระยะเวลาใดจะต�า่กว่า	

	 สัญญาเช่าอาคารและอุปกรณ์ท่ีความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็น
สัญญาเช่าด�าเนินงาน	จ�านวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าด�าเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอด
อายุของสัญญาเช่า

 4.8 เงินตรำต่ำงประเทศ

	 บริษัทฯแสดงงบการเงินเป็นสกุลเงินบาท	ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงานของบริษัทฯ	

	 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน	ณ	วันที่เกิดรายการ	สินทรัพย์และหนี้สินที่
เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน	ณ	วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน	

	 ก�าไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการค�านวณผลการด�าเนินงาน	

	 4.9 กำรด้อยคำ่ของสินทรัพย์

	 ทกุวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน	บรษิทัฯจะท�าการประเมินการด้อยค่าของทีด่นิ	ส่วนปรบัปรงุอาคารเช่าและอปุกรณ์ของบ
รษิทัฯหากมข้ีอบ่งชีว่้าสนิทรพัย์ดงักล่าวอาจด้อยค่า	บรษิทัฯรบัรูข้าดทนุจากการด้อยค่าเมือ่มลูค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคนืของสนิทรพัย์มี
มลูค่าต�า่กว่ามลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์นัน้	ทัง้นีม้ลูค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคนืหมายถงึมลูค่ายตุธิรรมหกัต้นทนุในการขายของสนิทรพัย์
หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า

	 บริษัทฯจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

	 4.10 ผลประโยชน์ของพนักงำน

	 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

	 บริษัทฯรับรู้เงินเดือน	ค่าจ้าง	โบนัส	และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

	 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

	 โครงการสมทบเงิน

	 บรษิทัฯและพนกังานได้ร่วมกนัจดัตัง้กองทนุส�ารองเล้ียงชพี	ซึง่ประกอบด้วยเงนิทีพ่นกังานจ่ายสะสมและเงนิทีบ่รษิทัฯจ่าย
สมทบให้เป็นรายเดือน	 สินทรัพย์ของกองทุนส�ารองเล้ียงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ	 เงินที่บริษัทฯจ่ายสมทบกองทุน
ส�ารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ
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 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

	 บรษัิทฯมภีาระส�าหรบัเงนิชดเชยทีต้่องจ่ายให้แก่พนกังานเมือ่ออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน	ซึง่บรษิทัฯถอืว่าเงนิชดเชย
ดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานส�าหรับพนักงาน	นอกจากนั้น	บริษัทฯจัดให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
ของพนักงาน	ได้แก่	โครงการเงินรางวัลการปฏิบัติงานครบก�าหนดระยะเวลา

	 บรษัิทฯค�านวณหนีส้นิตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนกังาน	และโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอืน่ของ
พนักงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว	้(Projected	Unit	Credit	Method)	โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ท�าการประเมิน
ภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

	 ผลก�าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	 ส�าหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานจะรับรู้ทันทีในก�าไรหรือขาดทุน

	 4.11 กำรจำ่ยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

	 การทีผู่ถ้อืหุน้ของบรษิทัฯโอนตราสารทนุของบรษิทัฯให้แก่บคุคลต่าง	ๆ 	รวมทัง้พนกังาน	ถอืเป็นรายการจ่ายโดยใช้หุน้เป็น
เกณฑ	์หากไม่ปรากฏว่าการโอนตราสารดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เป็นอย่างอื่นนอกเหนือจากการช�าระค่าสินค้าหรือบริการที่ได้ส่งมอบ
ให้แก่บริษัทฯ

	 บริษัทฯจะบันทึกผลต่างของมูลค่ายุติธรรมท่ีสูงกว่าราคาโอนของตราสารทุน	ณ	 วันโอนเป็นค่าใช้จ่ายในก�าไรหรือขาดทุน
และส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ในส่วนของผู้ถือหุ้น

	 4.12 ประมำณกำรหนี้สิน

	 บริษัทฯจะบนัทกึประมาณการหนีส้นิไว้ในบญัชเีมือ่ภาระผกูพนัซึง่เป็นผลมาจากเหตกุารณ์ในอดตีได้เกดิขึน้แล้ว	และมคีวาม
เป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปล้ืองภาระผูกพันน้ัน	 และบริษัทฯสามารถประมาณ
มูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

	 4.13 ภำษีเงินได้

	 ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

	 ภำษีเงินได้ปัจจุบัน

	 บริษัทฯบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจ�านวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ	 โดยค�านวณจากก�าไรทาง
ภาษีตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในกฎหมายภาษีอากร

	 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

	 บริษัทฯบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน	ณ	วันสิ้น
รอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น	โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช	้ณ	วันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงาน	

	 บรษัิทฯรบัรูห้นีส้นิภาษเีงนิได้รอการตดับญัชขีองผลแตกต่างชัว่คราวทีต้่องเสยีภาษทีกุรายการ	แต่รบัรูส้นิทรพัย์ภาษเีงนิได้
รอการตดับญัชสี�าหรบัผลแตกต่างชัว่คราวทีใ่ช้หกัภาษ	ีรวมทัง้ผลขาดทนุทางภาษทีีย่งัไม่ได้ใช้ในจ�านวนเท่าทีม่คีวามเป็นไปได้ค่อนข้าง
แน่ทีบ่รษัิทฯจะมกี�าไรทางภาษใีนอนาคตเพยีงพอทีจ่ะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างช่ัวคราวทีใ่ช้หกัภาษแีละผลขาดทนุทางภาษทีีย่งัไม่
ได้ใช้นั้น

	 บรษัิทฯจะทบทวนมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชทีกุสิน้รอบระยะเวลารายงานและจะท�าการปรบั
ลดมลูค่าตามบญัชดีงักล่าว	หากมคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษทัฯจะไม่มกี�าไรทางภาษเีพยีงพอต่อการน�าสนิทรพัย์ภาษเีงนิได้รอ
การตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

	 บรษัิทฯจะบนัทกึภาษเีงนิได้รอการตดับญัชโีดยตรงไปยงัส่วนของผูถ้อืหุน้หากภาษทีีเ่กดิขึน้เกีย่วข้องกบัรายการทีไ่ด้บนัทึก
โดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น	
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5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส�าคัญ
	 ในการจัดท�างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการใน
เรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ	 การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจ�านวนเงินที่แสดงในงบการเงินและ
ต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบ	งบการเงิน	ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ�านวนที่ประมาณการไว้	การใช้ดุลยพินิจและ
การประมาณการที่ส�าคัญมีดังนี้

	 สัญญำเช่ำ 

	 ในการพจิารณาประเภทของสญัญาเช่าว่าเป็นสญัญาเช่าด�าเนนิงานหรอืสญัญาเช่าทางการเงนิ	ฝ่ายบรหิารได้ใช้ดลุยพนิจิใน
การประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทฯได้โอนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่
เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่

	 ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

	 ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหน้ี	 ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาด
ว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหน้ีแต่ละราย	 โดยค�านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต	 อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่
ในขณะนั้น	เป็นต้น

	 มูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน

	 ในการประเมนิมลูค่ายตุธิรรมของเครือ่งมอืทางการเงนิทีไ่ม่มกีารซือ้ขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซือ้ขาย
คล่อง	ฝ่ายบรหิารต้องใช้ดุลยพนิจิในการประมาณการมลูค่ายตุธิรรมของเครือ่งมอืทางการเงนิดงักล่าว	โดยใช้เทคนคิและแบบจ�าลอง
การประเมนิมลูค่า	ซึง่ตวัแปรทีใ่ช้ในแบบจ�าลองได้มาจากการเทยีบเคยีงกบัตวัแปรทีม่อียูใ่นตลาด	โดยค�านงึถงึสภาพคล่อง	ข้อมลูความ
สัมพันธ์	และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว

	 ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์และค่ำเสื่อมรำคำ

	 ในการค�านวณค่าเสื่อมราคาของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์	 ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องท�าการประมาณอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ	์และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่า
คงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

	 นอกจากนี	้ฝ่ายบรหิารจ�าเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของส่วนปรับปรงุอาคารเช่าและอปุกรณ์		ในแต่ละช่วงเวลาและบนัทกึ
ขาดทนุจากการด้อยค่าหากคาดว่ามลูค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคนืต�่ากว่ามลูค่าตามบญัชขีองสินทรพัย์นัน้	ในการนีฝ่้ายบรหิารจ�าเป็นต้องใช้
ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

	 สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

	 บริษัทฯจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส�าหรับผลแตกต่างช่ัวคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้
เมือ่มคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบรษิทัฯจะมกี�าไรทางภาษใีนอนาคตเพยีงพอทีจ่ะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทนุ
นั้น	ในการนี้ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯควรรับรู้จ�านวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจ�านวนเท่าใด	โดย
พิจารณาถึงจ�านวนก�าไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

	 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

	 หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน	
ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆในการประมาณการนั้น	เช่น	อัตราคิดลด	อัตราการขึ้น
เงินเดือนในอนาคต	อัตรามรณะ	และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน	เป็นต้น
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6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
	 ในระหว่างปี	บริษัทฯมีรายการธุรกิจที่ส�าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไข
ทางการค้าและเกณฑ์ตามทีต่กลงกนัระหว่างบรษิทัฯและบคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วข้องกนัเหล่านัน้	ซึง่เป็นไปตามปกตธิรุกจิโดยสามารถ
สรุปได้ดังนี้

2557 2556 นโยบายการก�าหนดราคา

รำยกำรธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ค่าเช่าจ่าย 11 10 ราคาตามสญัญาซึง่ก�าหนดโดยผูป้ระเมนิราคาอสิระ

รำยกำรธุรกิจกับกรรมกำร

ค่าบริการจ่าย 3 - ราคาตามสัญญา

	 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

	 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันท่ี	 31	 ธันวาคม	 2557	 และ	 2556	 บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและ	
ผู้บริหาร	ดังต่อไปนี้

2557 2556

ผลประโยชน์ระยะสั้น 31,947 26,144

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 1,448 1,165

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 41 7

ผลประโยชน์ที่จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ	์(หมายเหตุ	17) - 17,117

รวม 33,436 44,433

	 การค�้าประกันจากกรรมการ	(หมายเหตุ	12)

	 กรรมการของบริษัทฯได้ค�้าประกันวงเงินสินเชื่อและเงินกู้ยืมระยะสั้นที่บริษัทฯได้รับจากธนาคาร	 การค�้าประกันดังกล่าว
ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียม

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

2557 2556

เงินสด 94 174

เงินฝากธนาคาร 18,133 339

รวม 18,227 513

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557	เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจ�ามีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ	0.1	ถึง	1.1	ต่อปี	(2556:	
ร้อยละ	0.1	ถึง	0.5	ต่อปี)

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : พันบาท
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8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

2557 2556

ลูกหนี้การค้า	-	กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�าหนดช�าระ

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 135,269 107,952

ค้างช�าระ

ไม่เกิน	3	เดือน 96,268 73,000

3	-	6	เดือน 20,604 390

มากกว่า	6	-	12	เดือน 45,248 28,348

รวม 297,389 209,690

หัก:	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (1,847) -

รวมลูกหนี้การค้า	-	กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน,	สุทธิ 295,542 209,690

ลูกหนี้อื่น

รายได้ค้างรับ	-	กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 5,759 -

เงินทดรองจ่ายพนักงาน 1,920 683

รวมลูกหนี้อื่น 7,679 683

รวมลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 303,221 210,373

9. สินค้าคงเหลือ

ราคาทุน
รายการปรับลดราคาทุนให้
เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

2557 2556 2557 2556 2557 2556

สินค้าส�าเร็จรูป 139,558 62,944 (7,180) (6,119) 132,378 56,825

งานระหว่างท�า 24,487 27,042 - - 24,487 27,042

อะไหล่และวัสดุ 398 114 - - 398 114

สินค้าระหว่างทาง 7,169 17,970 - - 7,169 17,970

รวม 171,612 108,070 (7,180) (6,119) 164,432 101,951

	 ในระหว่างปีปัจจุบัน	 บริษัทฯบันทึกการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับเพิ่มเป็นจ�านวน		
1	ล้านบาท	(2556:	3	ล้านบาท)	โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขาย

หน่วย : พันบาท

หน่วย : พันบาท
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10. เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้าประกัน
	 บรษัิทฯได้น�าเงนิฝากธนาคารจ�านวนนีไ้ปเป็นหลกัทรพัย์ค�า้ประกนัส�าหรบัหนงัสือค�า้ประกนัทีอ่อกโดยธนาคารในนามบรษิทัฯ
และเป็นหลักทรัพย์ค�า้ประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคาร

11. ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์

ส่วน
ปรับปรุง

อาคารเช่า

อุปกรณ์

โครงข่าย

อุปกรณ์

ทดสอบ

เครื่อง
ตกแต่ง

ติดตั้งและ

เครื่องใช้

ส�านักงาน

ยานพาหนะ สินทรัพย์

ระหว่าง

ติดตั้ง

รวม

รำคำทุน

1	มกราคม	2556 4,858 - 42,703 54,440 26,254 - 128,255

ซื้อเพิ่ม - - 11,781 3,191 3,794 - 18,766

จ�าหน่าย - - (106) - (2,504) - (2,610)

ตัดจ�าหน่าย - - (537) (160) (130) - (827)

โอน - - (656) - - - (656)

31	ธันวาคม	2556 4,858 - 53,185 57,471 27,414 - 142,928

ซื้อเพิ่ม - 920 5,833 5,254 16,716 1,297 30,020

จ�าหน่าย - - (1,272) - (19,695) - (20,967)

ตัดจ�าหน่าย - - (43) (34) - - (77)

31	ธันวาคม	2557 4,858 920 57,703 62,691 24,435 1,297 151,904

คำ่เสื่อมรำคำสะสม 

1	มกราคม	2556 641 - 29,174 30,298 24,750 - 84,863

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี 252 - 5,180 8,682 291 - 14,405

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับส่วนที่จ�าหน่าย - - (8) - (2,504) - (2,512)

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับส่วนที่ตัด
จ�าหน่าย

- - (181) (160) (130) - (471)

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับส่วนที่โอน - - (231) - - - (231)

31	ธันวาคม	2556 893 - 33,934 38,820 22,407 - 96,054

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี 991 26 6,314 9,255 2,660 - 19,246

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับส่วนที่จ�าหน่าย - - (1,272) - (18,265) - (19,537)

หน่วย : พันบาท
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ส่วน
ปรับปรุง

อาคารเช่า

อุปกรณ์

โครงข่าย

อุปกรณ์

ทดสอบ

เครื่อง
ตกแต่ง

ติดตั้งและ

เครื่องใช้

ส�านักงาน

ยานพาหนะ สินทรัพย์

ระหว่าง

ติดตั้ง

รวม

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับส่วนที่ตัด
จ�าหน่าย - - (21) (34) - - (55)

31	ธันวาคม	2557 1,884 26 38,955 48,041 6,802 - 95,708

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี

31	ธันวาคม	2556 3,965 - 19,251 18,651 5,007 - 46,874

31	ธันวาคม	2557 2,974 894 18,748 14,650 17,633 1,297 56,196

ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับปี

2556	(ทั้งจ�านวนรวมอยู่ในค่าใช้
จ่ายในการขายและบริหาร) - -	 - - - - 14,405

2557	(ทั้งจ�านวนรวมอยู่ในค่าใช้
จ่ายในการขายและบริหาร) - - - - - - 19,246

	 ณ	วันที	่31	ธันวาคม	2557	บริษัทฯมียอดคงเหลือของยานพาหนะซึ่งได้มาภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน	โดยมีมูลค่าสุทธิ
ทางบัญชีเป็นจ�านวนเงิน	17	ล้านบาท	(2556:	3	ล้านบาท)

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557	บริษัทฯมีอุปกรณ์จ�านวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู	่มูลค่าตามบัญชีก่อน
หักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจ�านวนเงินประมาณ	45	ล้านบาท	(2556:	59	ล้านบาท)

หน่วย : พันบาท
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12. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)

2557 2556 2557 2556

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร - MOR	 - 33,720

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ร้อยละ	1.35	-	
1.51

MLR	ลบร้อยละ	
0.5	และร้อยละ		
1.60	-	3.25

103,077 85,991

รวม 103,077 119,711

	 เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิทัง้หมดค�า้ประกนัโดยเงนิฝากธนาคารตามทีก่ล่าวไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ	10

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557	บริษัทฯมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจ�านวนเงิน	17	ล้านบาท	(2556:	 เงินเบิกเกิน
บัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจ�านวน	120	ล้านบาท)	ที่ค�า้ประกันโดยกรรมการของบริษัทฯและการจดจ�านองที่ดิน
ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง

13. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

2557 2556

เจ้าหนี้การค้า	-	กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 68,005 58,753

เจ้าหนี้อื่น	-	กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 869 145

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 14,827 16,466

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 83,701 75,364

14. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

2557 2556

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 24,134 3,972

หัก:	ดอกเบี้ยรอการตัดจ�าหน่าย (5,317) (653)

รวม 18,817 3,319

หัก:	ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระในหนึ่งปี (2,086) (253)

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	-	สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 16,731 3,066

หน่วย : พันบาท

หน่วย : พันบาท

หน่วย : พันบาท
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หน่วย : พันบาท

หน่วย : พันบาท

หน่วย : พันบาท

	 บริษัทฯได้ท�าสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลิสซิ่งเพื่อเช่ายานพาหนะใช้ในการด�าเนินงานของกิจการ	 โดยมีก�าหนดช�าระค่า
เช่าเป็นรายเดือน	อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ย	5	ปี

	 บริษัทฯมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต�่าตามสัญญาเช่าการเงินดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม

ผลรวมของจ�านวนเงินขั้นต�า่ที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 3,641 20,493 24,134

ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี (1,555) (3,762) (5,317)

มูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 2,086	 16,731 18,817

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม

ผลรวมของจ�านวนเงินขั้นต�า่ที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 432 3,540 3,972

ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี (179) (474) (653)

มูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 253 3,066 3,319

15. ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
	 จ�านวนเงนิส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานซึง่เป็นเงนิชดเชยพนกังานเมือ่ออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาว
อื่นของพนักงาน	แสดงได้ดังนี้

โครงการผลประโยชน์
หลังออกจากงาน

ผลประโยชน์ระยะยาว
อื่นของพนักงาน

รวม

2557 2556 2557 2556 2557 2556

ภำระผูกพันตำมโครงกำรผลประโยชน์ต้นปี 16,948 20,011 1,486 3,911 18,434 23,922

ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	 2,891 3,665 438 1,262 3,329 4,927

ต้นทุนดอกเบี้ย 645 752 57 114 702 866

ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี (701) - (91) (902) (792) (902)

ก�าไรจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย

- (7,480) - (1,798) - (9,278)

ต้นทุนบริการในอดีต - - - (1,101) - (1,101)

ภำระผกูพนัตำมโครงกำรผลประโยชน์ปลำยปี 19,783 16,948 1,890 1,486 21,673 18,434
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	 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยู่ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนแสดงได้ดังนี้

2557 2556

ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	 3,329 4,927

ต้นทุนดอกเบี้ย 702 866

ผลก�าไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - (9,278)

ต้นทุนบริการในอดีตที่รับรู้ในปี - (1,101)

รวมคำ่ใช้จ่ำยที่รับรู้ในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุน 4,031 (4,586)

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรับรู้ในรายการต่อไปนี้ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

ต้นทุนขาย 762 (1,926)

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 3,269 (2,660)

	 สมมติฐานที่ส�าคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	ณ	วันประเมินสรุปได้ดังนี้

2557 
(ร้อยละต่อปี)

2556 
(ร้อยละต่อปี)

อัตราคิดลด 3.8 3.8

อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต	 7 7

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน	(ขึ้นกับช่วงอายุ) 7-15 7-15

	 จ�านวนเงินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์และภาระผูกพันที่ถูกปรับปรุงจากผลของประสบการณ์ส�าหรับปีปัจจุบัน
และสี่ปีย้อนหลังแสดงได้ดังนี้

จ�านวนภาระผูกพันตามโครงการผล
ประโยชน์

จ�านวนภาระผูกพันที่ถูกปรับปรุงจาก
ผลของประสบการณ์

ปี	2557 21,673 -

ปี	2556 18,434 (7,742)

ป	ี2555 23,922 -

ปี	2554 19,279 -

ปี	2553 16,510 -

หน่วย : พันบาท

หน่วย : พันบาท

หน่วย : พันบาท
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16. ทุนเรือนหุ้น
	 (1)	เมื่อวันที	่25	เมษายน	2556	ที่ประชุมสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติดังนี้

	 -	ให้น�าบริษัทฯเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย	์เอ็ม	เอ	ไอ

	 -	เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯจากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	10	บาท	เป็นมูลค่าหุ้นละ	1	บาท

	 -	เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจาก	25	ล้านบาท	เป็น	250	ล้านบาท	โดยออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มทุนจ�านวน	225	ล้านหุ้น		
	 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท	ซึ่งการเพิ่มทุนดังกล่าวจะจัดสรรตามรายละเอียดดังนี้

1).	หุ้นสามัญออกใหม่จ�านวน	150	ล้านหุ้น	เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ	ซึ่งจะเป็นการเสนอขายในคราว
เดียวหรือหลายคราวก็ได้	ในอัตราส่วน	1	หุ้นเดิมต่อ	6	หุ้นใหม่	ในราคาหุ้นละ	1	บาท

2).	หุ้นสามัญออกใหม่จ�านวน	70	ล้านหุ้น	เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก

3).	หุ้นสามัญออกใหม่จ�านวน	5	ล้านหุ้น	เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของ	บริษัทฯ

	 ซึง่ทีป่ระชมุได้มอบหมายให้คณะกรรมการ/บคุคลทีค่ณะกรรมการมอบหมาย/คณะกรรมการบรหิารเป็นผู้พจิารณาก�าหนด
เงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆรวมทั้งการจัดสรรและด�าเนินการต่างๆเพื่อเสนอขายหุ้นดังกล่าวในข้อ	1)	ถึง	3)

	 ส�าหรับราคาที่จะเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯจ�านวน	5	ล้านหุ้น	ในข้อ	3	นั้น	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบ
ริษัทฯได้มีมติอนุมัติให้เสนอขายในราคาเท่ากับราคาเสนอขายหุ้นสามัญตามข้อ	2	แต่มีการพิมพ์ผิดพลาดในรายงานการประชุมผู้ถือ
หุ้น	โดยระบุว่าราคาเสนอขายเท่ากับราคาเสนอขายหุ้นสามัญตามข้อ	1	อย่างไรก็ตาม	เมื่อวันที่	2	ตุลาคม	2556	บริษัทฯได้มีหนังสือ
แจ้งแก้ไขรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นไปยังกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว

	 บริษทัฯได้เปลีย่นแปลงมลูค่าหุน้ทีต่ราไว้ของหุน้สามญัของบรษิทัฯจากเดมิมลูค่าทีต่ราไว้หุน้ละ10	บาท	เป็นมลูค่าหุน้ละ	1	
บาท	และได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนจ�านวน	225	ล้านบาทนี้กับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่	14	พฤษภาคม	2556	และบริษัทฯได้
รับช�าระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนตามข้อ	1)	เป็นจ�านวนรวม	150		ล้านบาท	เมื่อวันที่	27	มิถุนายน	2556

	 (2)	ในระหว่างวันที่	16-18	มิถุนายน	2557	บริษัทฯได้เสนอขายหุ้นสามัญเป็นครั้งแรกจ�านวน	75	ล้านหุ้น	โดยเสนอขาย
ให้ประชาชนทั่วไปจ�านวน	70	ล้านหุ้น	และกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ	จ�านวน	5	ล้านหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท	ใน
ราคาเสนอขายหุ้นละ	2.80	บาท	โดยบริษัทฯได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนที่ออกจ�าหน่ายและช�าระแล้วเป็นจ�านวน	250	ล้านบาท	
(หุ้นสามัญ	250	ล้านหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท)	กับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่	19	มิถุนายน	2557	และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยได้รับหุ้นสามัญจ�านวน	250	ล้านหุ้น	มูลค่าหุ้นที่ตราไว	้		หุ้นละ	1	บาท	เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเริ่มท�าการ
ซื้อขายได้ตั้งแต่วันที่	23	มิถุนายน	2557	ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว	บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นดัง
กล่าวเป็นจ�านวน	6	ล้านบาท	(สุทธิจากภาษีเงินได้	1	ล้านบาท)	ซึ่งบริษัทฯได้แสดงหักจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

17. ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
	 เมื่อวันที่	24	กรกฎาคม	2556	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ	ได้มีการจ�าหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทฯที่ถืออยู่ให้แก่ผู้บริหาร
ซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทฯเป็นจ�านวน	17,290,000	หุ้น	 ในราคาเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท	ซึ่งต�่ากว่ามูลค่ายุติธรรมของ
หุ้นดังกล่าว	 บริษัทฯได้บันทึกผลต่างระหว่างราคาขายกับมูลค่ายุติธรรมของหุ้นจ�านวนดังกล่าวเป็นจ�านวนเงิน	 17	 ล้านบาท	 เป็น	
ค่าใช้จ่ายในก�าไรหรือขาดทุนส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี	 31	 ธันวาคม	 2556	 และส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ในส่วนของ	
ผู้ถือหุ้น	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556

	 มลูค่ายตุธิรรมของหุน้ของบรษิทัฯค�านวณโดยทีป่รกึษาทางการเงนิโดยวธิรีาคาปิดต่อมลูค่าตามบญัชต่ีอหุน้	(Price	to	Book	
Value	Ratio	Approach:	P/BV)	ซึ่งค�านวณจากมูลค่าตามบัญชีจากงบการเงินงวด	หกเดือนสิ้นสุดวันที	่30	มิถุนายน	2556	ซึ่งเป็น
งบการเงินล่าสุดก่อนวันเกิดรายการคูณด้วยราคาปิดต่อมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ประกอบ
ธุรกิจใกล้เคียงกับบริษัทฯและน�ามาปรับลดเนื่องจากความเส่ียงสภาพคล่อง	 ซึ่งจากการค�านวณมูลค่ายุติธรรมของหุ้นของบริษัทฯ	
อยู่ที่	1.99	บาทต่อหุ้น
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18. ส�ารองตามกฎหมาย
	 ภายใต้บทบญัญตัขิองมาตรา	116	แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ�ากดั	พ.ศ.	2535	บรษิทัฯต้องจดัสรรก�าไรสทุธปิระจ�า
ปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ	5	ของก�าไรสุทธิประจ�าปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา	(ถ้ามี)	จนกว่าทุนส�ารองนี้จะ
มีจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ	10	ของทุนจดทะเบียน	ส�ารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถน�าไปจ่ายเงินปันผลได	้

 
19. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
	 รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่ส�าคัญดังต่อไปนี้

2557 2556

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน 131,311 137,959

ค่าเสื่อมราคา 19,246 14,405

ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าด�าเนินงาน 11,790 10,519

ซื้อสินค้า 573,917 398,895

การเปลี่ยนแปลงในสินค้าส�าเร็จรูปและงานระหว่างท�า (74,059) 23,646

20. ภาษีเงินได้
	 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที	่31	ธันวาคม	2557	และ	2556	สรุปได้ดังนี้

2557 2556

ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:

ภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับปี 12,611 16,234

ผลกระทบต่อภาษีเงินได้จากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน	(หมายเหต	ุ16) 1,459 -

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี: 

ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชจีากการเกดิผลแตกต่างชัว่คราวและการกลับรายการผลแตกต่างช่ัวคราว (1,229) 494

คำ่ใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 12,841 16,728

หน่วย : พันบาท

หน่วย : พันบาท
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หน่วย : พันบาท

หน่วย : พันบาท

	 รายการกระทบระหว่างก�าไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้

2557 2556

ก�าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 61,295 65,549

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 20% 20%

ก�าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี 12,259 13,110

ผลกระทบทางภาษีส�าหรับ:

ค่าใช้จ่ายต้องห้าม 826 3,900

ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น (244) (282)

รวม 582 3,618

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 12,841 16,728

	 ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2557

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2556

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 369 -

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ 1,436 1,224

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 4,335 3,687

รวม 6,140 4,911
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21. ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
	 ก�าไรต่อหุน้ข้ันพืน้ฐานค�านวณโดยหารก�าไรส�าหรบัปี	(ไม่รวมก�าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่)	ด้วยจ�านวนถวัเฉลีย่ถ่วงน�า้หนักของ
หุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปีหลังจากสะท้อนผลกระทบของการแตกหุ้นตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ	16

2557 2556

ก�าไรส�าหรับปี	(พันบาท) 48,453 48,821

จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก	(หุ้น) 215,273,973 102,260,274

ก�าไรต่อหุ้น	(บาท/หุ้น) 0.23 0.48

22. ข้อมูลจ�าแนกตามส่วนงาน
	 ข้อมลูส่วนงานด�าเนนิงานทีน่�าเสนอนีส้อดคล้องกบัรายงานภายในของบรษิทัฯทีผู่ม้อี�านาจตดัสนิใจสงูสดุด้านการด�าเนนิงานได้
รับและสอบทานอย่างสม�า่เสมอเพือ่ใช้ในการตดัสนิใจในการจดัสรรทรพัยากรให้กบัส่วนงานและประเมนิผลการด�าเนนิงานของส่วนงาน

	 เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน	 บริษัทฯจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ	
บริษัทฯมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น	3	ส่วนงาน	ดังนี้

1).	 ส่วนงานผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าแพลนเน็ตคอม	 เป็นส่วนงานการขายและบริการติดตั้งอุปกรณ์ระบบส่ือสาร
โทรคมนาคมที่บริษัทฯออกแบบพัฒนาขึ้นเอง

2).	สว่นงานผลติภณัฑภ์ายใตต้ราสนิคา้อืน่	เปน็สว่นงานการขายและบรกิารตดิตัง้อปุกรณร์ะบบสือ่สารโทรคมนาคม	ระบบ
ถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และดิจิทัลทีวีซึ่งซื้อจากบริษัทอื่น

3).	 ส่วนงานบริการ	 เป็นส่วนงานบริการหลังการขายและงานบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับระบบส่ือสารโทรคมนาคมให้กับ
ลูกค้าทั่วไป

	 บริษัทฯไม่มีการรวมส่วนงานด�าเนินงานอื่นเป็นส่วนงานที่รายงานข้างต้น

	 ผู้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการด�าเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการ
ตดัสนิใจเกีย่วกบัการจดัสรรทรพัยากรและการประเมนิผลการปฏบิตังิาน	บรษิทัฯประเมนิผลการปฏบิตังิานของสว่นงาน
โดยพจิารณาจากก�าไรหรอืขาดทนุจากการด�าเนนิงานซึง่วดัมลูคา่โดยใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัทีใ่ชใ้นการวดัก�าไรหรอืขาดทนุจาก
การด�าเนินงานในงบการเงิน	อย่างไรก็ตาม	บริษัทฯบริหารงานด้านการจัดหาเงิน	ซึ่งท�าให้เกิดค่าใช้จ่ายทางการเงินและ
รายได้ทางการเงิน	ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	และภาษีเงินได้โดยไม่มีการปันส่วนให้แต่ละส่วนงานด�าเนินงาน

ข้อมูลรายได้และก�าไรของส่วนงานของบริษัทฯส�าหรับปีสิ้นสุดวันที	่31	ธันวาคม	2557	และ	2556	มีดังต่อไปนี้
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ผลิตภัณฑ์ภาย
ใต้ตราสินค้า            

แพลนเน็ตคอม

ผลิตภัณฑ์ภายใต้
ตราสินค้าอื่น

บริการ รวมส่วนงาน

2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556

รำยได้จำกกำรขำยและ
บริกำรให้ลูกค้ำภำยนอก

120 81 769 623 62 40 951 744

ผลกำรด�ำเนินงำน  

ก�ำไรของส่วนงำน 24 19 184 190 41 31 249 240

รำยได้และค่ำใช้จ่ำยที่ 
ไม่ได้ปันส่วน:

รายได้อื่น - - - - - - 12 7

ค่าใช้จ่ายในการขาย - - - - - - (80) (65)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร - - - - - - (112) (108)

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน - - - - - - (8) (8)

ก�ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษี
เงินได้

- - - - - - 61 66

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ - - - - - - (13) (17)

ก�ำไรส�ำหรับปี - - - - - - 48 49

	 ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์

	 บรษัิทฯด�าเนนิธรุกจิในเขตภมูศิาสตร์เดยีวคือประเทศไทย	ดงัน้ัน	รายได้และสินทรพัย์ทีแ่สดงอยูใ่นงบการเงนิจงึถอืเป็นการ
รายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว

	 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที	่31	ธันวาคม	2557	รายได้จากการขายและบริการต่างประเทศคิดเป็นประมาณร้อยละ	8	(2556:	
ร้อยละ	3)	ของยอดรายได้จากการขายและบริการ

	 ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

	 ในปี	 2557	บริษัทฯไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ	 10	 ของรายได้ของกิจการ	 (ปี	 2556	
มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จ�านวนหนึ่งราย	 เป็นจ�านวนเงินประมาณ	 103	 ล้านบาท	 	 ซึ่งส่วนใหญ่มาจากส่วนงานผลิตภัณฑ์ภายใต้
ตราสินค้าอื่น)

23. กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
	 บริษัทฯและพนกังานบรษิทัฯได้ร่วมกนัจดัตัง้กองทนุส�ารองเล้ียงชพีขึน้ตามพระราชบญัญตักิองทนุส�ารองเลีย้งชพี	พ.ศ.	2530	
โดยบริษัทฯและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ	5	ของเงินเดือน	กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดย
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้	 จ�ากัด	 และจะจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือพนักงานน้ันออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนขอ
งบริษัทฯ	ในระหว่างปี	2557	บริษัทฯได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจ�านวนเงิน	2	ล้านบาท	(2556:	2	ล้านบาท)

หน่วย : ล้านบาท
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24. เงินปันผล

เงินปันผล อนุมัติโดย
เงินปันผลจ่าย 

(ล้านบาท)
เงินปันผลจ่าย
ต่อหุ้น (บาท)

เงินปันผลประจ�าปี	2555 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่	 25	 เมษายน	
2556

175.00 70.00

เงินปันผลระหว่างกาลส�าหรับปี2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	 เมื่อวันที่	 12	
พฤศจิกายน	2556

43.75 0.25

รวมเงินปันผลส�าหรับปี	2556 218.75 70.25

25. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
	 25.1 ภำระผูกพันเกี่ยวกับสัญญำเช่ำด�ำเนินงำนและสัญญำบริกำร

	 บรษิทัฯได้ท�าสญัญาเช่าอาคารและสญัญาบรกิารทีเ่กีย่วข้องกบับรษิทัทีเ่กีย่วข้องกนัแห่งหนึง่และบรษิทัอืน่	อายขุองสัญญา
มีระยะเวลาตั้งแต่	1	ถึง	5	ปี

	 บริษัทฯมีจ�านวนเงินขั้นต�า่ที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าด�าเนินงานและสัญญาบริการดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2557 2556

จ่ายช�าระภายใน

ภายใน	1	ปี 17 12

มากกว่า	1	ปี	แต่ไม่เกิน	5	ปี 28 3

 25.2 หนังสือค�้ำประกัน

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557	บริษัทฯมีหนังสือค�า้ประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯเหลืออยู่เป็นจ�านวน	102	ล้าน
บาท	(2556:	90	ล้านบาท)	ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ	เพื่อค�า้ประกันการปฏิบัติ
งานตามสัญญา

26. เครื่องมือทางการเงิน
	 26.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง

	 เครือ่งมอืทางการเงนิทีส่�าคญัของบรษิทัฯตามทีน่ยิามอยูใ่นมาตรฐานการบญัชฉีบบัที	่107	“การแสดงรายการและการเปิด
เผยข้อมลูส�าหรบัเครือ่งมอืทางการเงนิ”	ประกอบด้วย	เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด	ลกูหน้ีการค้าและลกูหนีอ้ืน่	เงนิฝากธนาคาร
ที่มีภาระค�า้ประกัน	เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นและหนี้สินตามสัญญาเช่า
การเงิน	บริษัทฯมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว	และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

	

หน่วย : ล้านบาท
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 ควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อ

	 บริษัทฯมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อท่ีเกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	 ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงนี้โดยการ
ก�าหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม	 ดังน้ันบริษัทฯจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระส�าคัญ
จากการให้สินเชื่อ	 นอกจากนี้	 การให้สินเช่ือของบริษัทฯไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่
จ�านวนมากราย	จ�านวนเงนิสงูสดุทีบ่รษิทัฯอาจต้องสญูเสียจากการให้สนิเชือ่คอืมลูค่าตามบญัชขีองลกูหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ทีแ่สดง
อยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

	 ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ย

	 บรษัิทฯมคีวามเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ทีส่�าคญัอนัเกีย่วเนือ่งกบัเงนิฝากสถาบนัการเงนิ	เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะ
สั้นที่มีดอกเบี้ย	สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด	หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับ
อัตราตลาดในปัจจุบัน
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 ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน

	 บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ส�าคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อหรือขายสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ

	 บรษัิทฯมยีอดคงเหลอืของหนีส้นิทางการเงินทีเ่ป็นสกลุเงนิตราต่างประเทศซึง่ไม่ได้รบัการป้องกนัความเส่ียงด้านอตัราแลก
เปลี่ยน	ดังนี้

สกุลเงิน หนี้สินทางการเงิน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

อัตราแลกเปลี่ยน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2557 2556 2557 2556

(ล้าน) (ล้าน) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริกำ 3 3 33.1132 32.9494

	 26.2 มูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน

	 เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น	 เงินกู้ยืมมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตรา
ดอกเบี้ยในตลาด	 บริษัทฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในง	
บแสดงฐานะการเงิน

	 มูลค่ายุติธรรม	 หมายถึง	 จ�านวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพย์กันหรือจ่ายช�าระหน้ีสินในขณะที่ทั้งสอง
ฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน		
วิธีการก�าหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน	 มูลค่ายุติธรรมจะก�าหนดจากราคาตลาดล่าสุด	
หรือก�าหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม	

27. การบริหารจัดการทุน 
	 วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่ส�าคัญของบริษัทฯ	 คือการจัดให้มีซ่ึงโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการ
ด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น	โดย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557	บริษัทฯมีอัตราส่วนหนี้สินต่อ
ทุนเท่ากับ	0.5:1	(2556:	1.1:1)

28. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
	 เมื่อวันที่	24	กุมภาพันธ	์2558	ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ	ครั้งที่	2/2558	มีมติให้เสนอการจ่ายเงินปันผลประจ�า
ปี	 2557	 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 ในอัตราหุ้นละ	 0.12	บาท	 รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น	 30	 ล้านบาท	 โดยบริษัทฯจะน�าเสนอเพื่อ	
ขออนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในที่ประชุมสามัญประจ�าปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯในวันที่	29	เมษายน	2558	ต่อไป

29. การอนุมัติงบการเงิน
	 งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่	24	กุมภาพันธ	์2558
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ผู้ถือหุ้นและนโยบายจ่ายเงินปันผล

1. จ�านวนทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้ว
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557	บริษัทฯ	มีทุนจดทะเบียนจ�านวน	250.00	ล้านบาท	และมีทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้วจ�านวน	
250.00	ล้านบาท	แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�านวน	250	ล้านหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1.00	บาท	

2. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ล�าดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้น จ�านวนหุ้น
% ของ

จ�านวนหุ้น
ทั้งหมด

1. ครอบครับนายประพัฒน์	รัฐเลิศกานต์ 78,950,000 31.58

1.	นายประพัฒน์	รัฐเลิศกานต์ 	70,200,000

2.	นางชนิสา	รัฐเลิศกานต์ 6,250,000

3.	นางสาวพัฒน์นรี	รัฐเลิศกานต์ 2,500,000

2. ครอบครัวนายเทรเวอร์	จอห์น	ทอมสัน 78,950,000 31.58

1.	นายเทรเวอร์	จอห์น	ทอมสัน 70,200,000

2.	นางจงจิตร	อะเนกา 6,250,000

3.	นายดนัย	ทอมป์สัน 833,334

4.	นายดรัณ	ทอมป์สัน 833,333

5.	นางสาวอดิสา	ทอมป์สัน 833,333

3. นายสาธิต	รัฐเลิศกานต์ 10,210,000 4.08

4. นางรัตนา	สุวรรณ 5,150,000 2.06

5. นายจรัล	ระวีแสงสูรย์ 2,550,000 1.02

6. นายสมพงษ	์กิตติพิพัฒน์ภูติ 1,628,500 0.65

7. นายสมชาย	สกุลวิจิตร์สินธุ 1,400,000 0.56

8. นายปรีชา	สกุลดีเลิศ	 1,295,500 0.52

9. นายพรชัย	จันทชีวกุล 1,205,000 0.48

10. นายสิทธิศักดิ	์ผาณิตพจมาน 1,032,300 0.41

* หมายเหตุ
	 (1)	ข้อจ�ากัดการถือครองหลักทรัพย์ของบุคคลต่างด้าว		

	 บริษัทฯ	มีข้อจ�ากัดการถือครองหลักทรัพย์ของบุคคลต่างด้าว	ไว้ร้อยละ	49	ของทุนช�าระแล้ว		โดย	ณ	วันที่		31	ธันวาคม	
2557	มีบุคลลต่างด้าวถือครองหลักทรัพย์	PCA	ร้อยละ	28.08	ของทุนช�าระแล้ว	
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	 (2)	กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก�าหนดนโยบายหรือการด�าเนินงานของ	PCA	อย่างมีนัยส�าคัญ

	 ครอบครัวนายประพัฒน์	รัฐเลิศกานต์	ครอบครัวนายเทรเวอร	์จอห์น	ทอมสัน	,นายสาธิต	รัฐเลิศกานต	์,นางรัตนา	สุวรรณ	
และนายสมชาย	สกลุวิจติร์สนิธ	ุรวมถอืหุ้นประมาณร้อยละ	69.86	เป็นกลุม่ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ทีโ่ดยพฤตกิารณ์มอีทิธพิลต่อการก�าหนด
นโยบายหรือการด�าเนินงานของบริษัท	จ�านวน	5	ท่านจากกรรมการทั้งหมด	9	ท่าน

3. การออกหลักทรัพย์อื่น
	-	ไม่มี	–	

4. นโยบายการจ่ายเงินปันผล
	 บริษัทฯ	 มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ	 50	 ของก�าไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล	
อย่างไรก็ตาม	 บริษัทฯ	 อาจก�าหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่ก�าหนดได้	 หากบริษัทมีความจ�าเป็นที่จะต้องน�าเงิน
ก�าไรสุทธิจ�านวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการด�าเนินงานของบริษัทฯ	ต่อไป
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 ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลส�าคัญอื่นๆ

(1)  บริษัทที่ออกหลักทรัพย์
ชื่อบริษัท

ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ 

	

	

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่

(2)  นายทะเบียนหลักทรัพย์
ชื่อบริษัท

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่

(3)  ผู้สอบบัญชี
ชื่อบริษัท 

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่

บริษัท	แพลนเน็ต	คอมมิวนิเคชั่น	เอเชีย	จ�ากัด	(มหาชน)	

ให้บริการด้านเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม	และดิจิตอลทีว	ี

ครอบคลุม	3	กลุ่มผลิตภัณฑ	์ได้แก่	

(1)	ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ	เป็นตัวแทนจ�าหน่าย	ทั้งระบบสื่อสาร
โทรคมนาคม	และระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์	และดิจิตอลทีวี

(2)	ผลิตภัณฑ	์ภายใต้ชื่อ	PlanetComm	และ	

(3)	บริการ

157	 ซอยรามอินทรา	 34	 ถนนรามอินทรา	 แขวงท่าแร้ง	 เขตบางเขน	
กรุงเทพฯ	10230	

บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

บริษัท	ส�านักงาน	อีวาย	จ�ากัด

เลครัชดา	ออฟฟิช	คอมเพล็กซ	์เลขที่	193/136-137	
ชั้น	 33	 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่	 เขตคลองเตย	
กรุงเทพมหานคร	10110

เลขทะเบียนบริษัท	

62	 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 ถนนรัชดาภิเษก	 เขต
คลองเตย	กรุงเทพฯ	10110	

เว็บไซต์

0105537049391

เว็บไซต์	 www.planetcomm.com

โทรศัพท	์ 02-792-2400

โทรสำร 02-792-2499

เว็บไซต์ www.tsd.co.th

โทรศัพท์ 02-229-2800

โทรสำร

www.ey.com

โทรศัพท์ 02-264	0777,	02-661-9190	

โทรสำร 02-264-0789-90

02-359-1259
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(4)  ที่ปรึกษา
(4.1) ที่ปรึกษาการควบคุมภายใน
ชื่อบริษัท 

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ 

(4.2) ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
ชื่อบริษัท

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่

บริษัท	พีแอนด์แอล	อินเทอร์นอล	ออดิท	จ�ากัด	

92/204	 หมู่ที่	 5	 หมู่บ้านนันทนาการ์เด้น	 ซอยท่าอิฐ,	 ถนนรัตนาธิเบศร์,	
ต�าบลบางรักน้อย	อ�าเภอเมืองนนทบุร	ีจังหวัดนนทบุรี	11000

บริษัท	ธรรมนิติ	จ�ากัด	(มหาชน)

267/1	ถ.ประชาราษฎร์	สาย	1	แขวงบางซื่อ	เขตบางซื่อ	กรุงเทพ	10800		

โทรศัพท์	 02-526-6100,	02-526-7811	

เว็บไซต์	 www.dharmniti.co.th

โทรศัพท์ 02-587-8080

โทรสำร 02-585-9204

“ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี	 (แบบ	 56-1)	 ของบริษัท	
ที่แสดงไว้ใน	www.sec.or.th	หรือเว็บไซต์ของบริษัท	www.planetcomm.com”




