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(สรรพัชญ โสภณ)
ประธานกรรมการ

 ปี 2558 นับเป็นอีกปีที่บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ำกัด (มหำชน) หรือ PCA มีกำรพัฒนำองค์กรเพื่อกำรเติบโตอย่ำง
ต่อเนื่องบนพ้ืนฐำนทำงธุรกิจท่ีแข็งแกร่ง และก้ำวสู่กำรเป็นผู้น�ำเทคโนโลยีทำงด้ำนระบบสื่อสำรโทรคมนำคมและดิจิตอลทีวี ส�ำหรับองค์กร
ชั้นน�ำในเขตประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC) ทุกประเทศต้องเตรียมควำมพร้อมในทุกด้ำน เพื่อกำรด�ำเนินธุรกิจและกำรแข่งขันในทุกมิติ 
ส่งผลให้บรษิทัต่ำงๆ ในประเทศไทยจ�ำเป็นต้องพฒันำอยูต่ลอดเวลำ และมีกำรวำงแผนงำนด้ำนต่ำงๆ เพื่อให้สำมำรถยนือยูบ่นเวทกีำรแข่งขนั
ทำงธุรกิจได้อย่ำงมั่นคง ส�ำหรับนโยบำยเรื่องกำรเปลี่ยนผ่ำนระบบโทรทัศน์แบบอนำล็อคไปสู่โทรทัศน์ระบบดิจิตอล ส่งผลต่อผู้ประกอบกำร
และภำคครัวเรือนในวงกว้ำง โดยเฉพำะกำรเปลี่ยนอุปกรณ์รับสัญญำณให้เป็นระบบดิจิตอล ในฐำนะผู้ประกอบกำรต้องมีควำมพร้อมและ
ต้องพัฒนำตัวเองอยู่ตลอดเวลำ รวมถึงต้องมีกำรก�ำหนดกลยุทธ์กำรด�ำเนินธุรกิจให้ก้ำวทันโลกแห่งกำรเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 
 ในช่วงปีที่ผ่ำนมำ PlanetComm มีกำรเติบโตมำอย่ำงต่อเนื่อง บริษัทได้มุ่งเน้นที่จะพัฒนำกำรท�ำงำนให้มีประสิทธิภำพในทุกๆ ด้ำน
เพื่อให้มีควำมพร้อมในกำรแข่งขันบนเวทีโลก เพื่อให้บริษัทประสบควำมส�ำเร็จตำมวิสัยทัศน์ของบริษัทที่วำงไว้ โดยก�ำหนดพันธกิจหลักคือ 
บริษัทมุ่งมั่นที่จะมอบบริกำรแบบครบวงจร ด้วยกำรคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพสูง รำคำที่เหมำะสม กำรจัดส่งสินค้ำตรงต่อเวลำให้บริกำร
ทั้งก่อนและหลังกำรขำยจำกทีมงำนวิศวกร มืออำชีพ มุ่งหวังกำรใช้เทคโนโลยีเกิดประโยชน์อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุดและคุ้มค่ำเงินลงทุน 
เพื่อตอบสนองควำมพึงพอใจของลูกค้ำ 
 นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรยังมีนโยบำยก�ำกับดูแลกำรลงทุนอย่ำงใกล้ชิด ให้เป็นไปตำมก�ำหนดเวลำและเปำหมำยเพ่ือให้เกิด
ผลตอบแทนที่คุ้มค่ำต่อนักลงทุน โดยกำรควบคุมต้นทุนกำรด�ำเนินงำนตลอดจนค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 
เพือ่ให้ผลประกอบกำรของบริษัทเติบโตขึ้นจำกปีก่อนและปีต่อไปได้อย่ำงมั่นคง อีกทั้งบริษัทยังเข้ำร่วมในพันธกิจกำรปองกันและ
ต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันปลูกจิตส�ำนึกและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรม “ไม่รับ 
ไม่ให้ คนไทยไม่โกง” อกีทัง้ยงัสนบัสนนุและร่วมปองกนักำรทจุรติคอร์รปัชัน่เกีย่วกบักำรด�ำเนนิธรุกจิให้มกีำรแข่งขนัอย่ำง เป็นธรรม เปดเผย 
โปร่งใส พร้อมสนับสนุนเครือข่ำยทั้งภำครัฐ และภำคเอกชน เพื่อเป็นแนวร่วมในกำรให้ข้อเสนอแนะ และตรวจสอบเพื่อปองกันและต่อต้ำน
กำรทุจริตคอร์รัปชั่น
 ในนำมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ขอขอบคุณลูกค้ำ คู่ค้ำ ผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้บริหำรและพนักงำนของบริษัทฯ ที่มีส่วนร่วมในกำรผลักดัน
ให้บริษัทฯ ประสบควำมส�ำเร็จและสนับสนุนบริษัทเสมอมำ และขอให้มั่นใจว่ำคณะกรรมกำรบริษัทฯ จะยึดมั่นและก�ำกับดูแลกิจกำรตำมหลัก
บรรษัทภิบำล และสร้ำงกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืนตลอดไป
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 บรษัิท แพลนเนต็ คอมมวินเิคชัน่ เอเชยี จ�ำกดั (มหำชน) หรอื PCA ผู้ ให้บรกิำรทำงด้ำนเทคโนโลยสีื่อสำรโทรคมนำคมและดจิติอลทวีี
แบบครบวงจร ให้แก่หน่วยงำน และองค์กรชั้นน�ำในเขตประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC) ด้วยควำมรู้ ควำมช�ำนำญและประสบกำรณ์
มำกกว่ำ 20 ปี เรำให้ค�ำปรึกษำ ออกแบบ ติดตั้งและบริกำร หลังกำรขำยครอบคลุมผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเป็นตัวแทนจ�ำหน่ำย รวมทั้งผลิตภัณฑ์
และบริกำรภำยใต้ชื่อ PlanetComm จนเป็นที่รู้จักและยอมรับอย่ำงกว้ำงขวำง 
 ในปี 2558 ที่ผ่ำนมำ บริษัทฯยังคงให้ควำมส�ำคัญกับเทคโนโลยีใหม่ๆ และเตรียมควำมพร้อมเพื่อรองรับ เทรนด์ต่ำงๆ ที่จะเกิดขึ้น
ในอนำคต โดยกำรจดัหำผลติภณัฑ์และบรกิำรทีท่นัสมยัตรงกบัควำมต้องกำรของลกูค้ำ ทัง้หน่วยงำนภำครฐัและภำคเอกชน เพื่อให้ก้ำวทนัต่อ
กระแสเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว ตลอดจนสำมำรถรับมือกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยให้กำรท�ำงำนรวดเร็ว มีประสิทธิภำพและ
เป็นกำรประหยัดต้นทุนกำรบริหำรจัดกำร และยังช่วยให้กำรเข้ำถึงข้อมูลสะดวกรวดเร็วในทุกที่ทุกเวลำ นอกจำกนั้น ยังได้มีกำรด�ำเนินงำน
และกิจกรรมหลำยอย่ำง รวมถึงกำรจัดหำและพัฒนำพลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลำด เพื่อขับเคล่ือนให้องค์กรเติบโตและก้ำวไปข้ำงหน้ำได้
อย่ำงมั่นคง บรรลุเปำหมำยและพันธกิจที่วำงไว้ ซ่ึงคณะผู้บริหำรได้ ให้ควำมส�ำคัญต่อกำรบริหำรจัดกำรที่ดีภำยใต้หลักธรรมำภิบำลเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียทุกท่ำน ทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้ำ อีกทั้งกำรพัฒนำบุคลำกรให้เกิดกำรเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ เพื่อสร้ำง
จุดแข็งในกำรด�ำเนินธุรกิจและสร้ำงควำมมั่นคงยั่งยืนให้กับองค์กร
 และในยุคท่ีเทคโนโลยี 4G หรือ 4th Generation Mobile Communications อำจจะเรียกในอีกช่ือหนึ่งว่ำ LTE (Long Term 
Evolution) เข้ำมำมีบทบำทต่อกำรด�ำเนินชีวิตยุคปัจจุบันอย่ำงมำก ประโยชน์ของระบบ 4G คือ ช่วยให้สำมำรถติดต่อสื่อสำรได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ทั้งทำงด้ำนภำพและเสียง เช่น กำรดำวน์โหลดหรือรับชมวิดีโอ ภำพยนต์แบบควำมคมชัดสูง (HD) กำรเรียนกำรสอนทำงไกล
ผ่ำนระบบโทรศัพท์ไร้สำย กำรรักษำพยำบำลในแหล่งทุรกันดำร กำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรของเกษตรกรและอำชีพอื่นๆ นอกจำกนี้ ยังช่วยให้
อุปกรณ์พกพำ เช่น โทรศัพท์มือถือ แทบเล็ต และคอมพิเตอร์ Notebook สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด จำกประโยชน์ดังกล่ำว
ข้ำงต้น ท�ำให้ประเทศต่ำงๆ หันมำใช้ระบบนี้กันอย่ำงแพร่หลำย รวมถึงประเทศไทยด้วยและมีแนวโน้มเติบโตขึ้นเรื่อยๆ อย่ำงต่อเนื่อง
 ส�ำหรับปี 2559 นี้ บริษัทฯ ได้ก�ำหนดกลยุทธ์กำรด�ำเนินธุรกิจเพ่ือให้ตอบสนองต่อนโยบำย Digital Economy ของรัฐบำลและ
กำรเปดตลำด AEC โดยยังคงมุ่งมั่นด�ำเนินกิจกำรอย่ำงเต็มก�ำลังควำมสำมำรถโดยทีมผู้บริหำร และวิศวกรผู้เชี่ยวชำญงำนด้ำนพัฒนำ
เทคโนโลยี อุปกรณ์ซอฟตแวร์ เพื่อเสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งในทุกๆ ด้ำนให้กับบริษัท เพื่อให้ก้ำวทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว 
ทันกับสถำนกำรณ์ด้ำนตลำดท่ีมีกำรแข่งขันสูง เพื่อสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพในเวลำที่เหมำะสม 
โดยล่ำสดุได้ให้บรกิำรใหม่ คอื แพลนเนต็ไฟเบอร์ GigaNET เป็นบรกิำรอนิเทอร์เนต็ควำมเรว็แสงผ่ำนสำยเคเบิล้ใยแก้วน�ำแสง ตัง้แต่ต้นทำง
จนถึงห้องผู้ ใช้บริกำร ด้วยเทคโนโลยีล่ำสุด Fiber To The Room (FTTR) เหมำะกับไลฟสไตล์ของผู้ที่ต้องกำรใช้อินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง 
และกำรใช้งำน Social Media ผ่ำนอุปกรณ์สื่อสำรพกพำได้หลำยเครื่องพร้อมกัน
 ในนำมของแพลนเน็ตคอม ขอเรียนต่อท่ำนผู้ถือหุ้น คณะผู้บริหำร และพนักงำนทุกคน ถึงควำมตั้งใจที่จะด�ำเนินงำนและพัฒนำ
กิจกำรของบริษัทให้เติบโตและมั่นคง เรำจะบริหำรงำนอย่ำงเต็มก�ำลังควำมสำมำรถ ด้วยหลักธรรมำภิบำลและด้วยควำมโปร่งใส เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ท้ำยที่สุดนี้ขอขอบคุณท่ำนผู้ถือหุ้น นักลงทุน ลูกค้ำ ผู้บริหำร พนักงำน รวมถึงพันธมิตรทำงธุรกิจและ
ผู้มีส่วนสนับสนุนบริษัททุกท่ำน ที่ให้ควำมไว้วำงใจ และสนับสนุนบริษัทเป็นอย่ำงดีตลอดมำ
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วิสัยทัศน์
แพลนเนต็คอม ผูน้�ำเทคโนโลยทีำงด้ำนระบบสื่อสำรโทรคมนำคมและดจิติอลทวี ีส�ำหรบัองค์กรชัน้น�ำในเขตประชำคม
เศรษฐกิจอำเซียน (AEC) 

พันธกิจ
แพลนเนต็คอม มคีวำมมุง่มัน่ทีจ่ะมอบบรกิำรแบบครบวงจร ด้วยกำรคดัสรรผลิตภณัฑ์ทีม่คีณุภำพสงู รำคำทีเ่หมำะสม 
กำรจัดส่งสินค้ำตรงต่อเวลำ ให้บริกำรท้ังก่อนและหลังกำรขำยจำกทีมวิศวกรมืออำชีพ มุ่งหวังให้กำรใช้เทคโนโลย ี
เกิดประโชยน์อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุดและคุ้มค่ำเงินลงทุน เพื่อตอบสนองควำมพึงพอใจของลูกค้ำ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ



5

ข้อมูลการเงินที่ส�าคัญ

รายการ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตรำส่วนสภำพคล่อง  (เท่ำ)
อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว   (เท่ำ)
อัตรำส่วนสภำพคล่องกระแสเงินสด   (เท่ำ)
อัตรำส่วนหมุนเวียนลูกหนี้กำรค้ำ   (เท่ำ)
ระยะเวลำเก็บหนี้เฉลี่ย  (วัน)
อัตรำส่วนหมุนเวียนสินค้ำคงเหลือ   (เท่ำ)
ระยะเวลำขำยสินค้ำเฉลี่ย   (วัน)
อัตรำส่วนหมุนเวียนเจ้ำหนี้  (เท่ำ)
ระยะเวลำช�ำระหนี้   (วัน)
Cash Cycle  (วัน)
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท�าก�าไร
อัตรำก�ำไรขั้นต้น    (%)
อัตรำก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำน   (%)
อัตรำก�ำไรอื่น  (%)
อัตรำส่วนเงินสดต่อกำรท�ำก�ำไร   (%)
อัตรำก�ำไรสุทธิ  (%)
อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น   (%)
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์   (%)
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวร  (%)
อัตรำกำรหมุนของสินทรัพย์   (เท่ำ)
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่ำ)
อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช�ำระดอกเบี้ย  (เท่ำ)
อัตรำส่วนควำมสำมำรถช�ำระภำระผูกพัน  (เท่ำ)
อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผล  %)

1.46
1.01

-0.34
2.67

135.07
5.03

71.57
6.19

58.20
148.44

34.76
12.25
1.30

-106.07
9.22

31.85

13.15
155.18

1.43

1.59
-10.27
-9.13

302.58

1.64
1.03
0.57
2.88

125.15
4.73

76.18
6.78

53.11
148.22

32.22
9.05
0.88

217.95
6.50

23.35

9.97
140.09

1.53

1.09
27.61
0.63

89.61

2.73
1.59

-0.55
3.70

98.53
5.28

69.19
8.83

41.32
126.4

26.14
6.44
1.28

-162.74
5.03

14.51

12.23
120.47

1.38

0.52
19.57
0.74

-

1.86
1.24

-0.24
2.75

98.38
3.59

101.77
7.35

49.69
150.47

26.79
6.70
0.83

-94.25
5.20

11.31

6.54
108.02

1.26

0.93
10.27
-0.58
56.19



6 รายงานประจําป 2558

นายสรรพัชญ โสภณ
• ประธานกรรมการ

ดร.ขัติยา ไกรกาญจน์
• กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์
• รองประธานกรรมการ
• ประธานกรรมการบริหาร
• กรรมการผูอํานวยการ
 และหัวหนาเจาหนาที่บริหาร

นายเทรเวอร์ จอห์น ทอมสัน
• กรรมการ
• รองประธานกรรมการบริหาร
• กรรมการผูอํานวยการ
 และหัวหนาเจาหนาที่ดานเทคโนโลยี

1
2
3
4

นายสมพงค์ อุ่ยตระกูล
• กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบ 

นางสุธารักษ์ สุทรภูษิต
• กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบ

นายปราโมทย์  พงษ์ทอง 
• กรรมการ 
• ประธานกรรมการสรรหา 
 กําหนดคาตอบแทน และบรรษัทภิบาล
• กรรมการบริหารความเสี่ยง  

นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์
• กรรมการอิสระ
• กรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทน 
 และบรรษัทภิบาล 
• กรรมการบริหารความเสี่ยง 

5
6
7
8

คณะกรรมการบริษัทฯ

6

1

75

3 4

2

8



7

นางสาววรรณภา  วีระเจริญ  
• กรรมการบริหาร 
• ผูชวยกรรมการผูอํานวยการฝายปฏิบัติการ

นางธัชพร  รัตนโมรา 
• กรรมการบริหาร 
• ผูชวยกรรมการผูอํานวยการฝาย
 การเงินและบัญชี 

นายประวิช รุ่งเดชารักษ์
• กรรมการบริหาร
• ผูชวยกรรมการผูอํานวยการ
 ฝายบริการเทคนิค

นายรุ่งโรจน์ จตุรวรพร
• กรรมการบริหาร
• ผูชวยกรรมการผูอํานวยการฝายขาย 
 (Broadcast & Digital TV)

นายไพโรจน์  พรพัฒนนางกูร  
• กรรมการบริหาร
• ผูชวยกรรมการผูอํานวยการฝาย
 บริการเทคนิค

6
7
8
9

10

คณะผู้บริหาร

นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์
• รองประธานกรรมการ
• ประธานกรรมการบริหาร
• กรรมการผูอํานวยการและหัวหนาเจาหนาที่บริหาร

นายเทรเวอร์ จอห์น ทอมสัน
• กรรมการ
• รองประธานกรรมการบริหาร
• กรรมการผูอํานวยการและหัวหนาเจาหนาที่ดานเทคโนโลยี

นางรัตนา สุวรรณ
• ที่ปรึกษาฝายบัญชีและการเงิน

นายสาธิต รัฐเลิศกานต์
• กรรมการบริหาร
• รองกรรมการผูอํานวยการฝายขาย

นายวีรศักดิ์  อาทรชัยกุล 
• กรรมการบริหาร 
• ผูชวยกรรมการผูอํานวยการฝายการตลาด
 และพัฒนาธุรกิจ

1
2
3
4
5

4

1

7
3 5

6

2

8

9 10



8 รายงานประจําป 2558

นายสรรพัชญ  โสภณ
อายุ 61 ป
• ประธานกรรมการ
ได้รับกำรแต่งตั้งเมื่อ 30 ธันวำคม 2554

ประวัติการศึกษา
• ปริญญำโท Master of Business Administration, 
 Western Michigan University, USA
ประสบการณ์
• 2554 - ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำร 
  บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น 
  เอเชีย จ�ำกัด (มหำชน)
• 2556 - ปัจจุบัน กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำรตรวสอบ 
  บริษัท มำสเตอร์คูล อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ำกัด 
  (มหำชน) 
• 2553 - 2557 กรรมกำรบริหำร 
  ส�ำนักงำนส่งเสริมอุตสำหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชำติ
• 2546 - 2552 กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท ฮิวเลตต์-แพคกำร์ด 
  (ประเทศไทย) จ�ำกัด
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ   
 บริษัท มำสเตอร์คูล อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหำชน)
สัดส่วนการถือหุ้น (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง)
• จ�ำนวน 0 หุ้น
 คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ�ำนวนหุ้นที่ออกจ�ำหน่ำยทั้งหมด
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
• คณะกรรมกำรบริษัท ปี 2558 : 10/10 ครั้ง
• คณะกรรมกำรสรรหำฯ ปี 2558 : 1/3 ครั้ง
 (ลำออกจำกคณะกรรมกำรสรรหำฯ เมื่อวันที่ 18 มิถุนำยน 2558)  
  

ดร.ขัติยา  ไกรกาญจน์
อายุ 63 ป
• กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการตรวจสอบ
ได้รับกำรแต่งตั้งเมื่อ 30 ธันวำคม 2554

ประวัติการศึกษา
• ปริญญำเอก Doctor of Philosophy in Electrical Engineering, 
 University of Missouri-Rolla, USA
ประสบการณ์
• 2554 - ปัจจุบัน  กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
  บรษัิท แพลนเน็ต คอมมวินิเคชัน่ เอเชยี จ�ำกดั (มหำชน)
• 2555 - ปัจจุบัน กรรมกำรอิสระ 
  บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุป จ�ำกัด (มหำชน)
• 2551 - ปัจจุบัน  กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
  บริษัท พรีเมียร์ มำร์เกตติ้ง จ�ำกัด (มหำชน)
• 2550 - 2558 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
  บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหำชน)
• 2531 - ปัจจุบัน กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท เควี อีเลคทรอนิคส์ จ�ำกัด
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น
1. กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
 บริษัท พรีเมียร์ มำร์เกตติ้ง จ�ำกัด (มหำชน)
2. กรรมกำรอิสระ 
 บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุป จ�ำกัด (มหำชน)
สัดส่วนการถือหุ้น (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง)
• จ�ำนวน 0 หุ้น
 คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ�ำนวนหุ้นที่ออกจ�ำหน่ำยทั้งหมด
การเข้าร่วมฝึกอบรม
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 37/2005
• หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 3/2008
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 110/2008
• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 34/2011
• หลักสูตร Anti Corruption for Excutive Program (ACEP) รุ่นที่ 9/2014
• หลักสูตร Director Certification Program Update (DCPU) รุ่นที่ 5/2015 
จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
• คณะกรรมกำรบริษัท ปี 2558 : 10/10 ครั้ง  
• คณะกรรมกำรตรวจสอบ ปี 2558 : 4/4 ครั้ง  
• คณะกรรมกำรสรรหำฯ ปี 2558 : 1/3 ครั้ง  
 (ลำออกจำกคณะกรรมกำรสรรหำฯ เมื่อวันที่ 18 มิถุนำยน 2558)

ประวัติคณะกรรมการ



นายประพัฒน์  รัฐเลิศกานต์
อายุ 57 ป
• รองประธานกรรมการ
• ประธานกรรมการบริหาร
• กรรมการผูอํานวยการและหัวหนาเจาหนาที่บริหาร

ได้รับกำรแต่งตั้งเมื่อ 27 เมษำยน 2537

ประวัติการศึกษา
• ปริญญำโท Master of Business Administration, 
 Business Administration, Phillips University, USA
ประสบการณ์
• 2537 - ปัจจุบัน รองประธำนกรรมกำร ประธำนกรรมกำรบริหำร 
  กรรมกำรผู้อ�ำนวยกำร และหัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
  บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย 
  จ�ำกัด (มหำชน)
• 2548 - ปัจจุบัน กรรมกำร บริษัท พี แอนด์ ที แอสเซ็ท จ�ำกัด
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้น (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง)
• จ�ำนวน 78,950,000 หุ้น
 คิดเป็นร้อยละ 31.58 ของจ�ำนวนหุ้นที่ออกจ�ำหน่ำยทั้งหมด
การเข้าร่วมฝึกอบรม
• หลักสูตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
 รุ่นที่ 94/2012
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 195/2014
จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม 
• คณะกรรมกำรบริษัท ปี 2558 : 10/10 ครั้ง

นายเทรเวอร์  จอห์น  ทอมสัน
อายุ 61 ป
• กรรมการ
• รองประธานกรรมการบริหาร
• กรรมการผูอํานวยการและหัวหนาเจาหนาที่ดานเทคโนโลยี

ได้รับกำรแต่งตั้งเมื่อ 27 เมษำยน 2537

ประวัติการศึกษา
• ปริญญำตรี Bachelor of Commerce, Engineering, 
 British Columbia Institute of Technology, Canada
ประสบการณ์
• 2537 - ปัจจุบัน กรรมกำร รองประธำนกรรมกำรบริหำร 
  กรรมกำรผู้อ�ำนวยกำร และหัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่ด้ำนเทคโนโลยี 
  บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ำกัด (มหำชน)
• 2548 - ปัจจุบัน กรรมกำร บริษัท พี แอนด์ ที แอสเซ็ท จ�ำกัด
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้น (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง)
• จ�ำนวน 78,950,000 หุ้น
 คิดเป็นร้อยละ 31.58 ของจ�ำนวนหุ้นที่ออกจ�ำหน่ำยทั้งหมด
การเข้าร่วมฝึกอบรม
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 95/2012
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 207/2015
จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม 
• คณะกรรมกำรบริษัท ปี 2558 : 8/10 ครั้ง

9



นายสมพงค์  อุ่ยตระกูล
อายุ 62 ป
• กรรมการอิสระ       
• ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง    
• กรรมการตรวจสอบ     
• กรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทน และบรรษัทภิบาล
ได้รับกำรแต่งตั้งเมื่อ 30 ธันวำคม 2554

ประวัติการศึกษา
• ปริญญำโท คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยรังสิต
ประสบการณ์
• 2554 - ปัจจุบัน กรรมกำรตรวจสอบ
  บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ำกัด 
  (มหำชน)
• 2550 - 2556  ผู้จัดกำรแผนกรำยได้และผลประโยชน์ 
  บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จ�ำกัด
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้น (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง)
• จ�ำนวน 50,000 หุ้น
 คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของจ�ำนวนหุ้นที่ออกจ�ำหน่ำยทั้งหมด
การเข้าร่วมฝึกอบรม
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 102/2013
• หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) 
 รุ่นที่ 17/2014
จ�านวนครัง้ทีเ่ข้าร่วมประชุม 
• คณะกรรมกำรบริษัท ปี 2558 : 10/10 ครั้ง
• คณะกรรมกำรตรวจสอบ ปี 2558 : 4/4 ครั้ง
• คณะกรรมกำรสรรหำฯ ปี 2558 : 3/3 ครั้ง
• คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ปี 2558 : 2/2 ครั้ง

นางสุธารักษ์  สุทรภูษิต
อายุ 63 ป
• กรรมการอิสระ       
• กรรมการบริหารความเสี่ยง
• กรรมการตรวจสอบ     
• กรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทน และบรรษัทภิบาล
ได้รับกำรแต่งตั้งเมื่อ 30 ธันวำคม 2554

ประวัติการศึกษา
• ปริญญำโท Master of Science in Economy and Marketing,
 Ball State University, USA
ประสบการณ์
• 2554 - ปัจจุบัน  กรรมกำรตรวจสอบ
  บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ำกัด (มหำชน)
• 2548 - ปัจจุบัน  กรรมกำรผู้จัดกำร
  บริษัท เจริญเดคคอร์ อินเตอร์แนชชั่นแนล จ�ำกัด
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้น (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง)
• จ�ำนวน 50,000 หุ้น
 คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของจ�ำนวนหุ้นที่ออกจ�ำหน่ำยทั้งหมด
การเข้าร่วมฝึกอบรม
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 103/2013
จ�านวนครัง้ทีเ่ข้าร่วมประชุม
• คณะกรรมกำรบริษัท ปี 2558 : 8/10 ครั้ง
• คณะกรรมกำรตรวจสอบ ปี 2558 : 3/4 ครั้ง
• คณะกรรมกำรสรรหำฯ ปี 2558 : 2/3 ครั้ง
• คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ปี 2558 : 2/2 ครั้ง

10 รายงานประจําป 2558



นายสมคิด  หวังเชิดชูวงศ์
อายุ 57 ป
• กรรมการอิสระ     
• กรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทน และบรรษัทภิบาล  
• กรรมการบริหารความเสี่ยง

ได้รับกำรแต่งตั้งเมื่อ 12 พฤษภำคม 2558

ประวัติการศึกษา
• เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตสภำแห่งประเทศไทย
• ปริญญำตรี นิติศำสตร์บัณฑิต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย   
ประสบการณ์
• 2558 - ปัจจุบัน กรรมกำรอิสระ   
  บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ำกัด 
  (มหำชน)   
• 2550 - ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำร   
  บริษัท ไอทีวี จ�ำกัด (มหำชน)
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• ประธำนกรรมกำร บริษัท ไอทีวี จ�ำกัด (มหำชน)  
สัดส่วนการถือหุ้น (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง)
• จ�ำนวน 0 หุ้น
 คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ�ำนวนหุ้นที่ออกจ�ำหน่ำยทั้งหมด
การเข้าร่วมฝึกอบรม
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 2006
จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม 
• คณะกรรมกำรบริษัท ปี 2558 : 7/10ครั้ง
 (แต่งตั้งเป็นกรรมกำรบริษัท เมื่อวันที่ 12 พฤษภำคม 2558)
• คณะกรรมกำรสรรหำฯ ปี 2558 : 2/3 ครั้ง 
 (แต่งตั้งเป็นกรรมกำรสรรหำ เมื่อวันที่ 13 สิงหำคม 2558)
• คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ปี 2558 : 2/2 ครั้ง 
 (แต่งตั้งเป็นประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 เมื่อวันที่ 19 มิถุนำยน 2558)

นายปราโมทย์  พงษ์ทอง 
อายุ 72 ป
• กรรมการ        
• ประธานกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทน และบรรษัทภิบาล 

ได้รับกำรแต่งตั้งเมื่อ 12 พฤษภำคม 2558

ประวัติการศึกษา
• ปริญญำตรี วิศวกรรมไฟฟำก�ำลัง มหำวิทยำลัยเฟียติ 
 ประเทศฟลิปปนส์
ประสบการณ์
• 2558 - ปัจจุบัน กรรมกำร    
  บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ำกัด 
  (มหำชน)
• 2558 - ปัจจุบัน อนุกรรมกำร ประธำนคณะท�ำงำนระบบสำรสนเทศ 
  สภำปฏิรูปแห่งชำติ คณะอนุกรรมำธิกำรปฏิรูป
  โครงสร้ำงพื้นฐำนและโลจิสติกส์
• 2553 - 2557 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ   
  ส�ำนักงำนส่งเสริมอุตสำหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชำติ
• 2553 - 2556 กรรมกำรบริหำร    
  ส�ำนักส่งเสริมอุตสำหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชำติ  
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้น (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง)
• จ�ำนวน 0 หุ้น
 คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ�ำนวนหุ้นที่ออกจ�ำหน่ำยทั้งหมด
การเข้าร่วมฝึกอบรม
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 0/2000
• หลักสูตร Director Certification Program Refresher (DCPRE) 
 รุ่นที่ 5/2007
จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม 
• คณะกรรมกำรบริษัท ปี 2558 : 7/10 ครั้ง
 (แต่งตั้งเป็นกรรมกำรบริษัท เมื่อวันที่ 12 พฤษภำคม 2558) 
• คณะกรรมกำรสรรหำฯ ปี 2558 : 2/3 ครั้ง 
 (แต่งตั้งเป็นกรรมกำรสรรหำ เมื่อวันที่ 19 มิถุนำยน 2558) 
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นายประพัฒน์  รัฐเลิศกานต์
อายุ 57 ป
• รองประธานกรรมการ
• ประธานกรรมการบริหาร
• กรรมการผูอํานวยการและหัวหนาเจาหนาที่บริหาร

ได้รับกำรแต่งตั้งเมื่อ 27 เมษำยน 2537

ประวัติการศึกษา
• ปริญญำโท Master of Business Administration, 
 Business Administration, Phillips University, USA
ประสบการณ์
• 2537 - ปัจจุบัน รองประธำนกรรมกำร ประธำนกรรมกำรบริหำร 
  กรรมกำรผู้อ�ำนวยกำร และหัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
  บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย 
  จ�ำกัด (มหำชน)
• 2548 - ปัจจุบัน กรรมกำร บริษัท พี แอนด์ ที แอสเซ็ท จ�ำกัด
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้น (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง)
• จ�ำนวน 78,950,000 หุ้น
 คิดเป็นร้อยละ 31.58 ของจ�ำนวนหุ้นที่ออกจ�ำหน่ำยทั้งหมด
การเข้าร่วมฝึกอบรม
• หลักสูตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
 รุ่นที่ 94/2012
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 195/2014
จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม 
• คณะกรรมกำรบริษัท ปี 2558 : 10/10 ครั้ง

นายเทรเวอร์  จอห์น  ทอมสัน
อายุ 61 ป
• กรรมการ
• รองประธานกรรมการบริหาร
• กรรมการผูอํานวยการและหัวหนาเจาหนาที่ดานเทคโนโลยี

ได้รับกำรแต่งตั้งเมื่อ 27 เมษำยน 2537

ประวัติการศึกษา
• ปริญญำตรี Bachelor of Commerce, Engineering, 
 British Columbia Institute of Technology, Canada
ประสบการณ์
• 2537 - ปัจจุบัน กรรมกำร รองประธำนกรรมกำรบริหำร 
  กรรมกำรผู้อ�ำนวยกำร และหัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่ด้ำนเทคโนโลยี 
  บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ำกัด (มหำชน)
• 2548 - ปัจจุบัน กรรมกำร บริษัท พี แอนด์ ที แอสเซ็ท จ�ำกัด
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้น (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง)
• จ�ำนวน 78,950,000 หุ้น
 คิดเป็นร้อยละ 31.58 ของจ�ำนวนหุ้นที่ออกจ�ำหน่ำยทั้งหมด
การเข้าร่วมฝึกอบรม
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 95/2012
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 207/2015
จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม 
• คณะกรรมกำรบริษัท ปี 2558 : 8/10 ครั้ง

12 รายงานประจําป 2558

ประวัติผู้บริหาร



นายสาธิต  รัฐเลิศกานต์ 
อายุ 51 ป
• กรรมการบริหาร 
• รองกรรมการผูอํานวยการฝายขาย

ได้รับกำรแต่งตั้งเมื่อ 30 ธันวำคม 2554

ประวัติการศึกษา
• ปริญญำตรี วิศวกรรมศำสตร์ สำขำไฟฟำ, มหำวิทยำลัยเชียงใหม่  
ประสบการณ์
• 2537 - ปัจจุบัน รองกรรมกำรผู้อ�ำนวยกำรฝำยขำย 
  บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ำกัด 
  (มหำชน)
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้น (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง)
• จ�ำนวน 10,375,000 หุ้น
 คิดเป็นร้อยละ 4.15 ของจ�ำนวนหุ้นที่ออกจ�ำหน่ำยทั้งหมด 
การเข้าร่วมฝึกอบรม
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 104/2013 
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 205/2015

นางรัตนา  สุวรรณ  
อายุ 55 ป
• ที่ปรึกษาดานการบัญชีและการเงิน

ได้รับกำรแต่งตั้งเมื่อ 30 ธันวำคม 2554

ประวัติการศึกษา
• ปริญญำตรี บัญชีบัณฑิต มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำ
• ปริญญำตรี นิติศำสตร์บัณฑิต มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
ประสบการณ์
• 2559 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษำด้ำนกำรบัญชีและกำรเงิน 
  บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ำกัด (มหำชน)
• 2546 - 2558 รองกรรมกำรผู้อ�ำนวยกำรฝำยบัญชีและกำรเงิน
  บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ำกัด (มหำชน)
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้น (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง)
• จ�ำนวน 5,130,000 หุ้น
 คิดเป็นร้อยละ 2.05 ของจ�ำนวนหุ้นที่ออกจ�ำหน่ำยทั้งหมด  
การเข้าร่วมฝึกอบรม
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 94/2012   
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 188/2014
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นายวีรศักดิ์  อาทรชัยกุล 
อายุ 41 ป
• กรรมการบริหาร 
• ผูชวยกรรมการผูอํานวยการฝายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ
ได้รับกำรแต่งตั้งเมื่อ 18 มกรำคม 2559

ประวัติการศึกษา
• ปริญญำโท Master of Science and Technology (IT), 
 Assumption University 
• ปริญญำตรี Bachelor of Science and Technology (IT), 
 Assumption University      
ประสบการณ์
• 2558 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมกำรผู้อ�ำนวยกำรฝำยกำรตลำด
  และพัฒนำธุรกิจ
  บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ำกัด 
  (มหำชน)
• 2557 - 2558 หัวหน้ำแผนกผลิตภัณฑ์ Set Top Box
  บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ำกัด 
  (มหำชน)
• 2555 - 2557 หัวหน้ำแผนกผลิตภัณฑ์ดิจิตอลทีวี
  บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ำกัด 
  (มหำชน)
• 2549 - 2555  หัวหน้ำแผนกกำรตลำด
  บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ำกัด 
  (มหำชน)    
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้น (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง)
• จ�ำนวน 10,000 หุ้น
 คิดเป็นร้อยละ 0.004 ของจ�ำนวนหุ้นที่ออกจ�ำหน่ำยทั้งหมด
การเข้าร่วมฝึกอบรม
• ไม่มี

นางสาววรรณภา  วีระเจริญ   
อายุ 47 ป
• กรรมการบริหาร 
• ผูชวยกรรมการผูอํานวยการฝายปฏิบัติการ
ได้รับกำรแต่งตั้งเมื่อ 18 มกรำคม 2559

ประวัติการศึกษา
• ปริญญำโท บริหำรธรุกิจ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
• ปริญญำตรี วิศวกรรมศำสตร์ (ไฟฟำ) มหำวิทยำลัยขอนแก่น
ประสบการณ์
• 2558 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมกำรผู้อ�ำนวยกำรฝำยปฏิบัติกำร 
  บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ำกัด (มหำชน)
• 2553 - 2558 หัวหน้ำแผนกขำยกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจให้บริกำร
  ด้ำนกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม
  บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ำกัด (มหำชน)
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้น (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง)
• จ�ำนวน 0 หุ้น
 คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ�ำนวนหุ้นที่ออกจ�ำหน่ำยทั้งหมด
การเข้าร่วมฝึกอบรม
• ไม่มี

14 รายงานประจําป 2558



นางธัชพร  รัตนโมรา 
อายุ 41 ป
• กรรมการบริหาร 
• ผูชวยกรรมการผูอํานวยการฝายการเงินและบัญชี

ได้รับกำรแต่งตั้งเมื่อ 18 มกรำคม 2559

ประวัติการศึกษา
• ปริญญำโท บริหำรธรุกิจ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
• ปริญญำตรี บัญชีบัณฑิต มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำ
ประสบการณ์
• 2559 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมกำรผู้อ�ำนวยกำรฝำยกำรเงินและบัญชี 
  บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ำกัด 
  (มหำชน)
• 2556 - 2558 ผู้อ�ำนวยกำรฝำยบัญชีและกำรเงิน
  บริษัท เอ็ม เอ็ม ไอ พรีซิชั่น ฟอร์มิ่ง 
  (ประเทศไทย) จ�ำกัด
• 2554 - 2556 ผู้จัดกำรฝำยบัญชีทั่วไป
  บริษัท อเมริกัน สแตนดำร์ด บี แอนด์ เค 
  (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้น (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง)
• จ�ำนวน 0 หุ้น
 คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ�ำนวนหุ้นที่ออกจ�ำหน่ำยทั้งหมด
การเข้าร่วมฝึกอบรม
• ไม่มี

นายประวิช  รุ่งเดชารักษ์ 
อายุ 37 ป
• กรรมการบริหาร 
• ผูชวยกรรมการผูอํานวยการฝาย Pre-Sale

ได้รับกำรแต่งตั้งเมื่อ 30 ธันวำคม 2554

ประวัติการศึกษา
• ปริญญำโท บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีมหำนคร
ประสบการณ์
• 2559 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมกำรผู้อ�ำนวยกำรฝำย Pre-Sale
  บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ำกัด (มหำชน)
• 2543 - 2558 ผู้ช่วยกรรมกำรผู้อ�ำนวยกำรฝำยบริกำรเทคนิค
  บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ำกัด (มหำชน)
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้น (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง)
• จ�ำนวน 775,000 หุ้น
 คิดเป็นร้อยละ 0.31 ของจ�ำนวนหุ้นที่ออกจ�ำหน่ำยทั้งหมด
การเข้าร่วมฝึกอบรม
• ไม่มี
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นายรุ่งโรจน์  จตุรวรพร  
อายุ 42 ป
• กรรมการบริหาร 
• ผูชวยกรรมการผูอํานวยการฝายขาย 
 (Broadcast & Digital TV)
ได้รับกำรแต่งตั้งเมื่อ 12 พฤศจิกำยน 2556

นายไพโรจน์  พรพัฒนนางกูร   
อายุ 39 ป
• กรรมการบริหาร
• ผูชวยกรรมการผูอํานวยการฝายบริการเทคนิค
ได้รับกำรแต่งตั้งเมื่อ 18 มกรำคม 2559

ประวัติการศึกษา
• ปริญญำตรี วิศวกรรมศำสตร์ สำขำอิเล็คโทรนิค สถำบันเทคโนโลยี
 พระจอมเกล้ำคุณทหำร ลำดกระบัง
ประสบการณ์
• 2556 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมกำรผู้อ�ำนวยกำรฝำยขำย 
  (Broadcast & Digital TV)
  บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย 
  จ�ำกัด (มหำชน)
• 2553 - 2556 Country Sales Director , ECI Telecom Ltd. 
• 2552 - 2553 Senior Manager, Nortel Networks Inc.
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้น (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง)
• จ�ำนวน 50,000 หุ้น
 คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของจ�ำนวนหุ้นที่ออกจ�ำหน่ำยทั้งหมด
การเข้าร่วมฝึกอบรม
• ไม่มี

ประวัติการศึกษา
• ปริญญำโท Master of Telecommunication Management,
 University of Maryland, USA    
ประสบการณ์
• 2559 - ปัจจุบัน กรรมกำรบริหำรและผู้ช่วยกรรมกำรผู้อ�ำนวยกำร
  ฝำยบริกำรเทคนิค
  บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ำกัด (มหำชน)  
• 2552 - 2558 ผู้จัดกำรอำวุโส     
  บริษัทไอ-โมบำย พลัส จ�ำกัด   
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้น (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง)
• จ�ำนวน 0 หุ้น
 คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ�ำนวนหุ้นที่ออกจ�ำหน่ำยทั้งหมด
การเข้าร่วมฝึกอบรม
• ไม่มี

16 รายงานประจําป 2558
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ความเป็นมาและพัฒนาการที่ส�าคัญ
 บรษิทั แพลนเนต็ คอมมวินเิคชัน่ เอเชยี จ�ำกดั (มหำชน) (“บรษิทัฯ”) ก่อตัง้เม่ือวนัที ่27 เมษำยน 2537 ภำยใต้ชื่อ บรษิทั เทคโนโลย ี
เกตเวย์เอเชีย จ�ำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจ�ำนวน 2 ล้ำนบำท โดยนำยประพัฒน์ รัฐเลิศกำนต์ และนำยเทรเวอร์ ทอมสัน 
ซึ่งมีควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์ในธุรกิจเทคโนโลยีสำรสนเทศมำกว่ำ 30 ปี โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประกอบธุรกิจให ้
ค�ำปรึกษำ พัฒนำ และวำงระบบสื่อสำรผ่ำนดำวเทียม (Satellite Communication) ส�ำหรับลูกค้ำทั้งภำครัฐและเอกชน ต่อมำ 
เมื่อวันที่ 20 ตุลำคม 2541 บริษัทฯ ได้ท�ำกำรเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ำกัด 
 จำกกำรทีผู่บ้รหิำรของบริษทัฯ มปีระสบกำรณ์ ควำมสำมำรถ และมคีวำมช�ำนำญในธรุกจิสื่อสำรโทรคมนำคม ส่งผลท�ำให้บริษทัฯ 
สำมำรถขยำยธุรกิจได้อย่ำงต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโทรคมนำคม 
ชั้นน�ำมำกมำย ไม่ว่ำจะเป็น CISCO, CODAN, Sony, THALES และ ClearOne รวมทั้งขยำยสำยผลิตภัณฑ์ให้ครอบคลุม 
โทรคมนำคมแบบครบวงจร ทั้งระบบกำรสื่อสำรแบบไร้สำย (Wireless Network) ระบบกำรสื่อสำรแบบโครงข่ำยสัญญำณ (Wired 
Network) ระบบมัลติมีเดีย (Multimedia) รวมทั้งระบบถ่ำยทอดสัญญำณโทรทัศน์และดิจิตอลทีวี (Broadcast / Digital TV) บริษัทฯ 
ยังได้มีกำรออกแบบ พัฒนำและต่อเชื่อมอุปกรณ์ต่ำงๆ ให้ท�ำงำนร่วมกันเป็นโซลูชั่น เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ภำยใต้ชื่อ “PlanetComm” 
นอกจำกนี้ ด้วยควำมรู้ควำมช�ำนำญและประสบกำรณ์ในธุรกิจกำรสื่อสำรโทรคมนำคม ท�ำให้บริษัทฯ ได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็น 
ศูนย์ซ่อมบ�ำรุงอุปกรณ์ของ CODAN รวมทั้งบริษัทฯ ยังมีอุปกรณ์ทดสอบและทีมงำนที่มีควำมสำมำรถในกำรซ่อมบ�ำรุงอุปกรณ์ของ
ผู้ผลิตชั้นน�ำอื่นๆ อีก อำทิเช่น GE และ Comtech EF Data เป็นต้น ส่งผลท�ำให้ปัจจุบันบริษัทฯ สำมำรถให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยี
กำรสื่อสำรแบบครบวงจร 

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
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เหตุการณ์ส�าคัญปี

ก่อตั้งข้ึนเพื่อประกอบธุรกิจให้ค�ำปรึกษำ พัฒนำ และวำงระบบสื่อสำรผ่ำนดำวเทียม ภำยใต้ช่ือ “บริษัท 
เทคโนโลยีเกตเวย์เอเชีย จ�ำกัด” โดยได้รับกำรแต่งต้ังให้เป็นตัวแทนจ�ำหน่ำยสินค้ำประเภทระบบส่ือสำร
ผ่ำนดำวเทียม (Satellite Communications) จำกผู้ผลิต Prodelin/Vertex (GD SATCom), Comtech EF 
Data และ ViaSat 

l เพิ่มทุนช�ำระแล้วเป็น 5,000,000 บำท เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกำรรองรับกำรขยำยตัวของธุรกิจ
l ได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจ�ำหน่ำยสินค้ำประเภทระบบสื่อสำรผ่ำนดำวเทียมจำกผู้ผลิต CODAN 

l เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นบริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ำกัด
l เพิ่มทุนช�ำระแล้วเป็น 15,000,000 บำท เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกำรรองรับกำรขยำยตัวของธุรกิจ

l เพิ่มทุนช�ำระแล้วเป็น 25,000,000 บำท เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกำรรองรับกำรขยำยตัวของธุรกิจ
l เริม่เข้ำสูธ่รุกจิระบบสื่อสำรแบบโครงข่ำยสญัญำณ (Wired Network) โดยได้รบักำรแต่งตัง้ให้เป็นตวัแทน 
 จ�ำหน่ำยสินค้ำประเภท Data Network จำกผู้ผลิต Patton และได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจ�ำหน่ำย 
 สินค้ำประเภท Security Network จำกผู้ผลิต Thales 

เร่ิมเข้ำสู่ธุรกิจมัลติมีเดีย (MultiMedia) โดยได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจ�ำหน่ำยระบบประชุมทำงไกล
ผ่ำนจอภำพจำกผู้ผลิต Polycom

ได้รับใบรับรองมำตรฐำน ISO 9001:2000

l เร่ิมท�ำธุรกิจดำ้น Broadcast โดยจ�ำหน่ำยอุปกรณ์สถำนีดำวเทียมภำคพื้นดินใหักับสถำนีโทรทัศน์ต่ำงๆ  
 ทั้งในประเทศไทย และประเทศกลุ่มอำเซียน
l วิจัยพัฒนำและผลิตอุปกรณ์ 1:1 Redundant LNB/LNA ภำยใต้ชื่อ PlanetComm

l เข้ำสู่ธุรกิจด้ำนระบบสื่อสำรไร้สำยควำมเร็วสูงภำคพื้นดิน (Terrestrial Wireless Communications)  
 และระบบสื่อสำรวิทยุ (Radio Communication) โดยได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจ�ำหน่ำยจำกผู้ผลิต  
 Motorola และ CODAN HF 
l วจิยัพฒันำและประกอบรถสื่อสำรดำวเทยีมเคลื่อนที ่(Satellite Mobile Vehicle) ภำยใต้ชื่อ PlanetComm

l ย้ำยส�ำนักงำนมำอยู่อำคำรแพลนเน็ตคอม ถนนรำมอินทรำ ซึ่งเป็นส�ำนักงำนแห่งใหม่ ซึ่งเป็นอำคำร 
 อัจฉริยะพร้อมอุปกรณ์ด้ำนสื่อสำรโทรคมนำคมและมัลติมีเดียครบครัน เพ่ือให้สำมำรถสำธิตกำรใช้งำน 
 ให้แก่ลูกค้ำได้เสมือนจริง รวมทั้งรองรับกำรเติบโตในอนำคต
l ได้รับใบรับรองมำตรฐำน ISO 9001:2008 
l ได้รับกำรแต่งตั้งจำกผู้ผลิต Motorola ให้เป็นบริษัทคู่ค้ำระดับแพลตตินัม (Wireless Platinum Partner) 
l ได้รับรำงวัล Telecom Innovation Award 2010 สินค้ำ 1:1 LNx Redundant Controller จำก สถำบันวิจัย 
 และพัฒนำอุตสำหกรรมโทรคมนำคม (TRIDI)
l ได้รับรำงวัล Sales Growth Achievement 2010 (Asia Pacific Region) จำก Broadcast Pix
l ได้รับรำงวัล Top Enterprise Partners Award 2010 จำกผู้ผลิต Zyxel Communication Corp.

l ท�ำวิจัยพัฒนำ ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ (NECTEC) ในกำรผลิต 
 เครื่องรบกวนสัญญำณโทรศัพท์เคลื่อนที่ T-Box 3.0 
l เริ่มเข้ำสู่ธุรกิจด้ำนระบบถ่ำยทอดสัญญำณโทรทัศน์ระบบดิจิตอลภำคพื้นดิน (DVB-T2/Digital TV) เพื่อ 
 รองรับกำรเปลี่ยนผ่ำนระบบโทรทัศน์แบบอนำล็อก เป็นโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ตำมนโยบำยของ กสทช  
 และรัฐบำล

2537

2539

2541

2542

2543

2544

2545

2548

2553

2554

พัฒนำกำรที่ส�ำคัญของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลำที่ผ่ำนมำ มีรำยละเอียดดังนี้ 



20 รายงานประจ�าปี 2558

เหตุการณ์ส�าคัญปี

l ได้รับกำรแต่งตั้งจำก CODAN ให้เป็นศูนย์ให้บริกำรด้ำนซ่อมบ�ำรุง อุปกรณ์วิทยุสื่อสำรโทรคมนำคม 
l เป็นบริษัทในประเทศไทยรำยเดยีวทีผ่่ำนคณุสมบตัแิละได้รบักำรแต่งตัง้ ให้เป็นตวัแทนจ�ำหน่ำยผลติภณัฑ์  
 TelePresence ระดบัสงูสดุ (TelePresence Video Master Authorized Technology Partner) จำก CISCO 
l ได้รับรำงวัล FY12 Public Sector Partner of the Year จำก CISCO 
l ได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ประเภทระบบกำรถ่ำยทอดสัญญำณโทรทัศน์และ 
 ดิจิตอลทีวี จำกผู้ผลิต Cobham, TVU และ Thomson

l ได้รับรำงวัล The Top Congeniality Collaboration Partner Award รำงวัล Premier Certified Partner  
 (Cisco Channel Partner Program) รำงวัล FY13 Top YoY Growth of the Year (2 Tier) และรำงวัล  
 FY13 Public Sector Partner of the Year  จำก CISCO 
l ได้รับแต่งตั้งอย่ำงเป็นทำงกำรจำกผู้ผลิต ThinKom ให้เป็นผู้แทนจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์และบริกำร  
 (Authorized Distributor & Service Center) ของระบบจำนดำวเทียมสื่อสำรแบบเคลื่อนที่ (Satcom  
 on the Move) ส�ำหรับประเทศไทยและเวียตนำม
l ได้รับกำรแต่งตั้งจำก CODAN ให้เป็น Authorized Partner
l ได้รับรำงวัล Best Performance / Marketing Penetration Award จำก TVU Network
l ได้รับรำงวัล Best Growth Partner of the Year จำก ClearOne
l ด�ำเนินกำรแปรสภำพเป็นบริษัทมหำชน
l เปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้จำก 10.00 บำท เป็น 1.00 บำท ส่งผลท�ำให้จ�ำนวนหุ้นสำมัญของบริษัทฯ  
 เพิ่มจำก 2,500,000 หุ้น เป็น 25,000,000 หุ้น
l เพิ่มทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 225,000,000 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม 25,000,000 ล้ำนบำท เป็น  
 250,000,000 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญใหม่จ�ำนวน 225,000,000 หุ้น มูลที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท  
 ซึ่งรำยละเอียดกำรจัดสรรเป็นดังนี้ 
 (1) หุ้นสำมัญจ�ำนวน 150,000,000 หุ้น จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งจัดสรรเรียบร้อยแล้ว ส่งผลท�ำให้ 
  ทุนช�ำระแล้วของบริษัทฯ เท่ำกับ 175,000,000 หุ้น
 (2) หุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ�ำนวน 70,000,000 หุ้น เสนอขำยให้แก่ประชำชนทั่วไปครั้งแรก
 (3) หุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ�ำนวน 5,000,000 หุ้น เสนอขำยให้แก่กรรมกำรและพนักงำนของบริษัทฯ

l ด�ำเนินกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุน IPO รวม 75,000,000 หุ้น โดยเสนอขำยหุ้นแก่ประชำชนทั่วไป 
 ครัง้แรกจ�ำนวน 70,000,000 หุน้ และเสนอขำยหุน้แก่กรรมกำรและพนงักำนของบรษิทัจ�ำนวน 5,000,000  
 หุ้น ในรำคำเสนอขำยหุ้นละ 2.80 บำท
l เริ่มซื้อขำยหุ้นสำมัญของบริษัทภำยใต้ชื่อย่อหลักทรัพย์ “PCA” ในตลำดรอง MAI 
 เมื่อวันที่ 23 มิถุนำยน 2557
l ได้รับกำรแต่งตั้งจำก Cisco ให้เป็น Premier Partner

l ได้รับรำงวัล MOST IMPROVED VAR YEAR-ON-YEAR REVENUE INCREASE จำก Cobham
l แพลนเน็ตไฟเบอร์ ได้รับใบอนุญำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคมแบบที่ 3 เมื่อวันที่ 2 กันยำยน 2558 
 จำก กสทช.

2555

 2556

2557

2558
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
 บรษิทัฯ เป็นผู้ให้บรกิำรทำงด้ำนเทคโนโลยสีื่อสำรโทรคมนำคมและดิจติอลทวี ีโดยให้บรกิำรออกแบบ ตดิตัง้ จ�ำหน่ำยระบบสื่อสำร
และระบบดิจิตอลทีวีแบบครบวงจร ส�ำหรับหน่วยงำนและองค์กรชั้นน�ำ ในเขตประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (ASEAN ECONOMIC 
COMMUNITY : AEC) ครอบคลุม 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์และบริกำร ได้แก่

 1. ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจ�าหน่าย แบ่งออกเป็นดังนี้
  (1) ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบสื่อสำรโทรคมนำคม (Telecommunication) ประกอบด้วย
   l ระบบสื่อสำรแบบไร้สำย (Wireless Network) คอืระบบโครงข่ำยสื่อสำรที่ใช้เทคโนโลยกีำรรบั-ส่งข้อมลูแบบดจิติอล 
    ผ่ำนคลื่นวิทยุหลำยรูปแบบ ได้แก่ ระบบสื่อสำรผ่ำนดำวเทียม (Satellite Communications) ระบบสื่อสำรไร้สำย 
    ควำมเร็วสูงภำคพื้นดิน (Terrestrial Wireless Communication) และระบบสื่อสำรวิทยุ (Radio Communication)
   l ระบบสื่อสำรแบบโครงข่ำยสำยสญัญำณ (Wired Network) คอืระบบโครงข่ำยสื่อสำรที่ใช้เทคโนโลยกีำรรบัส่งข้อมลู 
    แบบดิจิตอลผ่ำนสำยน�ำสัญญำณ ได้แก่ ระบบสื่อสำรเครือข่ำยข้อมูล (Data Network) ระบบสื่อสำรควำมเร็วสูง 
    ผ่ำนใยแก้วน�ำแสง (Optical Fiber Network) และระบบรักษำควำมปลอดภัยข้อมูล (Security Network)
   l ระบบมัลติมีเดีย (Multimedia) คือระบบและอุปกรณ์เกี่ยวกับกำรรับ-ส่ง ภำพ เสียงและข้อมูลผ่ำนโครงข่ำยสื่อสำร 
    รับ-ส่งข้อมูลแบบดิจิตอล ได้แก่ ระบบประชุมทำงไกลเสมือนจริง (Telepresence) ระบบสื่อสำรรวมศูนย์ (Unified  
    Collaboration) ระบบประชุมเสียง (Audio Conference) และอุปกรณ์ประกอบส�ำหรับกำรประชุมทำงไกล (Audio  
    & Visual Accessories)
  (2) ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบถ่ำยทอดสัญญำณโทรทัศน์และดิจิตอลทีวี (Broadcast / Digital TV) คือ ระบบและผลิตภัณฑ์ 
   ท่ีเกี่ยวกับกำรถ่ำยทอดสัญญำณโทรทัศน์แบบดิจิตอลที่ครบวงจร ตั้งแต่ระบบผลิตรำยกำรโทรทัศน์ สื่อมัลติมีเดียและ 
   ระบบสตูดิโอ (Content Production & Studio) จนถึงระบบกระจำยสัญญำณและส่งสัญญำณโทรทัศน์ (Content  
   Distribution & Transmission)

 2. ผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ PlanetComm คืออุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมที่บริษัทฯ ได้ ออกแบบ วิจัย พัฒนา 
  และประกอบให้เป็นชุดภายใต้ชื่อ PlanetComm ประกอบด้วย 
  (1) อุปกรณ์สื่อสำรเทคโนโลยชั้นสูง ที่ออกแบบ พัฒนำ ประกอบ ให้เฉพำะตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ ได้แก่
   l รถสื่อสำรผ่ำนดำวเทียมเคลื่อนที่ (Satellite Mobile Vehicle) 
   l อุปกรณ์ส�ำรองกำรท�ำงำนภำครับสัญญำณดำวเทียม LNB/LNA (1:1 LNx Redundant Controller) 
   l อุปกรณ์ตัดสัญญำณวิทยุส�ำหรับโทรศัพท์มือถือ (Radio Jammer)
  (2) ซอฟแวร์ควบคุมระบบสื่อสำรโทรคมนำคม ได้แก่
   l ระบบบริหำรจัดกำรและควบคุมอุปกรณ์สถำนีดำวเทียมภำคพ้ืนดิน (Monitor & Control for Satellite Earth  
    Station Terminal) 
  (3) ผลิตภัณฑ์ทั่วไปที่บริษัทฯ จัดจ�ำหน่ำยภำยใต้ชื่อ PlanetComm ได้แก่ 
   l Feeder Cables & Connectors ส�ำหรับใช้ติดตั้งสถำนีเครื่องส่งโทรศัพท์เคลื่อนที่
   l อุปกรณ์เกี่ยวกับใยแก้วน�ำแสง (Passive Fiber Optic Component) ส�ำหรับโครงข่ำยสัญญำณควำมเร็วสูง FTTx 
   l กล่องรับสัญญำณโทรทัศน์แบบดิจิตอลภำคพื้นดิน (Set Top Box / DVB-T2) ส�ำหรับโทรทัศน์ระบบดิจิตอลทีวี

 3. บริการ หมายถึง บริการที่ฝ่ายเทคนิคและส่วนของศูนย์บริการของบริษัทฯ มีให้กับลูกค้า ได้แก่ บริการให้ 
  ค�าปรึกษา ออกแบบ ติดตั้งและฝึกอบรม รวมทั้งบริการบ�ารุงรักษา และการซ่อมแซม
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เป้าหมายในการด�าเนินธุรกิจ
 บริษัทฯ มีควำมมุ่งม่ันท่ีจะเป็นผู้ ให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยีสื่อสำรโทรคมนำคมและดิจิตอลทีวี ที่ได้รับควำมเช่ือถือจำกองค์กร 
และหน่วยงำนชั้นน�ำในเขตประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน และมีศักยภำพที่ทัดเทียมกับผู้ให้บริกำรช้ันน�ำของโลก ดังน้ัน จึงเล็งเห็น 
ถึงควำมส�ำคัญในกำรน�ำเสนอเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ใหม่ล่ำสุด กำรเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันให้มีควำมพร้อม
ทั้งบุคลำกรที่มีควำมรู้ ส่ิงอ�ำนวยควำมสะดวกและเคร่ืองมือเครื่องทดสอบที่ทันสมัย กำรบริกำรอย่ำงมืออำชีพด้วยคุณภำพ 
มำตรำฐำน ISO 9001:2008 รวมทั้งประสบกำรณ์ ควำมไว้วำงใจจำกผู้ผลิต และส�ำนึกในควำมรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อตอบสนอง
ควำมต้องกำรของลูกค้ำและสร้ำงควำมพึงพอใจในสินค้ำและบริกำรของบริษัทฯ โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

 1. นโยบายทางด้านผลิตภัณฑ์ในกลุ่มระบบการสื่อสารโทรคมนาคม รวมทั้งระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ 
  แบบดิจิตอล
  l มุ่งเน้นที่จะเป็นตัวแทนจ�ำหน่ำยสินค้ำและบริกำรให้กับผู้ผลิตและบริษัทคู่ค้ำชั้นน�ำของโลก 
  l มุ่งเน้นที่จะเป็นผู้น�ำเสนอเทคโนโลยีซึ่งเป็นนวัตกรรมล่ำสุดเข้ำสู่ตลำดเขตประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน
  l มุ่งเน้นในกำรน�ำเสนอระบบและเทคโนโลยีต้นน�้ำจนถึงปลำยน�้ำแบบครบวงจรเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำให้ 
   มีประสิทธิภำพ คุณภำพ และคุ้มค่ำต่อกำรลงทุน

 2. นโยบายทางด้านผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ PlanetComm
  l สร้ำงตรำสินค้ำ PlanetComm ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในตลำดสื่อสำรโทรคมนำคมรวมทั้งตลำดดิจิตอลทีวี เพื่อเป็นที่ 
   ยอมรับจำกลูกค้ำ
  l สรรหำผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีใหม่ล่ำสุดที่มีโอกำสขยำยตัวสูง และเป็นที่ต้องกำรของตลำด 
  l วิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์เพื่อสร้ำงนวัตกรรมทำงด้ำนเทคโนโลยีใหม่ๆ

 3. นโยบายด้านการให้บริการ
  l ให้บริกำรอย่ำงมืออำชีพด้วยคุณภำพมำตรำฐำน ISO 9001:2008 เพื่อให้ลูกค้ำได้รับควำมพึงพอใจสูงสุด
  l มุ่งเน้นที่จะเป็นผู้น�ำในกำรให้บริกำร ออกแบบ ติดตั้ง และกำรบริกำรหลังกำรขำย ระบบและเทคโนโลยีแบบครบวงจร  
   ให้สำมำรถท�ำงำนร่วมกันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ตรงกับควำมต้องกำรของลูกค้ำ
  l มุ่งเน้นที่จะพัฒนำรูปแบบกำรให้บริกำรใหม่ๆ อย่ำงต่อเน่ือง เพ่ือให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของลักษณะธุรกิจ  
   และควำมต้องกำรของลูกค้ำที่เปลี่ยนไป
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	 โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ

1.	ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการ
บริษทัฯ เป็นผู้ให้บรกิารออกแบบ ตดิตัง้ จ�าหน่ายระบบสื่อสารและระบบดจิติอลทวีแีบบครบวงจร ส�าหรบัหน่วยงานและองค์กร

ชัน้น�า ในเขตประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (Asean Economic Community) โดยบรษิทัฯ เป็นตัวแทนจ�าหน่ายผลติภณัฑ์ช้ันน�าของโลก 
ทั้งที่เกี่ยวกับระบบสื่อสารโทรคมนาคม และระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และดิจิตอลทีวี (Broadcast / Digital TV) นอกจากนี้
บริษทัฯ ยงัได้มกีารพฒันาและต่อเชื่อมอุปกรณ์ต่างๆ ให้ใช้งานร่วมกนัเป็นโซลชูัน่เพื่อเป็นผลติภณัฑ์ภายใต้ชื่อ “PlanetComm” และ
ด้วยความรูค้วามช�านาญและประสบการณ์ในธรุกจิการสื่อสารโทรคมนาคม รวมทัง้ความพร้อมในด้านอปุกรณ์ทดสอบ ท�าให้บรษิทัฯ 
มคีวามสามารถในการซ่อมบ�ารงุอปุกรณ์ของผูผ้ลติชัน้น�าต่างๆ ส่งผลท�าให้บรษิทัฯ สามารถให้บรกิารด้านเทคโนโลยีการสื่อสารแบบ
ครบวงจร โดยรายละเอียดลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ สามารถอธิบายได้ดังนี้

1.1	ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ	เป็นตัวแทนจ�าหน่าย 
บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโทรคมนาคมชั้นน�ามากมาย ครอบคลุมผลิตภัณฑ์

เกี่ยวกับระบบสื่อสารโทรคมนาคมแบบครบวงจร ทั้งระบบการสื่อสารแบบไร้สาย (Wireless Network) ระบบการสื่อสารแบบโครง
ข่ายสัญญาณ (Wired Network) และระบบมัลติมีเดีย (Multimedia) (ในช่วงปี 2554 - งวด 3 เดือนแรกปี 2558 ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ 
จ�าหน่ายเกี่ยวกับระบบมัลติมีเดียมีสัดส่วนรายได้สูงสุด) รวมทั้งผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และดิจิตอลทีว ี
(Broadcast / Digital TV) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบสื่อสารโทรคมนาคม ประกอบด้วย
1. ระบบสื่อสารแบบไร้สาย (Wireless Network) หมายถงึ ระบบการสื่อสารข้อมลูทีม่รูีปแบบในการรบัส่งสญัญาณระหว่างกนั 

แบบไม่ใช้สายน�าสัญญาณ โดยการสื่อสารลักษณะน้ี จะใช้การส่งสัญญาณผ่านคลื่นความถี่วิทยุ (Radio Frequency : RF) หรือ
คลื่นอินฟราเรด (Infrared) โดยสามารถสื่อสารกันผ่านอากาศ ทะลุก�าแพง เพดานหรือสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ได้ การที่ไม่ต้องใช้สายน�า
สญัญาณ ท�าให้การเคลื่อนย้ายต�าแหน่งของการใช้งานท�าได้โดยสะดวก และเหมาะส�าหรบัการสื่อสารทีอ่ปุกรณ์ปลายทางอยูห่่างไกล 
หรือไม่สามารถเข้าถึงได้ด้วยการเดินสาย ทั้งนี้ ความต้องการใช้เทคโนโลยีระบบสื่อสารแบบไร้สายประเภทต่างๆ น้ันจะข้ึนอยู่กับ
ระยะทางและความเร็วที่ต้องการใช้ในการรับส่งข้อมูล โดยกลุ่มสินค้าและเทคโนโลยีในระบบการสื่อสารแบบไร้สายที่บริษัทฯ เป็น
ตัวแทนจ�าหน่ายในปัจจุบัน ประกอบด้วย

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

รายได้
ปี	2556

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท% % %

ปี	2557 ปี	2558

รายได้จากการขายผลติภณัฑ์ทีเ่ป็นตวัแทนจ�าหน่าย
• ระบบสื่อสารโทรคมนาคม
• ระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และดิจิตอลทีวี
รวมรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวแทน
จ�าหน่าย
รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ
PlanetComm
รายได้บริการ
รวมรายได้จากการขายและบริการ
รายได้อื่น*
รวมรายได้

529.99
93.41
623.40

80.69

40.32
744.42
6.63

751.05

70.57
12.44
83.00

10.74

5.37
99.12
0.88

100.00

613.25
156.18
769.43

119.90

62.00
951.33
12.4

963.69

63.64
16.21
79.85

12.44

6.43
98.72
1.28

100.00

679.55
77.18
756.73

184.35

78.10
1,019.22

8.51
1,027.73

66.14
7.51
73.65

17.94

7.61
99.20
0.08

100.00

หมายเหตุ * รายได้อ่ืนท่ีส�าคัญ ประกอบด้วย ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ก�าไรจากการขายสินทรัพย์ รายได้จากค่าเช่าอุปกรณ์ 
ดอกเบี้ยรับ 
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(1)  ระบบสื่อสารผ่านดาวเทยีม (Satellite Communications) คอื การส่งสญัญาณข้อมลูในลักษณะคลื่นวทิย ุจากสถานดีาวเทยีม
ภาคพืน้ดนิแห่งหนึง่ ไปยงัสถานดีาวเทยีมภาคพืน้ดนิอกีแห่งหน่ีง ผ่านดาวเทยีมสื่อสารในย่านความถี ่C-band, Ku-Band, Ka-Band 
หรอื X-Band โดยระบบส่ือสารผ่านดาวเทยีมสามารถรบัส่งสญัญาณข้อมลูได้ครอบคลุมพืน้ที ่ในรัศมปีระมาณ 3,000-5,000 กโิลเมตร
รอบทิศทางของดาวเทียมสื่อสารนั้นๆ เหมาะส�าหรับกิจการและภาระกิจของหน่วยงานต่างๆ เช่น หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานทหาร 
ผู้ให้บริการสื่อสารสาธารณะ (Service Provider) และการถ่ายทอดสัญญาณโทรทศัน์ผ่านดาวเทยีม โดยอปุกรณ์ส�าหรบัสถานดีาวเทยีม
ภาคพื้นดินที่บริษัทฯ จ�าหน่าย ประกอบด้วย 

• เครื่องผสมสญัญาณรับและส่งข้อมลูผ่านดาวเทยีม (Satellite Modem) ท�าหน้าทีผ่สมสญัญาณข้อมลูเข้ากบัคล่ืนความถีว่ทิยุ 
แบบ IF และ L-Band

• อุปกรณ์แปลงสัญญาณรับและส่งคลื่นวิทยุ (Up/Down Converter) ท�าหน้าที่แปลงคลื่นความถี่วิทยุ แบบ IF ให้เป็นคลื่น
ความถี่สูงแบบ C-Band หรือ Ku-Band เพื่อท�าการรับ-ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม 

• อปุกรณ์รบั-ส่งสญัญาณวทิยผุ่านดาวเทยีม (Satellite Transceiver) ใช้ในขยายสัญญาณวทิยสุ�าหรบัการรบั-ส่งสญัญาณผ่าน
ดาวเทียม โดยมีลักษณะการท�างานแบบสองทิศทาง (Full Duplex) ซึ่งสามารถขยายการรับและส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมได้ในชุด
เดียวกัน

• อปุกรณ์เคร่ืองส่งสญัญาณวทิยผุ่านดาวเทยีม (BUC) ท�าหน้าทีข่ยายสัญญาณวทิยจุากความถี ่L-Band ให้เป็นความถี ่C-Band, 
Ku-Band, Ka-Band หรือ X-Band

• อุปกรณ์รับสัญญาณผ่านดาวเทียม (LNA/LNB) ใช้ในการลดสัญญาณรบกวนและเพิ่มคุณภาพของสัญญาณ ขณะท�าการ
รับสัญญาณวิทยุผ่านดาวเทียมทั้งในย่านความถี่แบบ C-Band, Ku-Band, Ka-Band หรือ X-Band 

• สายอากาศส�าหรับระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม (Satellite Antenna) โดยสินค้าของบริษัทฯ ครอบคลุมทั้งสายอากาศส�าหรับ
รบั-ส่งสญัญาณผ่านดาวเทยีมแบบประจ�าที ่(Satellite Transmit and Receive Earth Station Antenna) สายอากาศส�าหรบัรบัสญัญาณ
ผ่านดาวเทียม (Satellite Receive-Only Antenna) และสายอากาศส�าหรับรับ-ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมแบบเคลื่อนที่ (Satellite 
Mobile Antenna) ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบและลักษณะการใช้งาน ให้เหมาะสมกับสถานีดาวเทียมภาคพื้นดินแต่ละประเภท

• ระบบโครงข่ายสถานีดาวเทียมภาคพื้นดินขนาดเล็ก (VSAT: Very Small Aperture Terminal) เป็นระบบสถานีดาวเทียม
ขนาดเลก็ทีส่ามารถตดิตัง้ได้ง่าย ใช้ในการรบั-ส่งข้อมลูความเรว็สงูผ่านดาวเทยีม ในลกัษณะเครือข่าย สามารถรองรบัผู้ใช้จ�านวนมาก

โดยบริษัทฯ เป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าจากผู้ผลิตชั้นน�าระดับโลก ได้แก่ GD Satcom, CODAN, CPI, Comtech EF Data, 
Viasat, Cobham (Sea Tel), Thinkom และอื่นๆ

(2)  ระบบสื่อสารไร้สายความเร็วสูงภาคพื้นดิน (Terrestrial Wireless Communications) เป็นเทคโนโลยีสื่อสารรับ-ส่งข้อมูล
ความเร็วสูงผ่านคลื่นวิทยุภาคพื้นดิน มีหลายรูปแบบตามลักษณะการใช้งานคือ

• ระบบสื่อสารไร้สายความเร็วสูง แบบ Braodband (Wireless Broadband) สามารถรับ-ส่งข้อมูลที่ความเร็วสูงในระยะ
ทางประมาณ 50-80 กิโลเมตร เหมาะส�าหรับการติดตั้งภายนอกอาคาร เพื่อใช้ในการสื่อสารข้อมูลระยะไกล โดยบริษัทฯ จ�าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ของ Cambium จากประเทศสหรัฐอเมริกา

ภาพแสดงตัวอย่างอุปกรณ์ในระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม



25

• ระบบสื่อสารไร้สายแบบ Wi-Fi เป็นระบบการรบั-ส่งข้อมลูความเรว็สงูส�าหรบัอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ และอปุกรณ์อเิล็กทรอนกิส์ 
ในระยะใกล้ ผ่านเครอืข่ายไร้สาย เหมาะส�าหรบัการตดิตัง้ทัง้ภายในและภายนอกอาคาร ภายในรศัมปีระมาณ 30-100 เมตร โดยบรษัิทฯ 
จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ ของ Cisco จากประเทศสหรัฐอเมริกา

(3)  ระบบสื่อสารวิทยุ (Radio Communication) เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยในการสื่อสารรับ-ส่งข้อมูล ภาพและเสียงระยะไกลผ่าน
คลื่นวทิย ุโดยบรษิทัฯ เป็นตวัแทนจ�าหน่ายสนิค้าจากผูผ้ลติช้ันน�าระดบั ไม่ว่าจะระบบวทิยสุื่อสารแบบดจิติอลจาก CODAN และวทิยุ
สื่อสารแบบดิจิตอล P25 จาก Harris ระบบสื่อสารวิทยุแบบประสานข่ายทั้ง High Frequency (HF), Very-High Frequency (VHF), 
Ultra-High Frequency (UHF) และ Global System for Mobile Communications (GSM) จาก Raytheon นอกจากนั้นยังรวมถึง
อุปกรณ์สื่อสารในระบบ Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) ซึ่งเป็นระบบระบบสื่อสารที่ใช้ส�าหรับรับ-ส่งข้อมูล
เพื่อใช้ในการควบคมุ เครื่องจกัร และอปุกรณ์ ผ่านความถ่ีวทิย ุเหมาะกบัผูผ้ลติไฟฟ้าและกจิการอตุสาหกรรมน�า้มนั ซึง่บรษิทัฯ เป็น
ตัวแทนจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์จาก GE MDS ประเทศ สหรัฐอเมริกา 

2. ระบบสื่อสารแบบโครงข่ายสายสัญญาณ (Wired Network) หมายถึง ระบบการสื่อสารข้อมูลที่มีรูปแบบในการรับส่ง
สัญญาณระหว่างกันผ่านสายน�าสัญญาณ เช่น สายทองแดง สายใยแก้วน�าแสง เป็นต้น ส�าหรับกลุ่มสินค้าและเทคโนโลยีที่บริษัทฯ 
จ�าหน่ายในปัจจุบัน ประกอบด้วย

(1)  ระบบสื่อสารเครือข่ายข้อมูล (Data Network) ประกอบด้วยอุปกรณ์สื่อสารข้อมูลที่ใช้ภายในเครือข่ายของหน่วยงาน เช่น 
เราต์เตอร์ (Router), อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch), อุปกรณ์แปลงสัญญาณ และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ โดยบริษัทฯ จ�าหน่าย
สินค้าชั้นน�า อาทิเช่น CISCO, Patton, GE, Comtech Memotech, Siemens เป็นต้น

ภาพแสดงตัวอย่างอุปกรณ์ในระบบสื่อสารวิทยุ

ภาพแสดงตัวอย่างอุปกรณ์ในระบบสื่อสารเครือข่ายข้อมูล

ภาพแสดงตัวอย่างอุปกรณ์ในระบบสื่อสารไร้สายความเร็วสูงภาคพื้นดิน
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(2)  ระบบสื่อสารความเร็วสูงผ่านใยแก้วน�าแสง (Optical FiberNetwork) ได้แก่
• อุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณความเร็วสูงผ่านใยแก้วน�าแสง ภายใต้ตราสินค้า Calix 
• สายสัญญาณใยแก้วน�าแสง และอุปกรณ์ประกอบ (PassiveComponent) ส�าหรับการติดตั้งโครงข่ายใยแก้วน�าแสง ภายใต้

ตราสินค้า Tyco Electronics (TE), Senko และ Yamasaki เป็นต้น 

• ระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูล (Security Network) เป็นระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลที่มีระดับความปลอดภัยสูง 
เหมาะส�าหรับหน่วยงานรฐับาล หน่วยงานเกีย่วกบัความมัน่คง และสถาบนัการเงนิ เป็นต้น โดยระบบดงักล่าว ท�าหน้าที่ในการป้องกนั
การลักลอบดักจับสัญญาณข้อมูลภายในเครือข่ายสื่อสาร ทั้งนี้ บริษัทฯ จ�าหน่ายสินค้าชั้นน�า ได้แก่ ระบบเข้ารหัสและรักษาความ
ปลอดภัยข้อมูลภายใต้ตราสินค้า Thales 

3. ระบบมัลตมิเีดยี (Multimedia) หมายถงึ ระบบประยกุต์ใช้งานและน�าเสนอข้อมลูร่วมกับการผสมผสานสื่อหลายชนดิ เช่น 
ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว (Animation) เสียง (Sound) และวีดิทัศน์ (Video) เป็นต้น การใช้ระบบมัลติมีเดียในลักษณะสื่อสารและ
ปฏิสัมพันธ์ จะช่วยให้ผู้ ใช้สามารถเรียนรู้ แบ่งปัน ถ่ายทอด หรือท�ากิจกรรมร่วมกันผ่านทางสื่อต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งใน
ช่วงปี 2554 - งวด 3 เดือนปี 2558 ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ จ�าหน่ายเกี่ยวกับระบบมัลติมีเดียมีสัดส่วนรายได้สูงสุด  โดยกลุ่มสินค้า
และเทคโนโลยีที่บริษัทฯ จ�าหน่ายในปัจจุบัน ประกอบด้วย

(1) ระบบประชุมทางไกลเสมือนจริง (TelePresence & Video Conference) ประกอบด้วยสินค้าในกลุ่มชุดประชุมทางไกล
เสมือนจริง ระบบจัดการประชุมทางไกลแบบหลายจุด (Multipoint Conference Unit), ระบบบันทึกการประชุมทางไกล (Recording 
& Streaming Server) และระบบประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยปัจจุบันบริษัทฯ เป็นตัวแทนจ�าหน่ายของผู้ผลิตรายใหญ่อันดับหนึ่ง
ของโลกคอื CISCO โดยได้รบัการแต่งตัง้เป็น TelePresence Video Master Authorized Technology Provider (ATP) และ Polycom 
โดยได้รับการแต่งตั้งเป็น Platinum Partner

ภาพแสดงตัวอย่างอุปกรณ์ในระบบสื่อสารผ่านใยแก้วน�าแสง

ภาพแสดงตัวอย่างอุปกรณ์ในระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูล

ภาพแสดงตัวอย่างอุปกรณ์ในระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ
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(2)  ระบบสื่อสารรวมศูนย์ (Unified Collaboration) ถือเป็นกลุ่มสินค้าใหม่ของบริษัทฯ ที่เริ่มท�าการตลาด เพื่อตอบโจทก์ความ
ต้องการของลกูค้าในกลุม่ระบบประชมุทางไกลผ่านจอภาพให้ครบวงจรมากยิง่ขึน้ โดยระบบสื่อสารรวมศนูย์ หรอืทีเ่รยีกว่า “Unified 
Collaboration” นัน้ เป็นระบบทีร่องรบัรูปแบบการใช้งานและการสื่อสารภายในองค์กรทีห่ลากหลายเข้าด้วยกนั ไม่ว่าจะเป็นโทรศพัท์
แบบ IP (Internet Protocol Communication) ระบบประชุมผ่านคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพา (Mobile) ระบบส่งข้อความ 
(Messaging) และระบบประชุมด้วยภาพและเสียง เป็นต้น ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทฯ เป็นตัวแทนจ�าหน่ายของผู้ผลิตรายใหญ่อันดับหนึ่ง
ของโลกคือ CISCO 

(3)  ระบบประชุมเสียง (Audio Conference) ประกอบด้วยสินค้าที่ใช้ส�าหรับการประชุมแบบเสียง และใช้ประกอบในการติด
ตั้งในห้องประชุม ได้แก่ ระบบ Audio Conference ของ Polycom และ Clearone

(4)  อุปกรณ์ประกอบส�าหรับการประชุมทางไกล (Audio & Visual Accessories) ได้แก่
• อุปกรณ์ถ่ายทอดสัญญาณภาพ 3 มิติ (Visualizer) ภายใต้ตราสินค้า Wolfvision
• ระบบกล้องความคมชัดสูง (HD Camera) ภายใต้ตราสินค้า Vaddio
• ระบบแสดงภาพส�าหรับ Mobile Device ภายใต้ตราสินค้า Mersive
• ระบบไมโครโฟนส�าหรับห้องประชุม ภายใต้ตราสินค้า ClockAudio

ภาพแสดงตัวอย่างอุปกรณ์ในระบบสื่อสารรวมศูนย์

ภาพแสดงตัวอย่างระบบประชุมเสียง

ภาพแสดงตัวอย่างอุปกรณ์ในระบบภาพและเสียงส�าหรับการประชุม
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ภาพแสดงองค์ประกอบของระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และดิจิตอลทีวี

2. ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และดิจิตอลทีวี (Broadcast / Digital TV)
ระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และดิจิตอลทีวี (Broadcast / Digital TV) หมายถึง ระบบและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการ

ถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์แบบดิจิตอล เริ่มตั้งแต่เทคโนโลยีในการบีบอัดและการเข้ารหัสสัญญาณภาพและเสียง ตลอดจนระบบ
การถ่ายทอดสญัญาณโทรทศัน์ผ่านช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ระบบแพร่ภาพดจิติอลผ่านดาวเทยีม (DVB-S) ระบบแพร่ภาพดจิติอล
ผ่านสายเคเบลิ (DVB-C) และระบบแพร่ภาพดจิติอลภาคพืน้ดนิ (DVB-T) เป็นต้น ซึง่ระบบดงักล่าวจะช่วยให้การถ่ายทอดสญัญาณ
โทรทัศน์นั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยท�าให้สามารถถ่ายทอดสัญญาณภาพในระบบความคมชัดสูง หรือที่เรียกว่า ระบบ High 
Definition (HD) และเพิ่มจ�านวนช่องสัญญาณโทรทัศน์ (TV Channel) ที่ใช้ออกอากาศเดิมให้มีมากยิ่งขึ้นอีกด้วย โดยสินค้าและ
เทคโนโลยีทีบ่รษิทัฯ เป็นตวัแทนจ�าหน่ายนัน้ ครอบคลมุในทกุกลุม่เทคโนโลยทีีเ่กีย่วข้องตลอดต้นน�า้จนถึงปลายน�า้ ตัง้แต่ระบบผลติ
รายการโทรทัศน์และสื่อมัลติมีเดีย (Content Production) จนถึงระบบกระจายสัญญาณและระบบส่งสัญญาณโทรทัศน์ (Content 
Distribution & Transmission) ดงัรายละเอยีดทีแ่สดงด้านล่างนี ้นอกจากนี ้บรษิทัฯ ยงัมกีารวจิยัและพฒันาในส่วนของอปุกรณ์ทาง
ด้านผู้รับสัญญาณ (Content Reception) ภายใต้ชื่อ PlanetComm ซึ่งจะกล่าวถึงในส่วนถัดไป

1. ระบบผลิตรายการโทรทัศน์ สื่อมัลติมีเดียและระบบสตูดิโอ (Content Production & Studio) ประกอบด้วย
 (1) ระบบกล้องโทรทัศน์ส�าหรับงาน Studio (Professional Camera) ของ Sony
 (2) ระบบกล้องโทรทัศน์แบบไร้สาย (Wireless Professional Camera) ของ Cobham
 (3) ระบบตัดต่อสัญญาณภาพ (Video Switcher) ส�าหรับงาน Studio ของ Sony และ BroadcastPix
 (4) ระบบ Video Router, ระบบ MultiView และระบบ Media Asset Management (MAM) ส�าหรับห้อง Master Control 

Room (MCR), ห้อง Studio, ห้องตัดต่อ, ห้องออกอากาศ ของ Evertz
 (5) ระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ผ่านเครือข่าย 3G ของ TVU

ภาพแสดงตัวอย่างอุปกรณ์ในระบบผลิตรายการโทรทัศน์และสื่อมัลติมีเดียและระบบสตูดิโอ
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2. ระบบกระจายสัญญาณและส่งสัญญาณโทรทัศน์ (Content Distribution & Transmission) ประกอบด้วย 
 (1) ระบบกระจายสัญญาณวีดีโอผ่านใยแก้วน�าแสง (Video over Fiber Network) อุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการส่ง

สญัญาณโทรทศัน์ระบบดจิติอล ผ่านเครอืข่ายใยแก้วน�าแสง เพื่อใช้ในกจิการถ่ายทอดสญัญาณโทรทศัน์ระบบดจิติอลไปทัว่ประเทศ 
โดยปัจจุบันบริษัทฯ เป็นตัวแทนจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ Nimbra ของ Net Insight ประเทศสวีเดน

 (2) ระบบประมวลผลและเข้ารหัสสัญญาณโทรทัศน์ (Television Headend) คือระบบการเข้ารหัสและแปลงสัญญาณภาพ
วดีโิอให้เป็นดจิติอล แล้วท�าการบบีอดัให้มขีนาดเลก็ลงตามมาตราฐาน MPEG-2/MPEG-4 เพ่ือใช้ในการส่งสญัญาณโทรทศัน์นีผ่้าน
โครงข่ายภาคพื้นดิน ผ่านดาวเทียม และ อินเทอร์เน็ต ไปยังผู้ชมที่บ้าน ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทเป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าชั้นน�าระดับ
โลก ได้แก่ Thomson และ Envivio 

 (3) ระบบส่งสญัญาณโทรทศัน์ (Television Transmitter) และอปุกรณ์ส�าหรบัโครงข่ายพ้ืนฐาน (Infrastructure) ประกอบด้วย
 • ระบบเครื่องส่งโทรทัศน์ (TV Transmitter) เป็น ระบบและอปุกรณ์เครื่องส่งสัญญาณโทรทศัน์ ที่ใช้ในการถ่ายทอดโทรทศัน์ 

แบบดิจิตอลไปยังผู้ชมที่บ้าน ตามมาตรฐาน DVB-T2 ซึ่งปัจจุบัน บริษัทเป็นตัวแทนจ�าหน่ายและติดตั้งระบบเครื่องส่งโทรทัศน์ของ 
Tredess จากประเทศสเปน 

ภาพแสดงตัวอย่างอุปกรณ์ในระบบประมวลผลและเข้ารหัสสัญญาณโทรทัศน์

ภาพตัวอย่างระบบกระจายสัญญาณวีดีโอผ่านใจแก้วน�าแสง

ภาพแสดงตัวอย่างระบบเครื่องส่งสัญญาณโทรทัศน์
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• อปุกรณ์ประกอบสถานถ่ีายทอดสญัญาณโทรทศัน์ (RF Component) ได้แก่สายอากาศ (Antenna) สายน�าสญัญาณ (Feeder 
Cable) และอุปกรณ์รวมก�าลังคลื่นความถี่ส�าหรับออกอากาศ (Antenna Combiner) โดยใช้ส�าหรับรวมสัญญาณออกอากาศใน
ระบบดิจิตอลและระบบอนาล็อกที่ออกอากาศเดิม เพื่อป้อนสัญญาณทั้งสองสัญญาณแก่ระบบสายอากาศ UHF ส�าหรับสถานี 
ส่งสัญญาณโทรทัศน์ ภายใต้ตราสินค้า Kathrein ของประเทศเยอรมนั และ Jampro ของประเทศสหรฐัอเมรกิา

1.2		ผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ	PlanetComm	
ผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ PlanetComm หมายถึงผลิตภัณฑ์ที่ได้ ออกแบบ วิจัยพัฒนา และผลิต หรือน�ามาประยุกต์เชื่อมต่อกันให้

ใช้งานเป็นโซลูชั่นภายใต้ชื่อ PlanetComm ประกอบด้วย 
1. อุปกรณ์สื่อสารเทคโนโลยีชั้นสูง ที่ออกแบบ พัฒนา ประกอบ เฉพาะตามความต้องการของลูกค้า ได้แก่
 1.1 รถสื่อสารผ่านดาวเทยีมเคลื่อนที ่(Satellite Mobile Vehicle) คอื รถสื่อสารเคลื่อนที ่พร้อมตดิตัง้จานดาวเทยีมและอุปกรณ์ 

สื่อสารภายในไม่ว่าจะเป็นระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม ระบบสื่อสารแบบไร้สาย ระบบสื่อสารวิทยุ ระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ 
ระบบเข้ารหสัข้อมลู และ ระบบถ่ายทอดสญัญาณโทรทศัน์ เป็นต้น เพื่อใช้ในกจิกรรมด้านสื่อสารโทรคมนาคมและด้านการถ่ายทอด
สัญญาณโทรทัศน์ โดยบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบ พัฒนาและผลิตรถสื่อสารเคลื่อนที่ ทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง 
ขนาดใหญ่ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น รถสื่อสารทางการทหาร และรถถ่ายทอด
สัญญาณโทรทัศน์ (DSNG)

ภาพแสดงตัวอย่างสายสัญญาณและอุปกรณ์ประกอบส�าหรับระบบส่งสัญญาณ

ภาพแสดงตัวอย่างรถสื่อสารเคลื่อนที่
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1.2 อุปกรณ์ควบคุมการส�ารองการท�างานของภาครับสัญญาณดาวเทียม LNB/LNA (1:1 LNB/LNA Redundant Controller) 
เป็นชุดควบคุมและสั่งการอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ ที่ใช้ในสถานีดาวเทียมภาคพ้ืนดิน โดยสามารถตั้งค่า ควบคุม และมอนิเตอร์การ
ท�างานได้จากระยะไกลผ่าน Web Browser

 1.3 อปุกรณ์ตดัสญัญาณวทิยสุ�าหรบัโทรศพัท์มอืถอื (Radio Jammer) เป็นระบบทีพั่ฒนาร่วมกบัศนูย์เทคโนโลยอีเิล็กทรอนกิส์
และคอมพวิเตอร์แห่งชาต ิ(เนคเทค) โดยท�าหน้าที่ในการตดัสญัญาณโทรศพัท์เคล่ือนที่ในการส่ังการท�างานอุปกรณ์ต่างๆ ซึง่อุปกรณ์
ดังกล่าวเป็นอุปกรณ์ท่ีสามารถผลิตและจ�าหน่ายให้กับหน่วยงานราชการของประเทศไทยที่มีอ�านาจหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและ
รักษาความมั่นคง หรือดูแลความสงบเรียบร้อยของประเทศไทยเท่านั้น

 

2. ซอฟแวร์ควบคุมระบบสื่อสารโทรคมนาคม ได้แก่ ระบบบริหารจัดการและควบคุมอุปกรณ์สถานีดาวเทียมภาคพื้นดิน 
(Monitor & Control for Satellite Earth Station Terminal) เป็นระบบที่ใช้ส�าหรับควบคุมและบริหารจัดการอุปกรณ์ต่างๆ ภายใน
สถานีดาวเทียม ส�าหรับสื่อสารระหว่างชุดควบคุมและอุปกรณ์สือ่สารดาวเทียมแต่ละตัว เพ่ือให้สามารถแสดงผลและปรับแต่งค่า
การท�างานต่างๆ ได้จากระยะไกลผ่านทางเครือข่าย IP 

ภาพแสดงอุปกรณ์ควบคุมการส�ารองการท�างานของภาครับสัญญาณดาวเทียม

ภาพแสดงตัวอย่างอุปกรณ์ตัดสัญญาณวิทยุส�าหรับโทรศัพท์มือถือ

ภาพแสดงระบบ Network Management ส�าหรับสถานีสื่อสารดาวเทียม
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3. ผลิตภัณฑ์ทั่วไปที่บริษัทฯ จัดจ�าหน่ายภายใต้ชื่อ PlanetComm ได้แก่ 
 3.1 Feeder Cables & Connectors คอืสายน�าสญัญาณแบบ Coaxial ซึง่บริษทัฯ น�าเข้ามาจ�าหน่ายภายใต้ช่ือ PlanetComm 

โดยใช้ส�าหรับติดตั้งเครื่องส่งโทรศัพท์เคลื่อนที่ รองรับโครงข่ายโทรศัพท์มือถือ เช่น AIS, TrueMove, DTAC เป็นต้น
 3.2 อุปกรณ์เกี่ยวกับเครือข่ายใยแก้วน�าแสง (Fiber Optic Passive Component) คือสายสัญญาณใยแก้วน�าแสง (Optical 

Fiber Cable) และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งบริษัทฯ น�าเข้ามาจ�าหน่ายภายใต้ชื่อ PlanetComm เช่น หัวต่อ กล่อง Encloser ตัวแยก
สัญญาณ (Splitter) ส�าหรับตลาดอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง FTTx  

 3.3 กล่องรับสัญญาณโทรทัศน์แบบดิจิตอลภาคพื้นดิน (Set Top Box/DVB-T2) คือเครื่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอล ภาคพื้น
ดินระบบ DVB-T2 แบบกล่องรับสัญญาณ หรือที่เรียกว่า Set Top Box โดยแสดงภาพและเสียงผ่านสาย HDMI หรือ AV บนเครื่อง
รับโทรทัศน์ในระบบเดิม ซึ่งบริษัทฯ น�าเข้าส่วนประกอบ  และจ้างบริษัทในประเทศประกอบ และจ�าหน่ายภายใต้ชื่อ PlanetComm 
โดยมีคุณสมบัติเด่นๆ ดังนี้

 • รองรับการแสดงภาพทั้งในแบบความคมชัดมาตรฐาน (Standard Definition) และแบบความคมชัดสูง (High Definition)
 • มีเมนูภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • รองรับการแสดงผังรายการอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Program Guide)
 • รองรับการแสดงภาพและเสียงได้หลายภาษา
 • สามารถแสดงผลระดับความแรง (Signal Strength) และคุณภาพ (Signal Quality) ของสัญญาณบนหน้าจอภาพได้
 • ได้รับการรับรองมาตรฐานตามที่กสทช.ก�าหนด
 • ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย มอก. 1195-2536
 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนที่จะพัฒนา Setopbox รุ่นที่ 2 ซึ่งเป็นรุ่นที่สามารถรับสัญญาณได้ 2 สัญญาณพร้อมๆ กัน 

คือ สัญญาณแบบ DVB-T2 และสัญญาณจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ เพื่อรองรับการท�างานร่วมกับระบบ Hybrid Interactive 
Broadband TV (HbbTV) เพื่อเป็นการต่อยอดและเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้บริโภค ด้วยระบบใหม่ที่กล่าวมานี้ ผู้บริโภคจะสามารถ
โต้ตอบกับผู้ ให้บริการได้ เช่น สามารถก�าหนดหรือเลือกรายการที่ต้องการดูได้ด้วยตัวเอง เป็นต้น 

          

1.3	บริการ	
การให้บริการของบริษัทฯ เป็นการให้บริการแบบครบวงจร ซึ่งครอบคลุม ตั้งแต่การให้ค�าปรึกษาถึงประเภทของเทคโนโลยีที่

เหมาะสมกบัความต้องการของลกูค้า ตลอดจนการออกแบบ ตดิตัง้ ฝึกอบรม ตลอดจนบริการบ�ารงุรกัษาและการซ่อมแซม ซึง่ได้แก่
1. บรกิารก่อนการขาย (Pre-Sales Services) โดยวศิวกรที่ได้รบัการฝึกฝนและฝึกอบรมเป็นอย่างด ีเพื่อให้ค�าปรึกษา ออกแบบ 

ระบบสื่อสารโทรคมนาคมแบบครบวงจร และระบบดิจิตอลทีวีแบบ End-To-End Solution ตามความต้องการของลูกค้า
2. บรกิารตดิตัง้ระบบและอปุกรณ์ (Implement & Installation Services) โดยวศิวกรทีม่คีวามเชีย่วชาญและมปีระสบการณ์ 

ในการประกอบ ติดตั้ง ทดสอบระบบ ทั้งระบบสื่อสารโทรคมนาคม และระบบดิจิตอลทีวีเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
3. บริการหลังการขาย (After Sales Services) โดยศูนย์บริการ (Service Center) ของบริษัทฯ ประกอบด้วย ช่างผู้ช�านาญ 

เครื่องมอืทดสอบ พร้อมอปุกรณ์ส�ารอง ทีพ่ร้อมให้บรกิารหลงัการขายให้แก่ลกูค้าอย่างมคีณุภาพ โดยบรกิารหลงัการขายของบรษิทัฯ 
ได้แก่

 1. การขยายเวลาการรับประกันสินค้า (Extended Product Warranty) บริษัทฯ ให้บริการรับประกันสินค้าที่บริษัทฯ จ�าหน่าย
เพิม่เตมิ ตามระยะเวลาทีก่�าหนดในสญัญา โดยปรกตปิระมาณ 1-3 ปี โดยลกูค้าไม่ต้องเสยีค่าใช้จ่ายในการซ่อม หากสนิค้าเกดิช�ารดุ
เสียหายตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา

ภาพตัวอย่างผลิตภัณฑ์ทั่วไปที่จัดจ�าหน่ายภายใต้ชื่อ PlanetComm
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 2. การบ�ารงุรกัษาตามก�าหนดเวลา (Maintenance Services) บรษิทัฯ ให้บรกิารบ�ารุงรกัษาเครื่องมอืสื่อสารโทรคมนาคมและ
ดิจิตอลทีวีตามก�าหนดเวลา อาทิเช่น บริการตรวจเช็คระบบทุก 3 เดือน หรือ 6 เดือน เป็นต้น เพื่อให้ระบบสื่อสารโทรคมนาคมและ
ดจิติอลทวีที�างานได้เตม็ปรสทิธภิาพตลอดเวลาและอย่างต่อเนื่อง ป้องกนัความเสีย่งของการหยดุท�างานของระบบ ไม่เป็นอุปสรรค
ในการท�างานขององค์กรและหน่วยงานนั้นๆ

 3. บริการซ่อมเครื่องมืออุปกรณ์วิทยุสื่อสาร (RF Repair Labotary) บริษัทฯ ให้บริการรับซ่อมเครื่องมืออุปกรณ์วิทยุสื่อสาร
ความถ่ีสงู อาทิเช่น อปุกรณ์ของ CODAN, GE และ Comtech EF Data เป็นต้น โดยวศิวกรที่ได้รบัการฝึกอบรมการซ่อมจากโรงงาน
ผูผ้ลติ ซึง่มคีวามรูค้วามช�านาญและประสบการณ์ในอปุกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคม พร้อมเครื่องมือทดสอบและอะไหล่คณุภาพสงู 
เพื่อให้ผลงานการซ่อมมีคุณภาพดี ท�าให้บริษัทฯ ได้รับการยอมรับจากโรงงานผู้ผลิตและลูกค้าเสมอมา นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได้
รับการแต่งตั้งให้เป็นศูนย์ซ่อมบ�ารุงอุปกรณ์ของ CODAN เพียงแห่งเดียวในประเทศไทยอีกด้วย

 4. บรกิารใหเ้ช่าเครื่องมือสื่อสารโทรคมนาคม อาทิเช่น ให ้บรษิัท ทาทา มอเตอร ์จ�ากดั เช่าหอ้งประชมุทางไกลผ่านจอภาพ
 5. PlanetFiber บรกิารอินเทอร์เมต็ความเรว็สงูผ่านสายใยแก้วน�าแสงตัง้แต่ต้นทางไปยังห้องพกั (FTTR) ให้บรกิารในอาคาร

สูง อาทิเช่น อาคารคอนโดมิเนี่ยม Centric, Quinn, ศุภาลัย เป็นต้น

2.	การตลาดและภาวะการแข่งขัน
2.1	กลยุทธ์การแข่งขัน
บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีระบบสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิตอลทีวีมากว่า 20 ปี โดยเป็นทั้งตัวแทนจ�าหน่าย 

(Distributor) ผู้จัดจ�าหน่าย (Reseller) และผู้ ให้บริการสินค้าและบริการอย่างครบวงจร (System Integrator) บริษัทฯ เล็งเห็นถึง
ความส�าคัญของการน�าเสนอสินค้าและบริการท่ีมีคุณภาพสูงพร้มเทคโนโลยีล่าสุด รวมทั้งการสร้างทีมงานมืออาชีพที่สามารถให้
บริการทั้งก่อนและหลังการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ มีแนวทางในการเสริมสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และ
การพัฒนากลยุทธ์เพื่อให้เกิดความแตกต่างจากคู่แข่ง ดังนี้ 

1. ด้านนวัตกรรม (Innovation) [3NEW] ได้แก่
 1.1 นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ (New Products & Technology)
 เพือ่สร้างความสามารถในการแข่งขนัและเป็นผูน้�าในตลาดสื่อสารโทรคมนาคมและดจิติอลทวีีในประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 

บริษัทฯ เน้นการน�าเสนอนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้า โดยมีราย
ละเอียด คือ

  • บริษัทฯ มีนโยบายสรรหาสินค้าใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากโรงงาน
ผู้ผลิตอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมชั้นน�าของโลกที่บริษัทฯเป็นตัวแทนจ�าหน่าย และผู้ผลิตรายใหม่ๆที่มีการวิจัย พัฒนา เทคโนโลยี
ใหม่ล่าสุด ท�าให้บริษัทฯ มีสินค้าใหม่ เทคโนโลยีใหม่ แนะน�าสู่ตลาด ซึ่งจะท�าให้บริษัทฯ มีความแตกต่างทางด้านผลิตภัณฑ์และ
ประโยชน์ในการใช้งาน สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบวงจร

  • บริษัทฯ มีทีมงานวิจัยพัฒนา และวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญในการติดตั้งและต่อเชื่อมระบบ (System Integration) 
ท�าให้สามารถปรบัแต่งโซลชูัน่ให้ตรงตามความต้องการของลกูค้าและสร้างโซลชูัน่ใหม่ๆ ส�าหรบัตลาดทีแ่ตกต่างกนั ซึง่ท�าให้โซลช่ัูน
ที่น�าเสนอให้กับลูกค้ามีความเป็นเอกลักษณ์และตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้าได้เป็นอย่างดี

 1.2 การมีรูปแบบการบริการใหม่ๆ (New Service Solution) 
 บรษิทัฯ มกีารพฒันารปูแบบการให้บริการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลกูค้าทีเ่ปลีย่นไป เช่น การ

ให้บริการระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมแบบเคลื่อนที่ การให้บริการระบบประชุมทางไกลแบบ On-Demand เป็นต้น ซึ่งรูปแบบการให้
บริการใหม่ๆ เหล่านี้ สามารถถูกน�าไปใช้เป็นกลยุทธ์ในการขาย และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้าได้ อาทิเช่น PlanetFiber บริการ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 1 Gbps ผ่านสายใยแก้วน�าแสงจากต้นทางไปยังห้องพัก(FTTR), PlanetCloud บริการ SaaS

 1.3 การใช้นวัตกรรมด้านธุรกิจ (New Way of Business/Work) 
 บริษัทฯ สรรหาธุรกิจรูปแบบใหม่ๆ โดยการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจไม่ว่าจะเป็นโรงงานผู้ผลิต หน่วยงานผู้ ให้บริการ บริษัท

คู่ค้า เป็นต้น เพื่อสร้างรูปแบบใหม่ของโซลูชั่นและบริการร่วมกัน ในการน�าเสนอทางเลือกให้แก่ลูกค้ามากยิ่งขึ้น 
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2. ด้านความสามารถในการแข่งขัน (Competency) 
 2.1 ความพร้อมของบุคลากร (People Knowledge) 
 บริษทัฯ ให้ความส�าคัญของบุคลากรทีต้่องมคีวามรู ้ความช�านาญในการท�างาน จงึมนีโยบายส่งเสรมิให้มกีารฝึกอบรมพนกังาน

ทุกระดับชั้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆและทักษะในการท�างาน ทัศนคติ จริยธรรม โดยผู้เชี่ยวชาญ
จากโรงงานผู้ผลิตทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งนักวิชาการ ผู้ช�านาญแต่ละด้าน ได้แก่

  • Vendor’s Certificate บรษัิทฯ มีการจดัอบรมความรูท้างด้านเทคโนโลยแีละผลติภณัฑ์จากโรงงานผูผ้ลติให้แก่วศิวกร
ของบริษัทฯ ท�าให้วิศวกรส่วนใหญ่ได้รับใบรับรองจากโรงงานผู้ผลิตที่เป็นไปตามมาตราฐานที่โรงงานก�าหนด

  • General Skills Training บรษิทัฯ จดัให้มกีารฝึกอบรมเพื่อเสรมิสร้างทศันคตแิละทกัษะการท�างานเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพ
ในการท�างานให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะในแต่ละด้าน เช่น การอบรมเรื่อง 5ส, การอบรมเรื่องการท�างาน
เป็นทีม (Teamwork) เป็นต้น

  • English Language Training บรษิทัฯ จดัให้มกีารอบรมในด้านภาษาต่างประเทศอย่างต่อเน่ือง เพ่ือเตรยีมความพร้อม
ในการเข้าสู่การแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community: AEC)

  • Factory Training บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานได้รับโอกาสในการไปดูงานในต่างประเทศ เพื่อเป็นการเปิดวิสัยทัศน์
และสร้างมุมมองในการน�าเสนอสินค้าและบริการใหม่ๆ ให้กับลูกค้า

 2.2 ความพร้อมของสิ่งอ�านวยความสะดวก (Facilities Competency)
 ความพร้อมของสิ่งอ�านวยความสะดวก เป็นปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้บริษัทฯมีศักยภาพที่พร้อมให้บริการลูกค้าอย่างมีคุณภาพ

และประสิทธิภาพสูงสุด บริษัทฯ จึงได้ลงทุนจัดเตรียม จัดหา สิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ อาทิเช่น สถานที่ อุปกรณ์ส�ารอง เครื่อง
มือทดสอบ ให้มีความพร้อมเสมอ ได้แก่

 • สถานทีก่ารท�างาน (Facility) บรษิทัฯ มพีืน้ทีท่�างาน 4,000 ตารางเมตร ท�าให้สามารถจัดสรรพืน้ที่ในการท�างานเป็นสดัส่วน 
และเพียงพอต่อการใช้งาน อาทิเช่น ห้องประชุม 8 ห้อง ห้องทดสอบอุปกรณ์ ห้องซ่อมอุปกรณ์ พื้นที่ซ่อมรถสื่อสารดาวเทียม เพื่อ
ให้สามารถบริการแก่ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

 • อปุกรณ์ส�ารอง (Spare Units) บรษิทัฯ จดัเตรยีมอปุกรณ์ส�ารองเพื่อใช้ในการสาธติและทดสอบการใช้งานสนิค้าทีบ่รษิทัฯ 
จ�าหน่ายให้กับลูกค้าอย่างเพียงพอ เพื่อให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจสั่งซื้อสินค้าจากบริษัทฯ ได้อย่างมั่นใจ นอกจากนั้นอุปกรณ์ส�ารอง
ยงัมีไว้เพ่ือให้บรกิารหลงัการขาย โดยในกรณทีีส่นิค้าทีล่กูค้าซือ้จากบรษิทัฯช�ารุดเสยีหาย บรษิทัฯจะจัดเตรียมอปุกรณ์ส�ารองให้ลกูค้า
ใช้ทดแทนเป็นการชั่วคราว ในระหว่างที่บริษัทฯ น�าอุปกรณ์ที่ช�ารุดเสียหายดังกล่าวไปท�าการซ่อมแซม

 • ศูนย์ซ่อมอุปกรณ์วิทยุสื่อสาร (RF Repair Center) บริษัทฯ จัดเตรียมห้องปฏิบัติการส�าหรับการซ่อมอุปกรณ์วิทยุสื่อสาร 
พร้อมลงทุนเครื่องมือทดสอบเป็นเงินกว่า 30 ล้านบาท พร้อมทั้งชิ้นส่วนอิเลคทรอนิคส์ และสิ่งส�าคัญที่สุดคือ วิศวกร 3 คนที่ผ่าน
การฝึกอบรมจากโรงงานผู้ผลิตอุปกรณ์วิทยุสื่อสาร CODAN พร้อมใบรับรอง โดยบริษัทฯ ได้รับการรับรองให้เป็นศูนย์ซ่อมอุปกรณ์
วิทยุสื่อสารมาตราฐานของ CODAN เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสามารถซ่อมอุปกรณ์สื่อสารจากผู้ผลิต 
อื่นๆ ได้แก่ Comtech EF Data, Xicom, CPI, Advantech เป็นต้น

 2.3 ความพร้อมทางด้านบริการอย่างมืออาชีพ (Professional Services)
 • บริษทัฯ มเีป้าหมายทีจ่ะด�าเนนิธรุกจิและให้บรกิารแก่ลกูค้าอย่างมอือาชีพ บริษทัฯจงึได้ด�าเนนิงานและจดัระบบการท�างาน

ภายใต้มาตรฐาน ISO 9001 มาตั้งแต่ ปี 2001 เพื่อเป็นการรับประกันคุณภาพของระบบการท�างานและการให้บริการของบริษัทฯ ที่
เป็นระดับระดับสากลและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

3. ผู้ ให้บริการที่ได้รับการไว้วางใจจากลูกค้า (Trusted Provider) 
ด้วยความพร้อมทางด้านสนิค้าทีม่คีณุภาพสงูและเทคโนโลยล่ีาสดุ บคุลากรและวศิวกรทีม่คีวามรูค้วามช�านาญในการออกแบบ 

ติดตั้งแบบครบวงจร สิ่งอ�านวยความสะดวกในการท�างาน ทั้งทางด้านสถานที่ อุปกรณ์ส�ารอง เครื่องมือทดสอบ ศูนย์บริการ และ
ประสบการณ์ในการท�างานที่ผ่านมา บริษัทฯ จึงได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานชั้นน�า โรงงานผู้ผลิตที่สามารถให้บริการออกแบบ 
ติดตั้ง ระบบสือ่สารโทรคมนาคมและดิจิตอลทีวีให้แก่ลูกค้า ได้อย่างมีคุณภาพและคุ้มค่าในการลงทุน รวมทั้งบริษัทฯ ยังให้ความ
ส�าคัญกับการรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีรายละเอียดดังนี้
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3.1 ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการให้บริการอย่างยาวนาน (Proven Experiences)
 • บริษัทฯ มีประสบการณ์เป็นผู้ ให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมมาเป็นเวลานานตั้งแต่ปี 2537
 • บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ ให้ค�าปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง ระบบสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิตอลทีวีแบบครบ

วงจรตามความต้องการของหน่วยงานชัน้น�าทัง้หน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน ผู้ ให้บรกิารสื่อสาร สถานีโทรทศัน์ อาทเิช่น กองทพับก 
กระทรวงการคลัง และ บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) สถานีโทรทัศน์ช่อง 3, 5, 7, 9, 11 และ TPBS เป็นต้น รวมทั้งลูกค้าในกลุ่ม
ประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น Telekom Malaysia Berhad, Camintel S.A., Department of Civil Aviation 
Myanmar เป็นต้น 

3.2 Vendor Recognition
 บรษิทัฯ ได้รบัการแต่งตัง้เป็นตวัแทนจ�าหน่ายสนิค้าและบรกิารจากโรงงานผูผ้ลติชัน้น�าระดบัโลก อาทเิช่น CISCO, Thales, 

GE, Comtech EF Data, CODAN, Viasat, Thomson, Net Insight, และ Sony เป็นต้น โดยนอกจากจะได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทน
จ�าหน่ายอย่างเป็นทางการแล้ว บรษิทัฯ และพนกังานยงัได้รบัรางวลัและประกาศณยีบตัรต่างๆ จากผูผ้ลติดงักล่าวทัง้ในด้านเทคนคิ 
และความสามารถในการท�าการตลาดให้กบัผูผ้ลติเหล่านัน้ ซึง่เป็นการรบัประกนัถงึคณุภาพของสนิค้าและบรกิารของบรษิทัฯ อีกทางหน่ึง

3.3 การให้ความส�าคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)
 บริษทัฯ ด�าเนนิธรุกจิอย่างมอือาชพี ควบคูก่บัความใส่ใจในการรบัผดิชอบต่อสงัคม ด้วยความตัง้ใจทีจ่ะเป็นบรษิทัฯ ทีเ่ตบิโต

อย่างยัง่ยนืและเป็นบรษิทัทีด่ขีองประเทศ ท�าให้บรษิทัฯ เลง็เหน็ถงึความส�าคญัของการเข้าร่วมในกจิกรรมต่างๆ ทางสงัคม เพื่อร่วม
เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ เสริมสร้าง และให้โอกาสดีๆ กลับคืนสู่สังคม บริษัทฯ มีนโยบาย 3 ส่วนหลัก ได้แก่ ด้านสนับสนุน
การศึกษา ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม และด้านการสนับสนุนชุมชน ส�าหรับตัวอย่างโครงการเพ่ือสังคมที่บริษัทฯ ได้ด�าเนินการไป
แล้ว เช่น กิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสช่วยเหลือสังคมและสร้างจิตอาสา โดยพร้อมใจกันท�าความสะอาดบริเวณ
หาดทรายแก้ว เกาะเสม็ด จ.ระยอง และโครงการมอบปฏิทินแบบตั้งโต๊ะ เพ่ือใช้ส�าหรับท�าอักษรเบรลล์เป็นสื่อการเรียนการสอน
พร้อมเงินสนับสนุน ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  เป็นต้น

2.2	ช่องทางการจ�าหน่าย	และกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
บริษัทฯ มีช่องทางการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการใน 2 ลักษณะดังนี้
(1) การจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการโดยตรง
ฝ่ายขายของบรษิทัฯ จะท�าการตดิต่อและเจรจากบัลกูค้าโดยตรง โดยบรษิทัฯ มีการแบ่งทมีงานขายออกเป็น 5 กลุม่ ตามลกัษณะ

ของกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย เนื่องจากแต่ละกลุม่ลกูค้ามลีกัษณะและวธีิการว่าจ้างแตกต่างกนั โดยฝ่ายขายจะท�าหน้าทีด่แูลและน�าเสนอ
บริการต่างๆ ให้แก่ลกูค้า รวมทัง้เพิม่ขดีความสามารถในการให้บรกิาร เพื่อตอบสนองความต้องการแก่ลกูค้าได้อย่างมปีระสิทธภิาพ
โดยลูกค้าของบริษัทฯ ครอบคลุมทั้งกลุ่มลูกค้าเอกชน และหน่วยงานของภาครัฐ ซึ่งสามารถจ�าแนกออกเป็นกลุ่มต่างๆ ได้ดังนี้

  1. กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจด้านการถ่ายทอดสัญญาณวิทยุโทรทัศน์และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (Broadcasting Sector) หมายถึง 
ผูป้ระกอบการสถานวีทิยแุละโทรทศัน์ภาคพืน้ดนิ (Terrestrial TV) ผูป้ระกอบการสถานีวทิยแุละโทรทศัน์ผ่านดาวเทยีม (Satellite TV) 
ผูป้ระกอบการสถานวีทิยแุละโทรทศัน์ผ่านสายสญัญาณ (Cable TV) ผูป้ระกอบการสถานีวทิยุและโทรทศัน์ผ่านอนิเทอร์เน็ต (IPTV) 
รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยธุรกิจเหล่านี้จะท�าการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงไปยังประชาชนทั่วไปภายในประเทศ เช่น บริษัท 
กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จ�ากัด (ช่อง 7) สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 บริษัท ทรูวิชั่นส์ เคเบิ้ล จ�ากัด (มหาชน) บริษัท 
อสมท จ�ากัด (มหาชน) บริษัท บีอีซี มัลติมีเดีย จ�ากัด (ช่อง 3) บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไฟรส์ จ�ากัด (GMM One) และ บริษัท 
ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จ�ากัด (ไทยรัฐทีวี) เป็นต้น

 2. กลุม่ผูป้ระกอบธรุกจิให้บรกิารด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม (Telecommunications Service Provider Sector) หมาย
ถงึ ผูป้ระกอบการที่ให้บรกิารด้านโครงข่ายสื่อสารข้อมลู บรกิารด้านระบบโทรศพัท์เคลื่อนที ่บรกิารด้านระบบอนิเทอร์เนต็ เช่น บรษิทั 
ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน) เป็นต้น

 3. กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจอื่นๆ (Commercial Sector) หมายถึง กลุ่มธุรกิจที่ต้องการวางระบบเครือข่ายส�าหรับการรับ-ส่ง
ข้อมูลภายในบริษัทหรือหน่วยงานของตน เพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและแอพพลิเคชั่นทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารภายในองค์กร เช่น บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ�ากัด บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) บริษัท นิสสัน มอเตอร์ 
(ประเทศไทย) จ�ากัด และบริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) เป็นต้น
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 4. กลุ่มลูกค้าที่เป็นองค์กรภาครัฐและสาธารณูปโภค (Public Sector) หมายถึง หน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ ซึ่งจะ
รวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทหาร ต�ารวจ สถานศึกษา และสาธารณูปโภคต่างๆ ที่ต้องการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทาง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายในองค์กร เช่น ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ส�านักงานศาลยุติธรรม กระทรวงการคลัง 
กองบัญชาการกองทัพไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การไฟฟ้านครหลวง และการ
ไฟฟ้าส่วนภมูภิาค เป็นต้น ซึง่ส่วนใหญ่จะใช้วธิจีดัซือ้จดัจ้างในลกัษณะเดยีวกนักบัระเบียบของทางราชการ เช่น มกีารสอบราคา การ
ประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) เป็นต้น

 5. กลุ่มลูกค้าต่างประเทศ (International Sector) บริษัทฯ มีการส่งสินค้าไปจ�าหน่ายยังประเทศต่างๆ ซึ่งส่วนมากจะเป็น 
กลุ่มประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไม่ว่าจะเป็นประเทศเวียดนาม มาเลเซีย กัมพูชา พม่า ส�าหรับตัวอย่างลูกค้า 
เช่น Telekom Malaysia Berhad, Camintel S.A, ScopeTel Sdn Bhd, Department of Civil Aviation Myanmar เป็นต้น 

(2) การจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการผ่านพันธมิตรทางธุรกิจ
พนัธมติรทางธรุกจิของบรษิทัฯ ส่วนใหญ่จะอยูใ่นอตุสาหกรรมเทคโนโลย ีสารสนเทศและสื่อสารเช่นเดยีวกบับรษิทัฯ โดยพนัธมติร 

เหล่านี้จะซื้อผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ เพื่อไปจ�าหน่ายควบคู่กับผลิตภัณฑ์และบริการของตนเอง หรือการเข้าประมูลงาน
ต่างๆ เช่น บริษัท สามารถ เทลคอม จ�ากัด (มหาชน) บริษัท ล็อกซเล่ย์ ไวร์เลส จ�ากัด (มหาชน) บริษัท เอสวีโอเอ จ�ากัด (มหาชน) 
และบริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด์) จ�ากัด เป็นต้น

โดยในปี 2556 - 2558 บรษิทัมรีายได้จากการขายและบรกิาร แบ่งตามช่องทางการจ�าหน่าย และกลุม่ลกูค้าต่างๆ เป็นดงันี้
 

ปี	2556

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท% % %

ปี	2557 ปี	2558

การจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการโดยตรง
•  ผู้ประกอบธุรกิจด้านการแพร่กระจายสัญญาณ
• ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการด้านการสื่อสาร
 และโทรคมนาคม
• ผู้ประกอบธุรกิจอื่นๆ
• องค์กรภาครัฐและสาธารณูปโภค
• ลูกค้าต่างประเทศ
การจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการผ่านพันธมิตร
ทางธุรกิจ
รวม

515.71
91.95
38.26

72.76
288.91
23.82
228.71

744.42

69.28
12.35
5.14

9.77
38.81
3.20
30.72

100.00

801.13
127.15
62.52

391.79
203.01
16.66
150.20

951.33

84.21
13.37
6.57

41.18
21.34
1.75
15.79

100.00

965.36
94.16
270.81

214.38
379.83
6.19
53.86

1,019.22

94.27
9.24
26.57

21.03
37.27
0.61
5.28

100.00
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ปีที่
ส่งมอบ

ลูกค้า โครงการ	/	สินค้า
มูลค่างาน
(ล้านบาท)

ปี 2558

ปี 2558
ปี 2558

ปี 2558

ปี 2557

ปี 2557
ปี 2557

ปี 2556
ปี 2556

ปี 2558

ปี 2556

ปี 2556

ปี 2558
ปี 2556

22.44

39.07
103.18

23.49

43.40

24.00
21.50

103.00
12.84

49.95

31.37

21.80

47.36
26.70

กรมการทหารสื่อสาร

กรมการทหารสื่อสาร
วิทยุการบินแห่งประเทศไทย

บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน)

ศาลยุติธรรม

Department of Civil Aviation, Myanmar
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กระทรวงการคลัง
บริษัท ทรูอินเตอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ จ�ากัด

บริษัท บีอีซี - มัลติมีเดีย จ�ากัด

บริษัท อสมท จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จ�ากัด

บมจ ไทยคม
กรมการสือ่สารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรอื

ปรับปรุงระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VTC)
ของศูนย์ปฏิบัติการ กองทัพบก
ระบบเฝ้าตรวจเคลื่อนที่ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
ระบบสื่อสารดาวเทียม โครงการปรับปรุง/พัฒนา
ระบบสื่อสารดาวเทียม TES (Telephony Earth
Station) พร้อมติดตั้ง
Fixed Remote Station & Dynamic Bandwidth
VSAT Network
ระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพที่ใช้เทคโนโลยี
แบบ Web Conference
Upgrade of Vsat System & RCAG
ระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อเตรียม
ความพร้อมและป้องกันภัยพิบัติธรรมชาติ
อุปกรณ์ ระบบ TelePresence
ระบบ TelePresence

อุปกรณ์พร้อมติดตั้งระบบงานโครงการรถ
ถ่ายทอดสัญญาณผ่านดาวเทียม
อุปกรณ์ควบคุมการเชื่อมโยงสัญญาณโทรทัศน์
ผ่านดาวเทียมบนโครงข่าย MCOT Network
ระยะ 1
อุปกรณ์รายงานข่าวและอุปกรณ์ส�าหรับสถานีฯ 
แม่ข่าย ส�าหรับติดตั้งในรถ Fly Away

รถสื่อสารดาวเทียม 3 คัน
รถวิทยุสื่อสาร

ผลิตภัณฑ์ระบบสื่อสารโทรคมนาคม

ผลิตภัณฑ์ระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และดิจิตอลทีวี

ผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ PlanetComm

2.3	นโยบายราคา	
นโยบายราคาของบริษัทฯ จะแตกต่างกันไปตามประเภทสินค้าและบริการ 
1) กรณทีีเ่ป็นผลติภัณฑ์ทีบ่รษัิทฯ เป็นตวัแทนจ�าหน่าย บรษิทัฯ จะก�าหนดราคาขายด้วยต้นทนุบวกอตัราก�าไรขัน้ต้นทีเ่หมาะสม 

(Cost-Plus Pricing) โดยค�านึงถึงราคาสินค้าของคู่แข่งในท้องตลาด เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ 
2) กรณีที่เป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ PlanetComm บริษัทฯ จะก�าหนดราคาขายโดยค�านึงถึงราคาสินค้าเทียบเคียงหรือสินค้า

ทดแทนของคู่แข่งในท้องตลาด เพื่อให้สามารถแข่งขันได้

2.4	ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
ภาวะอุตสาหกรรม
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักเป็นตัวแทนจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมจาก 

ผูผ้ลติชัน้น�าจากทัว่โลก รวมทัง้เป็นผู้ ให้บรกิารและตดิตัง้ระบบสารสนเทศต่างๆ แก่ภาครฐัและเอกชน เพ่ือทีจ่ะรองรบัความต้องการ
ของลูกค้าได้ครบวงจร ดังนั้นอุตสาหกรรมที่มีผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ คืออุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและ
อุปกรณ์สื่อสาร
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จากข้อมลูสรุปผลการส�ารวจตลาดสื่อสารของประเทศไทยประจ�าปี 2557 และประมาณการปี 2558 ของส�านกังานคณะกรรมการ
กจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และ กจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ(กสทช.) ร่วมกับ ส�านักงานพัฒนาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาต ิ(สวทช.) กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีพร้อมทัง้หน่วยงานพนัธมติร เช่น สมาคมอตุสาหกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศ
ไทย (ATCI) สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (TCT) สมาคมเคเบิลลิ่งไทย (TCA) เป็นต้น พบว่าภาพรวม
ของมูลค่าตลาดสื่อสารในปี 2557 มีการเติบโตถึง 12.6% หรือคิดเป็นมูลค่า 499,741 ล้านบาท แม้ประเทศเผชิญปัญหาการชะลอ
ตัวทางเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศ ภาวะหนี้สินภาคครัวเรือน และคาดการณ์ว่าในปี 2558 ภาพรวมตลาดสื่อสารยัง
สามารถเตบิโตได้ใกล้เคยีงเดมิที ่12.3% โดยคดิเป็นมลูค่าตลาดรวม 561,418 ล้านบาท โดยมปัีจจยัของการเตบิโตทีส่�าคญัคอื การใช้
งานอนิเทอร์เน็ตและเทคโนโลยสีื่อสารข้อมลูของภาคธรุกจิเพื่อเพิม่ศกัยภาพการแข่งขนัเพื่อรองรบัการใช้งาน Cloud และ Big Data 
และการใช้จ่ายของภาคครวัเรอืนส�าหรบัสมาร์ทโฟนเพือ่เข้าถงึสื่อสงัคมออนไลน์ และการใช้บรกิารอนิเทอร์เนต็ทีส่ะดวกขึน้โดยผ่าน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ อย่างไรก็ตาม ภาวะการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของประเทศยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงหลัก รวมถึงสถานการณ์ทางการ
เมือง ที่ท�าให้ประชาชนและภาคธุรกิจระมัดระวังการใช้เงินทั้งเพื่อการบริโภคและการลงทุนมากยิ่งขึ้นและเมื่อจ�าแนกการพิจารณา
มูลค่าตลาดสื่อสารของปี 2557 เป็นรายตลาดย่อย พบว่า ตลาดบริการสื่อสารยังคงเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลักซึ่งมีสัดส่วนถึง 60.1% 
ของตลาดสื่อสารภาพรวม โดยเฉพาะการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภท Non Voice มีมูลค่า 88,485 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นการ
เติบโตถึง 45.3% และคาดว่าในปี 2558 จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น 117,389 ล้านบาท หรือเติบโต 32.7% ขณะที่บริการอินเทอร์เน็ต 
(ไม่รวมอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่) ปี 2557 มีมูลค่า 48,663 ล้านบาท เติบโต 14.3% และคาดว่าในปี 2558 จะ
มีการเติบโต 11.4% หรือคิดเป็นมูลค่า 54,231 ล้านบาท ซึ่งสวนทางกับตลาดบริการด้านเสียงต่างๆ ที่มีแนวโน้มหดตัวลง โดยในปี 
2557 บริการโทรศัพท์ประจ�าที่มีมูลค่า 16,000 ล้านบาท หดตัวลงร้อยละ 8.6 บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศแบบ IDD และVoIP 
มูลค่า 11,662 ล้านบาท หดตัวลง 10.3% หรือแม้แต่บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภท Voice ซึ่งมีมูลค่า 121,175 ล้านบาท หดตัวลง
ร้อยละ 4.9 ล้านบาท โดยคาดว่าในปี 2558 บริการโทรศัพท์ประจ�าที่หดตัวลงอีก 5.1% หรือมีมูลค่า 15,180 ล้านบาท ตลาดโทรศัพท์
ระหว่างประเทศแบบ IDD และVoIP จะหดตัวลง 2.1% หรือมีมูลค่า 11,420 ล้านบาท และบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภท Voice 
จะหดตัวลง 0.7% หรือมีมูลค่า 120,269 ล้านบาท ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การติดต่อสื่อสารและการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศของคนไทย
โดยผ่านอินเทอร์เน็ตมีบทบาทส�าคัญต่อตลาดสื่อสารมากขึ้นเรื่อยๆ

ส�าหรับมูลค่าตลาดอุปกรณ์สือ่สารในปี 2557 มีสัดส่วน 39.9% ของมูลค่าตลาดสื่อสารภาพรวม โดยตลาดที่น่าสนใจ คือ 
สมาร์ทโฟน อปุกรณ์สื่อสารไร้สาย และตลาดโครงข่ายหลกัมกีารเตบิโตอย่างโดดเด่น กล่าวคอื ในปี 2557 ตลาดสมาร์ทโฟนมมีลูค่า 
89,000 ล้านบาท เติบโตถึงร้อยละ 92.6 และคาดการณ์ว่าในปี 2558 ตลาดสมาร์ทโฟนจะมีมูลค่าถึง 108,686 ล้านบาท หรือเติบโต
ขึ้นอีก 22.1 ซึ่งการเติบโตท่ีลดลงของตลาดสมาร์ทโฟนเกิดจากแนวโน้มการลดลงของราคา ซึ่งปัจจุบันสามารถหาซื้อสมาร์ทโฟน
ได้ในราคาไม่เกิน 2,000 บาท นอกจากนี้ การเร่งขยายโครงข่ายบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3G และ 4G เพื่อให้ครอบคลุมและ
รองรับความต้องการใช้งานยังเป็นแรงผลักให้ตลาดอุปกรณ์ไร้สายในปี 2557 เติบโตได้ถึง 13.1% หรือมีมูลค่า 27,337 ล้านบาท 
และคาดว่าปี 2558 จะเติบโตอีก 14% หรือคิดเป็นมูลค่า 31,157 ล้านบาท ขณะเดียวกัน ตลาดอุปกรณ์โครงข่ายหลักในปี 2557 มี
มลูค่า 63,742 ล้านบาท หรอืเตบิโต 8.9% อนัเนื่องการลงทนุสร้างโครงข่ายของตนเองของเพื่อทดแทนการเช่าใช้โครงข่าย และการ
ขยายธรุกจิในลกัษณะแนวดิง่ (Vertical Integration) ของผู้ ให้บรกิารโทรคมนาคม เพื่อสามารถให้บรกิารได้ทัง้ส่วนโครงข่ายและส่วน
ปลายทาง และคาดว่าในปี 2558 ตลาดอปุกรณ์โครงข่ายหลกัยงัมกีารเตบิโตใกล้เคียงปี 2557 ที ่9.1% หรือมมีลูค่า 69,534 ล้านบาท

ทั้งนี้ ทิศทางการเติบโตของตลาดสื่อสารปี 2558 นี้ ยังคงมาจากการขับเคลื่อนของความต้องการใช้งานของผู้บริโภคครัวเรือน 
และภาคธุรกิจโดยปกติตามภาวะตลาดและทิศทางเทคโนโลยี ซึ่งแม้ว่าภาครัฐจะมีนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล แต่ยังเป็นแค่เพียงการ
สร้างบรรยากาศและสร้างความตื่นตัวเท่านั้น ซึ่งคาดว่าหากนโยบายนี้มีความชัดเจน จะส่งผลต่อตลาดสื่อสารและเศรษฐกิจของ
ประเทศตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นไป ดังน้ัน การขยายโครงข่ายการให้บริการทั้งทางสายและไร้สายเพื่อรองรับการใช้งานดิจิทัลของ
ประชาชนจะเกดิขึน้จ�านวนมาก ผนวกกบัการเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) ท�าให้ความต้องการตดิต่อสารระหว่างประเทศ
เพิ่มมากขึ้น และต้องมีการพัฒนาโครงข่ายรองรับ อย่างไรก็ตาม ปัจจัยลบที่เป็นตัวแปรส�าคัญ คือ เศรษฐกิจภาพรวมของประเทศที่
ยงัชะลอตวัต่อเนื่อง รวมถึงสถานการณ์ทางการเมอืงของประเทศ ซึง่เป็นปัจจยัเสีย่งส�าคญัทีอ่าจส่งผลกระทบต่อตลาด ท�าให้มลูค่า
ตลาดสื่อสารไม่เติบโตต�่ากว่าที่คาดการณ์ไว้

ที่มา : ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
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การใช้จ่ายด้าน ICT ของประเทศในกลุ่มอาเซียน (AEC) 
การใช้จ่ายด้าน ICT ของกลุ่มประเทศในกลุ่มอาเซียน หรือ เออีซี จะมีการใช้จ่ายด้าน Telecom Service มากที่สุดรองลงคือ

การใช้จ่ายด้าน Hardware, IT Service และ Package software ตามล�าดับ โดยในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) ประเทศที่มีการใช้จ่าย
ด้าน Telecom Service ที่มีมูลค่าสูงที่สุดคือ ประเทศอินโดนีเซีย 14,222 ล้านเหรียญสหรัฐ อันดับรองลงมาคือ มาเลเซีย ไทย คิด
เป็นมูลค่า 11,163 และ 10,132 ล้านเหรียญสหรัฐ ตามล�าดับ และคาดว่าในปี พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016) ในแต่ละประเทศจะยังคงมี
การใช้จ่ายในด้านนี้เพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016) คาดว่าในส่วนของตลาด Hardware, IT Service 
และ Package software ในแต่ละประเทศจะมีแนวโน้มการใช้จ่ายที่เติบโตไม่มากนักเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)

การใช้จ่ายด้าน Public Cloud Services ของประเทศในกลุ่มอาเซียน
ในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ.2015) ภมูภิาคอาเซยีนมกีารใช้จ่ายด้าน Public Cloud Services ในส่วนของ Infrastructure-as-a-Service 

(IaaS) มากทีสุ่ด รองลงมาคือ บริการด้าน Software-as-a-Service (SaaS) Platform-as-a-Service (PaaS) ตามล�าดับ โดยสิงคโปร์
จะเป็นประเทศที่มีการใช้จ่ายด้าน Public Cloud Services IaaS สูงที่สุด รองลงมาคือ ประเทศไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ 
และเวียดนาม ตามล�าดับ ส่วนบริการด้าน SaaS ประเทศที่มีการใช้จ่ายสูงสุดคือ สิงคโปร์ รองลงมาคือ มาเลเซีย และการให้บริการ
ด้าน PaaS สิงคโปร์มีการใช้จ่ายสูงสุด รองลงมาคือ มาเลเซีย ทั้งนี้ คาดว่าในปี พ.ศ. 2559 (ค.ศ.2016) การให้บริการด้าน Public 
Cloud จะมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา

2558 2558 2558 2558 2558 25582559 2559 2559 2559 2559 2559
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(ล้านเหรียญสหรัฐ)

ที่มา : Asia Pacific IT Spending Outlook, IDC 2015 
หมายเหตุ : ปี พ.ศ. 2559 ตัวเลขประมาณการ
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4,292

5,978

18,863

6,637

2,068
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(ล้านเหรียญสหรัฐ)

ที่มา : Asia Pacific IT Spending Outlook, IDC 2015 
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มูลค่าตลาดบริการด้านคอมพิวเตอร์
การส�ารวจมลูค่าตลาดบรกิารด้านคอมพวิเตอร์ในปี พ.ศ. 2557 แบ่งประเภทบรกิารออกเป็น 7 กลุม่ ได้แก่ 1) System Integration 

2) Network Supporting Services 3) Software Maintenance Services 4) Hardware Maintenance Services 5) Data Center 
and Managed Service 6) IT Consulting และ 7) IT Outsourcing โดยมูลค่าตลาดรวมในปี พ.ศ. 2557 มีมูลค่าทั้งสิ้น 46,202 
ล้านบาท และคาดว่าในปี 2558 จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น 51,953 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตที่ร้อยละ 12.4

จ�านวนผู้ ใช้อินเทอร์เน็ต
ประเทศไทยมีผู้ ใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2557 ผู้ ใช้อินเทอร์เน็ตมีจ�านวนสูงถึง 27.65 ล้านคน อัน

เป็นผลมาจากการให้บริการ 3G รวมทั้งการปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐานการเข้าถึง 3G ที่ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ตลอดจนราคาของ
อุปกรณ์มีราคาถูกลงมาก 

จากผลส�ารวจของส�านกังานพฒันาธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์ พบว่า ผู้ใช้อนิเทอร์เน็ตส่วนใหญ่มอีายรุะหว่าง 15-34 ปี เป็นกลุม่
ทีม่พีฤตกิรรมการใช้อนิเตอร์เนต็มากทีส่ดุถึง 54.2 ชัว่โมง/สปัดาห์ และกิจกรรมยอดนยิมของผู้ ใช้อนิเตอร์เนต็ผ่านอปุกรณ์เคลื่อนที่
มากที่สุดคือ Social Network รองลงมาคือ ค้นหาข้อมูล (Search) และอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ตามล�าดับ

ที่มา : ฝ่ายวิจัยนโยบาย ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ทีม่า : สถาบนัวจิยัและพฒันาอตุสาหกรรมโทรคมนาคม ส�านกังานคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กิจการโทรทศัน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
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จากการทดสอบความเร็วของอินเตอร์เน็ตบรอดแบนด์ และเก็บสถิติความเร็วอินเทอร์เน็ตจากทั่วโลกในแถบภูมิภาคเอเชีย-
แปซิฟิกโดย บริษัท Ookla พบว่า ประเทศที่มีความเร็วอินเทอร์เน็ตสูงที่สุดในเอเชียประจ�าปี พ.ศ. 2015 คือประเทศฮ่องกงด้วย
ความเร็ว 78.3 Mbps รองลงมาคือประเทศสิงคโปร์ญี่ปุ่น ไต้หวันด้วยความเร็ว 66.6 Mbps, 41.5 Mbps และ 39.3 Mbps ตาม
ล�าดับ โดยประเทศไทยนั้นอยู่อันดับที่ 6 ของเอเชีย ด้วยความเร็วเฉลี่ย 18.9 Mbps

นอกจากนี้ บริษัท Cisco ยังได้คาดการณ์ไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2562 ผู้ ใช้อินเทอร์เน็ตจะเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 51 ของประชากร
โลก 7.6 พันล้านคนในปี พ.ศ. 2019 (ปัจจุบันร้อยละ 39 ของประชากรโลก 7.2 พันล้านคน ) ในขณะที่ปริมาณทราฟฟิคการใช้งาน
อนิเตอร์เนต็กจ็ะเพ่ิมข้ึนจากเดมิประมาณ 3 เท่า รวมทัง้ปรมิาณการเชื่อมต่อแบบ M2M ทัว่โลกคาดว่าจะเพิม่ขึน้ประมาณ 3 เท่าเช่น
กัน จาก 3.3 ล้านการเชื่อมต่อ ในปี พ.ศ.2557 เป็น 10.5 ล้านการเชื่อมต่อภายในปี พ.ศ. 2562 โดยการใช้งานด้านการแพทย์และ
สาธารณสุขจะมอีตัราการเชื่อมต่อเรว็กว่าในปีปัจจบัุนสงูสดุ คดิเป็น 8.6 เท่า ค�านวณเป็นอตัราการเพิม่ขึน้โดยเฉลีย่ ร้อยละ 54 ต่อปี 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือนของไทย พ.ศ. 2557
จากผลการส�ารวจการมกีารใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารในครวัเรอืน พ.ศ. 2557 ของส�านกังานสถติแิห่งชาติ พบว่า 

ประเทศไทยมจี�านวนประชากรอาย ุ6 ปีข้ึนไป รวมทัง้สิน้จ�านวนประมาณ 62.3 ล้านคน โดยในปี พ.ศ. 2553 ถงึปี พ.ศ. 2557 ในช่วงเวลา 
ดังกล่าวมีจ�านวนผู้ ใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์เคลื่อนที่ มีจ�านวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากสัดส่วนผู้ ใช้
คอมพิวเตอร์ในปี พ.ศ. 2553 คิดเป็นร้อยละ 30.9 หรือจ�านวน 19.1 ล้านคน มีสัดส่วนผู้ ใช้เพิ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2557 คิดเป็นร้อยละ 
38.2 หรือจ�านวน 23.8 ล้านคน ผู้ ใช้อินเทอร์เน็ตในปี พ.ศ. 2553 ร้อยละ 22.4 หรือจ�านวน 13.8 ล้านคน เพิ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2557 
คดิเป็นร้อยละ 34.9 หรอืจ�านวน 21.7 ล้านคน และผู้ใช้โทรศพัท์คล่ืนทีเ่พิม่ขึน้จากร้อยละ 61.8 หรอืจ�านวน 38.2 ล้านคน เป็นร้อยละ 
77.2 หรือจ�านวน 48.1 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2557 

ประเทศที่มีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงที่สุดในเอเชียประจ�าปี พ.ศ. 2558

ที่มา : tech.thaivisa
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นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้ ใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์มือถือดังกล่าวกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย
โดยสัดส่วนของผู้ ใช้สรุปได้ ดังนี้ 

• คอมพิวเตอร์ : พบว่า มีสัดส่วนผู้ ใช้คอมพิวเตอร์มากที่สุดอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 54.6 หรือ 4.4 ล้าน
คน     รองลงมาคือ ภาคกลาง ร้อยละ 39.2 หรือ 7 ล้านคน ภาคใต้ 37.3 หรือ 3.1 ล้านคน ภาคเหนือ ร้อยละ 34.1 หรือ 3.7 ล้าน
คน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 32.5 หรือ 5.7 ล้านคนตามล�าดับ 

• อินเทอร์เน็ต : พบว่า มีสัดส่วนผู้ ใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุดในเขตกรุงเทพมหานครเช่นเดียวกับการใช้คอมพิวเตอร์ คิดเป็น
ร้อยละ 54.5 หรือ 4.4 ล้านคน รองลงมาคือ ภาคกลาง ร้อยละ 37.5 หรือ 6.7 ล้านคนภาคใต้ 32.7 หรือ 2.7 ล้านคน ภาคเหนือ ร้อย
ละ 30.6 หรือ 3.3 ล้านคน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 26.9 หรือ 4.7 ล้านคน ตามล�าดับ ทั้งนี้ ครัวเรือนที่มีการเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ต ส่วนใหญ่จะมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วย Fixed broadband มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 45.0 รองลงมาคือ การเชื่อม
ต่อแบบไร้สายเคลื่อนที่ด้วยโทรศัพท์มือถือ ร้อยละ 8.9 และเชื่อมต่อแบบ Analogue modem ISDN เพียงร้อยละ 3.4 

• โทรศัพท์มือถือ : พบว่า ผู้ ใช้ โทรศัพท์มือถือส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีสัดส่วนผู้ ใช้ โทรศัพท์มือถือมาก
ที่สุดคิดเป็นร้อยละ ร้อยละ 89.2 หรือ 7.1 ล้านคน รองลงมาคือ ภาคกลาง ร้อยละ 81.7 หรือ 14.5 ล้านคน ภาคเหนือ ร้อยละ 74.4 
หรือ 8 ล้านคน ภาคใต้ ร้อยละ 73.2 หรือ 6.1 ล้านคน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 70.7 หรือ 12.3 ล้านคน

สัดส่วนของประชาการอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ใช้คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต และโทรศัพท์มือถือของไทยปี พ.ศ. 2553-2557

สัดส่วนของประชาการอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ใช้คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต และโทรศัพท์มือถือ จ�าแนกตามภูมิภาค ปี พ.ศ. 2557

ที่มา : ส�านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ที่มา : ส�านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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แนวโน้มเทคโนโลยี
ภาพรวมของแนวโน้มเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับตลาดสื่อสารส�าหรับปี 2558 มุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีที่ช่วยเพ่ิม ประสิทธิภาพ

ความเร็วและง่ายในการรับส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และการเพิ่มประสิทธิภาพในการด�าเนินธุรกิจ โดยแนว
โน้มเทคโนโลยีที่น่าสนใจ และคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อตลาดสื่อสาร ได้แก่ 

• Computing Everywhere การใช้งานและเข้าถึงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่าน Smartphone ในทุกๆที่
• The Internet of Thing (IoT) ได้เริ่มมีการน�าอุปกรณ์มาใช้งานในเชิงธุรกิจมากขึ้น เช่น ระบบบ้านอัจฉริยะ
• 3D Printing เครื่องพิมพ์สามมิติ ในปี 2558 จะมีราคาถูกลงจะถูกน�ามาใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆมากขึ้น
• Advanced, Pervasive and Invisible Analytics ระบบ Analystics ได้ถูกดึงเข้ามาเป็นเรื่องส�าคัญในวิเคราะห์ข้อมูลจ�านวน

มหาศาลที่มาจาก IoT, Social Media และ อุปกรณ์ Wearable
• Context-Rick Systems การพัฒนาระบบต่างๆ ในการช่วยเตือนและคาดการณ์เรื่องที่ต่างๆ ที่ก�าลังจะเกิดขึ้น 
• Smart Machines ระบบที่สามารถเรียนรู้และพัฒนาได้ด้วยตัวเอง เช่น หุ่นยนต์ที่สามารถโต้ตอบกับมนุษย์ได้
• Cloud/Cleint Architecture เพื่อรองรับการใช้งานแบบ Mobile ที่มากขึ้น เช่น Application ต่างๆ และ Storage 
• Software Defined Infrastructure and Applications การพัฒนา Application และ Infrastructure จะต้องมีความยึดหยุ่น

มากขึ้น เพื่อให้รองรับการใช้งานผ่าระบบ Cloud
• Web-Scale IT เนื่องจากมีผู้ ใช้บริการไอทีเพิ่มขึ้นเป็นจ�านวนมหาศาล ไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ Google เองก็ตาม องค์

เหล่านี้จะต้องมีการพัฒนาระบบที่มีประสิทธิภาพให้รองรับการใช้งานที่เพิ่มขึ้น
• Risk-Based Security and Self-Protection จะต้องมีการประเมินความเสื่ยงและการใช้เครื่องมือต่างๆส�าหรับระบบรักษา

ความปลอดภัยเครือข่ายส�าหรับองค์กร

ภาวะการแข่งขันอุตสาหกรรมเทคโนโลยีระบบสื่อสารโทรคมนาคม
จากการทีผู่้ ให้บรกิารและภาครฐัให้ความส�าคญัในด้านการพฒันาระบบการสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศ ซึง่มจีดุมุง่หมายที่

จะพัฒนาให้โครงสร้างพื้นฐานทางด้านการสื่อสารโทรคมนาคมของไทยให้มีมาตราฐานในระดับที่ทัดเทียมกับนานาชาติ และมีการก
ระจายที่ทั่วถึงไปยังสังคมที่อยู่ห่างไกลมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะโครงการ Smart Thailand ซึ่งเป็นโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายบร
อดแบรนด์แห่งชาติ และนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยส�าหรับปี 2554-2563 หรือ ICT 2020 โดย
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะด�าเนินงานหลักใน 2 ส่วน คือ Smart Network เพื่อจัดท�าโครงสร้างพื้นฐานของ
โครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ส่วนที่ 2 คือ Smart Government เป็นการส่งเสริมการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ของหน่วย
งานภาครฐัผา่นโครงข่าย Smart Network รวมทั้งมนีโยบายส่งเสรมิให้หน่วยงานเอกชนน�าเทคโนโลยทีีเ่กี่ยวกบัสารสนเทศและการ
สื่อสารมาใช้ในการประกอบธรุกจิมากยิง่ขึน้ ด้วยนโยบายดงักล่าวจงึท�าให้มเีมด็เงินลงทุนจ�านวนมากส�าหรับพัฒนาระบบการส่ือสาร
และการโทรคมนาคมภายในประเทศจากทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน ซึ่งนอกจากจะเป็นมูลค่าการลงทุนที่สูงแล้ว ยังมีอัตราการ
เติบโตที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 

ด้วยมูลค่าการลงทุนท่ีสูงท้ังจากภาครัฐ และภาคเอกชน จึงเป็นการดึงดูดให้ผู ้ประกอบการหลายรายให้ความสนใจใน
อุตสาหกรรมนี้มากยิ่งข้ึน จึงมีผลท�าให้การแข่งขันภายในอุตสาหกรรมค่อนข้างสูง ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ประกอบการที่อยู่
ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเน่ืองกับเทคโนโลยีระบบการสื่อสารโทรคมนาคมอยู่แล้ว ทั้งนี้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับระบบการสื่อสาร
โทรคมนาคมนั้น สามารถแบ่งย่อยออกเป็น กลุ่มเทคโนโลยี 3 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่มระบบสื่อสารแบบไร้สาย (Wireless Network) 
2.กลุ่มระบบสื่อสารแบบโครงข่ายสายสัญญาณ (Wired Network) และ 3.กลุ่มระบบมัลติมีเดีย (Multimedia) 

ในปัจจุบันผู้ประกอบการที่เป็นผู้ ให้บริการเทคโนโลยี (Technology Provider) ที่เกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยีระบบส่ือสาร
โทรคมนาคมที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีหลายบริษัท เช่น บมจ. แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี (AIT) 
บมจ. เอ็ม เอฟ อี ซี (MFEC) บมจ. สามารถเทลคอม (SAMTEL) และ บมจ. ล็อกซเล่ย์ (LOXLEY) เป็นต้น ซึ่งแต่ละบริษัทมีความ
เชี่ยวชาญในแต่ละระบบสื่อสารโทรคมนาคมแตกต่างกัน 

ส�าหรับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ เป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าครอบคลุมทุกระบบ โดยบริษัทฯ จัดหาผลิตภัณฑ์
จากผู้ผลิต และ/หรือ ผู้จัดจ�าหน่ายเทคโนโลยีชั้นน�าต่างๆ จากทั่วโลก เช่น CISCO, CODAN, Raytheon, Thales และ Cambium 
เป็นต้น จากการที่บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมความต้องการในทุกกลุ่มเทคโนโลยี ท�าให้บริษัทฯ สามารถน�าระบบเทคโนโลยี
ทั้ง 3 ระบบมาเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน โดยเฉพาะระบบสื่อสารแบบไร้สาย และระบบมัลติมีเดีย ซึ่งบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญเป็นอย่าง
มาก ท�าให้สามารถรวมเป็นโซลูชั่นที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีทีมงานวิจัย
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และพัฒนาที่จะออกแบบ วางแผนและติดตั้งโซลูชั่นที่แตกต่างออกไปตามความต้องการให้กับลูกค้า (Customized Solution) ด้วย
เทคโนโลยีที่ซับซ้อนและล�้าสมัย อาทิเช่น การผลิตรถสื่อสารแบบเคลื่อนที่ (Satcom-on-the-move Mobile Vehicle) การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการสถานีดาวเทียม (Network Management System for Satellite Station) เป็นต้น ท�าให้บริษัทฯ ได้รับความไว้
วางใจให้เป็นผู้น�าเสนอเทคโนโลยีการสื่อสารในรูปแบบ Hybrid ที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ทั้งภาพ เสียง และข้อมูล 
รวมทั้งมีการให้บริการหลังการขายเพื่อสร้างความพึงพอใจและความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องอีกด้วย

อุตสาหกรรมเทคโนโลยีระบบสื่อสารสัญญาณโทรทัศน์และดิจิตอลทีวี 
ระบบถ่ายทอดสญัญาณโทรทศัน์และดจิิตอลทวี ี(Television Broadcasting / Digital TV) หมายถงึ ระบบทีเ่กีย่วกบัการถ่ายทอด 

สัญญาณโทรทศัน์ในแบบดจิติอล โดยใช้เทคโนโลยใีนการบบีอดัและการเข้ารหัสสญัญาณภาพและเสยีง และท�าการถ่ายทอดสญัญาณ
โทรทัศน์ผ่านช่องทางต่างๆ ไปยังผู้ชม ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ดิจิตอลผ่านดาวเทียม การถ่ายทอดสัญญาณ 
โทรทศัน์ดจิติอลผ่านสายเคเบลิ และการถ่ายทอดสญัญาณโทรทศัน์ดจิติอลภาคพืน้ดนิ เป็นต้น ด้วยการพฒันาเทคโนโลยกีารถ่ายทอด 
สัญญาณโทรทัศน์ในแบบดิจิตอล ท�าให้คุณภาพของสัญญาณภาพและเสียงมีความคมชัดมากยิ่งขึ้น นอกจากน้ี การถ่ายทอด 
สัญญาณโทรทศัน์ในระบบดจิติอลยงัช่วยให้ส่งข้อมลูได้มากขึน้ เมื่อเปรียบเทยีบกบัการถ่ายทอดสญัญาณในระบบอนาลอ็ก (Analog) 
แบบเดิม ส่งผลให้มช่ีองสญัญาณโทรทศัน์ (TV Channel) ที่ใช้ออกอากาศมากยิง่ขึน้อกีด้วย โดยในปัจจบุนั หลายๆ ประเทศได้เปลีย่น
การถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์จากระบบอนาล็อกเป็นระบบดิจิตอล และได้มีการก�าหนดมาตรฐานต่างๆ ไว้ เช่น ระบบถ่ายทอด
สญัญาณโทรทศัน์ดจิิตอลผ่านดาวเทยีม (DVB-S: Digital Video Broadcasting - Satellite) ระบบถ่ายทอดสญัญาณโทรทศัน์ดจิติอล
ผ่านสายเคเบิล (DVB-C: Digital Video Broadcasting - Cable) และระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ดิจิตอลภาคพื้นดิน (DVB-T: 
Digital Video Broadcasting - Terrestrial) เป็นต้น โดยที่ผู้ดูแลกิจการโทรคมนาคมในประเทศไทยและเหล่าสมาชิกอาเซียนได้มี
การตกลงร่วมกันที่จะใช้ระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ดิจิตอลภาคพ้ืนดินในมาตรฐานเดียวกัน คือ มาตรฐาน DVB-T ซึ่งล่าสุด
ได้มีการพัฒนาเป็นมาตรฐาน DVB-T2 ในปัจจุบัน 

ส�าหรับประเทศไทย คณะกรรมการกิจการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ(กสทช.) ได้ก�าหนดการ
เปลี่ยนระบบการรับชมโทรทัศน์ของประเทศไทยให้เปลี่ยนเป็นระบบทีวีดิจิตอลทั้งหมดซึ่งจะท�าให้เสร็จภายในปี พ.ศ. 2559

โดย กสทช. ได้ก�าหนดแผนความถีว่ทิยสุ�าหรบักจิการโทรทศัน์ภาคพ้ืนดนิในระบบดจิติอล ซึง่จะท�าให้ประเทศไทยมฟีรทีวีถีงึ 48 
ช่อง เพิ่มขึ้นจากเดิมที่มีเพียง 6 ช่อง (ช่อง 3, 5, 7, 9, NBT และ Thai PBS) โดยแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ช่องรายการทีวีดิจิตอลประเภทธุรกิจ จ�านวน 24 ช่อง ซึ่งจะเปิดให้ประมูลโดยมีรายละเอียดดังนี้
 • ช่องรายการทีวีดิจิตอลแบบ High Definition (HD) 7 ช่อง หรือ ช่องรายการประเภทความคมชัดสูง 
 • ช่องรายการทีวีดิจิตอลแบบมาตรฐาน (Standard Definition: SD) ประเภททั่วไป 7 ช่อง 
 • ช่องรายการทีวีดิจิตอลแบบคมชัดธรรมดา SD ประเภทข่าว 7 ช่อง 
 • ช่องรายการทีวีดิจิตอลแบบคมชัดธรรมดา SD ประเภทช่องรายการเด็ก 3 ช่อง 
2. ช่องรายการทีวีดิจิตอล ประเภทชุมชน จ�านวน 12 ช่อง
3. ช่องรายการทีวีดิจิตอล ประเภทสาธารณะ จ�านวน 12 ช่อง

โดยเบื้องต้นจ�านวน 3 ช่อง ได้จัดสรรให้กับผู้ประกอบการ
ของรัฐเดิม คือ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง 5), กรม
ประชาสัมพันธ์ (ช่อง 11) และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai 
PBS) ซึ่งจะออกอากาศแบบคู่ขนานกับระบบเดิม และอีก 1 ช่อง
ส�าหรบั Thai PBS เพื่อออกอากาศรายการส�าหรบัเดก็ เยาวชน ใน
แบบสาธารณะ ไม่มีโฆษณา ตามบนัทกึข้อตกลงระหว่าง กสทช. กบั 
Thai PBS ส่วนอีก 8 ช่องที่จะจัดสรรใหม่กสทช. จะเปิดให้เอกชน
ที่สนใจ ยื่นคุณสมบัติเพื่อเป็นเจ้าของช่องกิจการสาธารณะได้ ใน
ลักษณะเปิดยื่นข้อเสนอโครงการที่ดีและเหมาะสมหรือเป็นการ
ประมูลแบบ Beauty Contest โดยแบ่งเป็นช่องต่างๆ ดังนี้
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ทัง้นี ้โครงสร้างของระบบทวีดีจิติอล (Digital TV) จะแตกต่างจากทวีรีะบบอนาล็อก (Analog) ซึง่แต่ละช่องจะตัง้เสาส่งสัญญาณ
และออกอากาศกันเอง แต่ระบบดิจิตอลจะแยกผู้ ให้บริการที่เกี่ยวข้องเป็น 3 กลุ่ม คือ

1. ผู้ ให้บรกิารสิง่อ�านวยความสะดวก (Facility Provider) คอื โครงสร้างพืน้ฐาน หรอืสิง่อ�านวยความสะดวกเพื่อการให้บริการ
กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ ไม่ว่าจะเป็น ที่ดิน อาคาร สิ่งปลูกสร้าง เสา ระบบสาย สายอากาศ ท่อ โดยในที่ประชุม
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 ได้มีมติเห็นชอบออกใบอนุญาตการ
ให้บริการส่ิงอ�านวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์แก่องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 
(Thai PBS) เป็นเวลา 15 ปี 

2. ผู้ ให้บริการโครงข่าย (Network Provider หรือ Multiplex หรือ MUX) ให้บริการระบบเช่ือมโยงของกลุ่มเครื่องส่งหรือ
ถ่ายทอดสัญญาณเสียงหรือภาพที่ใช้ ในการส่งข่าวสารสาธารณะหรือรายการจากสถานีไปยังเครื่องรับ ไม่ว่าจะโดยสื่อตัวน�าที่เป็น
สาย คลื่นความถี่ แสง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือสื่อตัวน�าใด โดยในที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
(กสท.) วันที่ 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) และเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556 กสท. ได้มีมติให้ใบอนุญาต
ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล เป็นระยะเวลา 15 ปี แก่สถานีโทรทัศน์กองทัพบก 
(ช่อง 5) เพิ่มเติมอีก 1 ใบอนุญาต

โดย กสทช. ยังได้ก�าหนดให้ผู้ ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ต้องขยายโครง
ข่ายให้สามารถครอบคลุมครัวเรือนทั้งประเทศ 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. ผู้ ให้บริการโทรทัศน์ (TV Service Provider) คือ ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์เพื่อให้บริการส่งข่าวสารหรือรายการ โดยใช้

บริการจากผู้ ให้บริการโครงข่ายในการออกอากาศรายการทีวี โดยในปัจจุบัน กสทช. ได้เตรียมเปิดประมูลทีวีดิจิตอลประเภทธุรกิจ
จ�านวน 24 ช่อง และได้เปิดให้ซื้อเอกสารการประมูลขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ระบบดิจิตอล 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 ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ (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 และจะประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการประมูลภายใน 45 วัน หลังวัน

สิ้นสุดเวลายื่นแบบค�าขอรับใบอนุญาต
 • ต้นเดือนธันวาคม 2556 : ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประมูล
 • กลางเดือนธันวาคม 2556 : คาดว่าจะสามารถเปิดประมูลได้ จะมีการประกาศ วันที่ สถานที่ และหมวดหมู่ที่จะประมูล

ก่อนหลัง 15 วันก่อนการประมูล
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2557 กสท.ได้ประกาศรับรองผลการประมูลทีวีดิจิตอล ซึ่งประมูลเสร็จสิ้นไปในวันที่ 26-27 ธันวาคม 

2556 ซึ่งมีผู้ชนะการประมูลทั้งสิ้น 17 ราย 24 ช่อง โดยมีมูลค่าการประมูลรวม 50,862 ล้านบาท และกสท.ได้ก�าหนดให้สถานีวิทยุ
คมนาคมส�าหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลด�าเนินการติดตั้งแล้วเสร็จ ในปีที่ 1 จ�านวน 11 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ, 
นครราชสมีา, เชยีงใหม่, สงขลา มกี�าหนดการให้บริการ 1 เมษายน 2557 อบุลราชธาน,ี สรุาษฎร์ธาน,ี ระยอง มกี�าหนดการให้บรกิาร 
1 พฤษภาคม 2557 และสิงห์บุรี, สุโขทัย, ขอนแก่น, อุดรธานี มีก�าหนดการให้บริการ 1 มิถุนายน 2557

จากการเปลี่ยนระบบการรับชมโทรทัศน์ดังกล่าวจะส่งผลให้เกิดความต้องการในสินค้าประเภทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเป็นจ�านวนมาก ทั้งในด้านของผู้ ให้บริการที่จะพัฒนาระบบปัจจุบันให้รองรับการแพร่สัญญาณในระบบดิจิตอล เช่น ระบบ
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กล้องโทรทศัน์, ระบบส่งสญัญาณวดิีโอความเร็วสงู และผูร้บับรกิารทีจ่ะต้องเปลีย่นอปุกรณ์ที่ใช้อยูเ่ดมิเพื่อให้สามารถรบัชมโทรทศัน์
ระบบดิจิตอลดังกล่าวได้ ซึ่งปัจจุบันนี้มีทางเลือกอยู่สองวิธี คือ ซื้อโทรทัศน์ที่รองรับระบบดิจิตอล DVB-T2 หรืออุปกรณ์เครื่องรับ
สญัญาณ DVB ทีเ่รียกว่า STB (Set Top Box) ซึง่ใช้ถอดรหสัสญัญาณให้กบัเครื่องรบัโทรทศัน์อนาลอ็กทีม่ีใช้งานทัว่ไปโดยไม่จ�าเป็น
ต้องซื้อโทรทัศน์เครื่องใหม่ นอกจากนี้ กลุ่มผู้ผลิตรายการ (Content Provider) จะต้องมีการลงทุนในการเปลี่ยนอุปกรณ์การผลิต
รายการเป็นระบบดิจิตอลตามไปด้วย โดยจากข้อมูลของศูนย์วิจัยกสิกรไทย (ปีที่ 19 ฉบับที่ 2443 วันที่ 24 ธันวาคม 2556) คาด
ว่าการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิตอลทีวีจะท�าให้ภาคธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับโทรทัศน์มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดซึ่งสามารถสรุปธุรกิจใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ได้ดังนี้

ปัจจุบัน มีผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่
ภาคพื้นดินระบบดิจิตอลทีวีทั้งหมด 4 ราย เพ่ือให้บริการเช่าโครงข่ายแก่ผู้ประกอบการช่อง
รายการทวีดีจิติอล ทัง้นี ้ผูป้ระกอบการโครงข่ายมแีผนจะขยายโครงข่ายครอบคลมุทัว่ประเทศ
ในระยะเวลา 3 ปี และมีมูลค่าการลงทุนรวมกว่า 7,400 ล้านบาท

ทวีดีจิติอลทีก่�าลงัจะเกดิขึน้น้ัน คาดว่าจะกลายเป็นปัจจยัหลกัทีส่�าคญัในการผลักดนัธรุกจิผลติ
รายการโทรทัศน์ให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดในปี 2557 เพราะช่องรายการที่มีมากกว่า 24 ช่อง 
จะส่งผลให้มีเวลาในการออกอากาศมากขึ้น เป็นการน�ามาซ่ึงความต้องการรายการโทรทัศน์
จ�านวนมากขึ้นเช่นกัน โดยผู้ประกอบการช่องรายการทีวีดิจิตอลต่างๆ ต้องสรรหารายการ
โทรทัศน์เพื่อให้เพียงพอต่อการน�ามาแพร่ภาพออกอากาศ เป็นการเพิ่มโอกาสให้แก่ผู้ผลิต
รายการโทรทัศน์รายใหม่ รวมถึงผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ขนาดเล็ก  จากความต้องการรายการ
โทรทัศน์เพือ่ป้อนเข้าสู่ช่องฟรีทีวีที่มีมากขึ้น จะน�ามาซ่ึงโอกาสทางธุรกิจที่เกี่ยวเน่ืองกับการ
ผลิตรายการโทรทัศน์ด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจให้เช่าสตูดิโอ อุปกรณ์การถ่ายท�า เสื้อผ้า
นักแสดง และธุรกิจให้บริการเทคนิคพิเศษ เป็นต้น  โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่าตลาดผลิต
รายการโทรทัศน์ในปี 2557 ภายหลังจากการเกิดทีวีดิจิตอล จะมีมูลค่าสูงถึง 32,690-33,260 
ล้านบาท เติบโตกว่าร้อยละ 14 -16 จากปี 2556 ที่มีมูลค่าอยู่ที่ 28,780 ล้านบาท

ในการรบัชมทวีรีะบบดจิติอลภาคพืน้ดนิ ผูบ้รโิภคจ�าเป็นต้องใช้อปุกรณ์รบัสญัญาณดจิติอล ไม่
ว่าจะเป็นเครื่องรบัโทรทศัน์ทีม่จีนูเนอร์ระบบดจิติอลแบบ DVB-T2 ในตวัหรอืกล่องรบัสญัญาณ
ดิจิตอล (Set Top Box) โดยในปัจจุบัน กสทช. ได้มีการรับรองมาตรฐานและอนุญาตให้จัด
จ�าหน่ายเคร่ืองรับโทรทัศน์รุ่นใหม่ที่มีจูนเนอร์ระบบดิจิตอลแบบ DVB-T2 ในตัว หรือ กล่อง
รับสัญญาณดิจิตอล (Set-Top-Box) 

ธุรกิจให้บริการโครงข่าย
และวางโครงข่ายทีวี
ดิจิตอล

ธุรกิจให้บริการผลิต
รายการโทรทัศน์และธุรกิจ
ที่เกี่ยวเนื่อง

ธุรกิจผลิตและจัดจ�าหน่าย
เครื่องรับโทรทัศน์และ
กล่องรับสัญญาณดิจิตอล 
(Set Top Box)

ภาวะการแข่งขันอุตสาหกรรมเทคโนโลยีระบบสื่อสารสัญญาณโทรทัศน์และดิจิตอลทีวี
จากที่ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มีนโยบายที่ชัดเจนใน

ด้านการแพร่ภาพที่จะเปลี่ยนจากระบบอนาล็อกรุ่นเก่า เป็นระบบดิจิตอล และด้วยนโยบายดังกล่าวจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิง
โครงสร้างของระบบการแพร่ภาพและกระจายเสียงในประเทศ ซึ่งจะท�าให้เกิดการลงทุนในด้านเทคโนโลยีระบบถ่ายทอดสัญญาณ
โทรทศัน์และดจิติอลทวี ีเป็นจ�านวนมาก โดยองค์ประกอบของเทคโนโลยรีะบบถ่ายทอดสญัญาณโทรทศัน์และดจิติอลทวีนีัน้สามารถ
แบ่งย่อยออกเป็น กลุ่มเทคโนโลยี 4 ประเภทได้แก่ 

1. ระบบผลิตรายการโทรทัศน์และสื่อมัลติมีเดีย (Content Production) 
2. ระบบกระจายสัญญาณ (Content Distribution) 
3. ระบบส่งสัญญาณ (Content Transmission) และ 
4. อุปกรณ์ทางด้านผู้รับสัญญาณ (Content Reception) 
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โดยในปัจจุบันการแข่งขันในกลุ่มเทคโนโลยีระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และดิจิตอลทีวีนั้นเป็นตลาดที่มีผู้ประกอบการ
เป็นจ�านวนมาก โดยผู้ประกอบการแต่ละรายนั้นจะมีผลิตภัณฑ์ และ/หรือ การให้บริการจ�ากัดในกลุ่มเทคโนโลยีเพียงประเภทใด
ประเภทหนึ่ง ในขณะที่การลงทุนในระดับโครงสร้างของระบบการแพร่ภาพและกระจายเสียงในประเทศต้องอาศัยเทคโนโลยีจาก
หลายๆ กลุ่มน�ามาประกอบรวมกันเป็นระบบที่สามารถเชื่อมโยงถึงกันได้เป็นระบบเดียว ซึ่งเป็นอุปสรรคที่ส�าคัญส�าหรับผู้ประกอบ
ส่วนใหญ่ในปัจจุบัน ซึ่งจะมีความช�านาญเพียงแค่ในเทคโนโลยีประเภทเดียว และขาดความช�านาญในการออกแบบระบบเพื่อใช้ใน
การเชื่อมโยงเทคโนโลยีแต่ละประเภทเข้าด้วยกัน

จากเป้าหมายของบริษัทฯ ซ่ึงมุ่งเน้นในการเป็นผู้ ให้บริการเทคโนโลยีที่ครบวงจร บริษัทฯ จึงมีผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเทคโนโลยี
ระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และดิจิตอลทีวี ที่หลากหลายและครอบคลุมในทุกกลุ่มเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องตลอดต้นน�้าจนถึง
ปลายน�า้ ตัง้แต่ระบบผลติรายการโทรทศัน์และสื่อมลัตมิเีดยี (Content Production) ระบบกระจายสญัญาณ (Content Distribution) 
ระบบส่งสัญญาณ (Content Transmission) จนถึงอุปกรณ์ทางด้านผู้รับสัญญาณ (Content Reception) โดยเทคโนโลยีในแต่ละ
ประเภทนั้น มีท้ังส่วนท่ีบริษัทฯ จัดหาจากผู้ผลิต และ/หรือ ผู้จัดจ�าหน่ายเทคโนโลยีชั้นน�าต่างๆ จากทั่วโลก และส่วนที่บริษัทฯ 
วจิยัและพฒันาผลติภณัฑ์ขึน้ภายใต้ตราสนิค้าของบรษิทัฯ โดยสามารถแยกตราสนิค้าต่างๆ ทีบ่รษิทัฯ เป็นผูจ้ดัจ�าหน่ายตามประเภท
กลุ่มเทคโนโลยีได้ ดังนี้

ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าการเปลี่ยนผ่านระบบแพร่ภาพสัญญาณโทรทัศน์จากระบบอนาล็อกรุ่นเก่า เป็นระบบดิจิตอลนั้นจะเป็น
โอกาสในการเติบโตท่ีส�าคัญของบริษัทฯ เพราะนอกจากความพร้อมทางด้านผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมในทุกหมวด
เทคโนโลยีต่างๆ ในระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และดิจิตอลทีวีแล้ว บริษัทฯ ยังมีความพร้อมทั้งทางด้านพนักงาน ซึ่งมี
ประสบการณ์ และความช�านาญในการออกแบบและพัฒนาระบบในการเชื่อมโยงเทคโนโลยีแต่ละประเภทเข้าด้วยกันเป็นโซลูชั่นที่
เหมาะกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย และที่ส�าคัญไปกว่านั้น บริษัทฯ ยังมีพร้อมทางด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ ซึ่งใช้ในการ
ทดสอบการท�างานของเทคโนโลยีประเภทต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าระบบที่ออกแบบขึ้นน้ัน สามารถท�างานได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่ออกแบบไว้ และจากความพร้อมทางด้านต่างๆ ของบริษัทฯ ทั้งทางด้านผลิตภัณฑ์ บุคคลากร และ
เครือ่งมืออุปกรณ์ จะเป็นองค์ประกอบท่ีส�าคัญที่ช่วยบริษัทฯ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในด้านเทคโนโลยีระบบ
ถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และดิจิตอลทีวีได้อย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร

ระบบผลิตรายการโทรทัศน์	
สื่อมัลติมีเดีย	

และระบบสตูดิโอ
(Content	Production)

ระบบกระจายสัญญาณ	
(Content	Distribution)

ระบบส่งสัญญาณ	
(Content	Transmission)

อุปกรณ์ทางด้านผู้รับ
สัญญาณ

(Content	Reception)

• Sony/Camera
• Cobham/Radio 
• Evertz/Video Switcher
• TVU/3G Video 
 Broadcasting
• PlanetComm/ 
 Mobile Vechile/OB Van

• Net Insight/Fiber Mux
• Evertz/Network 
 Transmission
• Thomson/Video Encoder

• Tredress/DVB-T2 
 Transmitter
• Thomson/DVB-T2     
 Transmitter
• GD Satcom/
 Satellite Antenna
• Xicom/BUC
• Comtech EFData/
 Satellite Modem

• PlanetComm
 (Set Top Box)
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กลุ่มผลิตภัณฑ์ ประเภท ตราสินค้า	-		ผู้จัดจ�าหน่าย

ระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม

ระบบสื่อสารไร้สายความเรว็สงู
ภาคพื้นดิน

ระบบสื่อสารวิทยุ

เครื่องผสมสัญญาณรับ-ส่งข้อมูลผ่านดาวทียม
อุปกรณ์แปลงสัญญาณรับและส่งคลื่นวิทยุ
อุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณวิทยุผ่านดาวเทียม
สายอากาศส�าหรับระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม
ระบบโครงข่ายสถานีดาวเทียมภาคพื้นดินขนาดเล็ก

ระบบสื่อสารไร้สายความเร็วสูงแบบ Broadband

ระบบสื่อสารไร้สายความเร็วสูงแบบ Wi-Fi

ระบบวิทยุสื่อสารแบบดิจิตอล 
ระบบสื่อสารวิทยุแบบประสาน

ระบบวิทยุสื่อสารส�าหรับ SCADA

CODAN - CPI International, Inc.
Comtech - Comtech EF Data 
Corporation
Viasat - ViaSat, Inc.
Cobham - Sea Tel Inc
GD Satcom - SATCOM
technologies
Thinkom - ThinKom Solution, 
Inc.
Cambium - ผ่านผู้จัดจ�าหน่าย
หลายราย
CISCO - ผ่านผู้จัดจ�าหน่าย
หลายราย
CODAN - Codan limited
Raytheon - 
JPS Communication, Inc.
GE MDS - General electric
International, Inc.

3.	การจัดหาผลิตภัณฑ์
ในการจดัหาผลติภณัฑ์ บรษิทัฯ จะคดัเลอืกและจดัหาผลติภณัฑ์หรอืสนิค้าทีม่คีณุภาพจากแหล่งทีเ่หมาะสม โดย บรษิทัฯ จะสัง่

ซือ้สนิค้าส่วนใหญ่จากผูผ้ลติทีบ่รษิทัฯ ได้รบัการแต่งตัง้เป็นตวัแทนจ�าหน่าย ซึง่บรษิทัฯ มคีวามรูค้วามเชีย่วชาญในตวัอุปกรณ์และมี
ความมั่นใจในคุณภาพ ส�าหรับสินค้าที่บริษัทฯ ยังไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ�าหน่ายบริษัทฯ จะสั่งซื้อจากผู้จัดจ�าหน่ายที่อยู่ใน
รายชื่อผู้จัดจ�าหน่ายสินค้าท่ีผ่านการพิจารณาจากบริษัทฯ ในเร่ืองของคุณภาพและบริการจนเป็นที่ยอมรับในเบ้ืองต้น (Approved 
Venders List) แล้วเท่านั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบสื่อสารโทรคมนาคม
 • ระบบสื่อสารแบบไร้สาย

 • ระบบสื่อสารแบบโครงข่ายสายสัญญาณ

กลุ่มผลิตภัณฑ์ ประเภท ตราสินค้า	-		ผู้จัดจ�าหน่าย

ระบบสื่อสารเครือข่ายข้อมูล

ระบบสื่อสารความเร็วสงูผ่านใย
แก้วน�าแสง

ระบบรักษาความปลอดภัย

เราเตอร์ 

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 

อุปกรณ์แปลงสัญญาณ

อุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณความเร็วสูงผ่านใยแก้วน�าแสง
สายใยแก้วน�าแสงและอุปกรณ์ประกอบโครงข่าย

ระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูล

CISCO - ผ่านผู้จัดจ�าหน่าย
หลายราย
GE - General electric
International, Inc.
PATTON - Patton electronics 
Company
Calix  - Calix, Inc.
TE - TYCO Electronics 
(Thailand) Limited
Thales - Thales Transport & 
Security (Hong Kong) Ltd. 
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 • ระบบมัลติมีเดีย

กลุ่มผลิตภัณฑ์ ประเภท ตราสินค้า	-		ผู้จัดจ�าหน่าย

ระบบประชุมทางไกล
เสมือนจริง
ระบบสื่อสารรวมศูนย์

ระบบประชุมเสียง

อุปกรณ์ประกอบส�าหรับ
การประชุมทางไกล

ระบบจัดการประชุมทางไกลเสมือนจริงและ
ระบบประกอบ
โทรศัพท์แบบ IP
ระบบประชุมผ่านคอมพิวเตอร์
ระบบประชุมด้วยภาพและเสียง
ระบบการประชุมแบบเสียงและอุปกรณ์ประกอบ

อุปกรณ์ถ่ายทอดสัญญาณภาพ 3 มิติ 
ระบบกล้องความคมชัดสูง
ระบบแสดงภาพส�าหรับ Mobile Device

ระบบไมโครโฟนส�าหรับห้องประชุม

CISCO - Cisco International Ltd.

CISCO - Cisco International Ltd.

PolyCom - Polycom Asia Pacific 
Pte Ltd.
Clearone - ClearOne Communi-
cations, Inc.
Wolfvision - WolfVision GmbH
Vaddio - Vaddio Holdings, LLC 
Mersive - Mersive
Technologies, Inc.
ClockAudio - ClockAudio Inc.

กลุ่มผลิตภัณฑ์ ประเภท ตราสินค้า	-		ผู้จัดจ�าหน่าย

ระบบผลิตรายการโทรทัศน์
สื่อมัลติมีเดียและระบบสตูดิโอ

ระบบกระจายสัญญาณและส่ง
สัญญาณโทรทัศน์

ระบบกล้องโทรทัศน์ส�าหรับงาน Studio
ระบบกล้องโทรทัศน์แบบไร้สาย
ระบบตัดต่อสัญญาณภาพ

ระบบ Media Asset Management
ระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ผ่านเครือข่าย 3G
ระบบกระจายสัญญาณวีดีโอผ่านใยแก้วน�าแสง
ระบบประมวลผลและเข้ารหัสสัญญาณโทรทัศน์

ระบบเครื่องส่งสัญญาณโทรทัศน์
ซอฟต์แวร์ส�าหรับออกแบบและวางแผนโครงข่าย
อุปกรณ์ประกอบสถานีถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์

Sony – Sony Corporation
Cobham - Cobham Plc.
Evertz – Evertz Inc.
Sony – Sony Corporation
Evertz - Evertz Microsystems Ltd.
TVU - TVU Networks Corp.
Net Insight - Net Insight AB
Thomson - Thomson Video 
Networks Asia Pacific Pte. Ltd,
Envivio - Envivio Inc.
Tredess - Tredess 2010 S.L.
LS Telcom - LS telcom AG
Kathrein - Kathrein Indochina 
Co., Ltd.
Jampro - Jampro Antennas, 
INC.

(2) ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบการถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และดิจิตอลทีวี
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สัญญาในการแต่งต้ังบริษัทฯ เป็นตัวแทนจ�าหน่ายต่างๆ โดยทั่วไปจะมีอายุประมาณ 1 - 2 ปี ซ่ึงเป็นลักษณะโดยปกติของ
สญัญาแต่งตัง้ตวัแทนจ�าหน่ายในธุรกจิเทคโนโลยสีารสนเทศ อย่างไรก็ตาม บรษิทัฯ มคีวามสมัพนัธ์ทีด่กีบัผูผ้ลิตและผูจ้�าหน่ายสนิค้า 
เนื่องจากส่วนใหญ่ด�าเนนิธรุกจิร่วมกนัมาเป็นเวลานาน ท�าให้บรษิทัฯ มัน่ใจว่าจะสามารถเป็นตวัแทนจ�าหน่ายให้กับผูผ้ลติดงักล่าวต่อ
ไป นอกจากนี้ การมีความสัมพันธ์ที่ดี ช่วยเอื้อประโยชน์ในการประกอบธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค การให้
ส่วนลดพิเศษในการสั่งซื้อ การส่งมอบของทันตามก�าหนดเวลา การป้องกันภาวะขาดแคลนสินค้า เป็นต้น โดยการซื้อสินค้าของบ
ริษัทฯ จะมีการสั่งซื้อจากผู้ผลิตและผู้จ�าหน่ายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ  

มูลค่าและสัดส่วนการซื้อผลิตภัณฑ์หรือสินค้าจากแหล่งที่มาในประเทศและต่างประเทศของบริษัทฯ

แหล่งที่มา
ปี	2556

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท% % %

ปี	2557 ปี	2558

ในประเทศ
ต่างประเทศ
มูลค่าการซื้อสินค้ารวม

205.77
282.97
488.73

42.10
57.90
100.00

395.52
369.76
765.28

51.68
48.32
100.00

454.24
433.69
887.93

51.16
48.84
100.00



51

1. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยีสื่อสำรโทรคมนำคม และดิจิตอลทีวี ซึ่งธุรกิจเทคโนโลยีสื่อสำรโทรคมนำคม 

เป็นธุรกิจที่มีกำรพัฒนำและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ดังนั้นหำกมีกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอำจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อกำร
ด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในด้ำนสินค้ำคงคลัง รวมทั้งต้นทุนโครงกำรและโอกำสในกำรได้งำนจำกกำรเข้ำประมูลโครงกำรต่ำงๆ 

อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ มีกำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลำ จำกกำรที่ผู้บริหำร
ของบริษัทฯ มีควำมเชี่ยวชำญในธุรกิจเทคโนโลยีสื่อสำรสำรสนเทศมำนำนกว่ำ 30 ปี ท�ำให้มีควำมเข้ำใจในอุตสำหกรรมเป็นอย่ำงดี 
รวมทัง้จำกกำรทีบ่รษิทัฯ เป็นตวัแทนจ�ำหน่ำยผลติภณัฑ์ช้ันน�ำระดบัโลก บรษิทัฯ จะได้รบัทรำบข้อมลู ข่ำวสำรต่ำงๆ เกีย่วกับแนวโน้ม 
หรือเทคโนโลยีต่ำงๆ จำกเจ้ำของผลิตภัณฑ์อย่ำงต่อเนื่อง ประกอบกับบริษัทฯ มีฝ่ำยวิจัยและพัฒนำของตนเอง ซึ่งจะเป็นฝ่ำยที่มี
กำรตดิตำมข้อมลูข่ำวสำรทีเ่กีย่วข้องกบักำรพฒันำของเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่ำงใกล้ชดิ บรษิทัฯ ยงัมนีโยบำยส่งเสรมิให้บคุลำกรในสำย
งำนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพำะวิศวกรและบุคลำกรด้ำนกำรตลำดและกำรขำยให้เข้ำรับกำรอบรมผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่ำง
สม�่ำเสมอ นอกจำกนี้ บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรจัดเก็บสินค้ำคงคลังเฉพำะสินค้ำทั่วๆ ไปที่มีกำรขำยต่อเนื่องและมีกำรหมุนเวียน
สินค้ำคงคลังสม�่ำเสมอ เช่น ระบบประชุมทำงไกลด้วยเสียง (Audio Conference) ระบบประชุมทำงไกลเสมือนจริง (TelePresence) 
เป็นต้น เพื่อให้สำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำได้อย่ำงทันที และสร้ำงควำมได้เปรียบในกำรแข่งขัน ส่วนกรณีกำร
จ�ำหน่ำยสินค้ำที่เป็นโครงกำร บริษัทฯ จะสั่งซื้อสินค้ำภำยหลังจำกได้รับกำรว่ำจ้ำงในแต่ละโครงกำรเท่ำนั้น ซึ่งจะช่วยลดควำมเสี่ยง
ที่เกิดจำกควำมล้ำสมัยหรือลดลงของมูลค่ำรำคำสินค้ำได้

2. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จ�าหน่ายสินค้ารายใหญ่ 
ในกำรด�ำเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ สนิค้ำทีจ่�ำหน่ำยให้แก่ลกูค้ำส่วนใหญ่เป็นสนิค้ำทีสั่ง่ซือ้จำกผูผ้ลติหรือตัวแทนจ�ำหน่ำยของผูผ้ลติ 

โดยเฉพำะอุปกรณ์ส�ำหรับระบบประชุมทำงไกลผ่ำนจอภำพ ซึ่งบริษัทฯ เป็นตัวแทนจ�ำหน่ำยและพันธมิตรธุรกิจของผู้ผลิตรำยใหญ่
และมีชื่อเสียงของโลก คือ Cisco Systems International B.V. (“CISCO”) ซึ่งถือเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ส�ำหรับระบบสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำรชั้นน�ำของโลก ที่ผลิตสินค้ำที่มีคุณภำพสูง มีควำมทนทำนในกำรใช้งำน และเป็นที่ยอมรับจำกผู้ ใช้อย่ำงกว้ำงขวำง ในปี 
2557 และ ปี 2558 บริษัทฯ สั่งซื้อสินค้ำจำก CISCO คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15.31 และร้อยละ 12.2 ของมูลค่ำกำรสั่งซื้อสินค้ำ
โดยรวมของบริษัทฯ ตำมล�ำดับ ดังนั้นหำกในอนำคต CISCO มีกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยทำงธุรกิจ โดยเข้ำมำจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์
เอง หรือไม่แต่งตั้งให้บริษัทฯ เป็นตัวแทนจ�ำหน่ำย อำจก่อให้เกิดผลกระทบต่อกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ ได้

อย่ำงไรกต็ำม CISCO มนีโยบำยอย่ำงชดัเจนมำโดยตลอดทีจ่ะขยำยธรุกจิโดยผ่ำนทำงพนัธมติรและตวัแทนจ�ำหน่ำย ซึง่นอกจำก
จะสำมำรถลดค่ำใช้จ่ำยแล้ว ยังสำมำรถเข้ำถึงกลุ่มลูกค้ำที่หลำกหลำยผ่ำนทำงพันธมิตรและตัวแทนจ�ำหน่ำยอีกด้วย อีกทั้งบริษัทฯ 
มีควำมสัมพันธ์ทำงกำรค้ำกับ CISCO มำเป็นเวลำนำนมำกกว่ำ 10 ปี โดยตลอดเวลำที่ผ่ำนมำบริษัทฯ มีนโยบำยในกำรสร้ำงควำม
สมัพันธ์ทีด่กีบั CISCO รวมถงึกำรพฒันำปรบัปรงุกระบวนกำรท�ำงำนให้ได้ตำมมำตรฐำนที ่CISCO ก�ำหนด ท�ำให้บรษิทัฯ ได้รบัควำม
ไว้วำงใจจำก CISCO โดยเป็นบริษัทในประเทศไทยรำยเดียวที่ได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจ�ำหน่ำย TelePresence ระดับสูงสุด 
(TelePresence Video - Master Authorized Technology Partner) ตัง้แต่ปี 2555 รวมทัง้ได้รบัรำงวลั Top Congeniality Collaboration 
Partner Award และ รำงวัล Premier Certified Partner (Cisco Channel Partner Program) จำก CISCO ในปี 2556 อย่ำงไรก็ตำม 
บริษัทฯ มีนโยบำยที่จะรักษำควำมสัมพันธ์กับผู้จ�ำหน่ำยรำยอื่นๆ เพื่อลดควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพำผู้ผลิตรำยใดรำยหนึ่งมำกเกินไป 

 
3. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากร

ธุรกิจด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเป็นธุรกิจที่ต้องพ่ึงพำบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญในกำรออกแบบและ
วำงระบบในกำรท�ำกำรตลำดและกำรปฏิบัติงำน รวมถึงกำรให้ค�ำแนะน�ำที่เหมำะสมแก่ลูกค้ำแต่ละรำย ดังนั้นหำกบริษัทฯ สูญเสีย
พนักงำนที่มีควำมเชี่ยวชำญ ประสบกำรณ์ รวมทั้งวิศวกรที่ได้รับประกำศนียบัตรจำกตัวแทนจ�ำหน่ำยต่ำงๆ เช่น CISCO, CODAN 
เป็นต้น อำจส่งผลกระทบต่อกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้ 

ปัจจัยความเสี่ยง
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บรษิทัฯ ให้ควำมส�ำคญัต่อนโยบำยกำรบรหิำรทรัพยำกรบคุคล โดยกำรส่งเสริมและลงทนุในกำรพัฒนำควำมรูค้วำมสำมำรถของ
บคุลำกรในทกุระดบั ไม่ว่ำจะเป็นควำมรูเ้ฉพำะด้ำนทีเ่กีย่วกบักำรด�ำเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ ยงัรวมไปถงึกำรฝึกอบรมให้มคีวำมรูเ้กีย่ว
กับ สินค้ำและเทคโนโลยีในกลุ่มสินค้ำต่ำงๆ ที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจ�ำหน่ำย ขณะเดียวกัน บริษัทฯ สร้ำงแรงจูงใจในเรื่องสวัสดิกำร
และผลตอบแทน โดยกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนที่เหมำะสมอยู่ในระดับที่สำมำรถเทียบเคียงได้กับบริษัทในกลุ่มอุตสำหกรรมเดียวกัน 

ส�ำหรบั วศิวกรของบรษิทัฯ ที่ได้รบัประกำศนยีบตัรจำก CISCO (จ�ำนวน 82 ใบ) และจำก CODAN (จ�ำนวน 3 ใบ) เป็นพนกังำน
ที่ร่วมงำนกับบริษัทฯ เป็นเวลำนำนกว่ำ 10 ปี นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบำยส่งเสริมควำมรู้ และกำรอบรมเพื่อให้พนักงำนได้รับ
ประกำศนียบัตรของ CISCO, CODAN และตัวแทนจ�ำหน่ำยรำยอื่นเพิ่มมำกยิ่งขึ้นด้วย 

4. ความเสี่ยงจากความล่าช้าในการส่งมอบโครงการให้ลูกค้า ซึ่งอาจมีค่าปรับ
เนื่องจำกกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นกำรให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยีสื่อสำรสำรสนเทศ ซึ่งงำนบำงส่วนมีลักษณะเป็นงำน

โครงกำร ซึ่งมีระยะเวลำด�ำเนินงำนเฉลี่ยประมำณ 3-6 เดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนำดและควำมซับซ้อนของโครงกำร ซึ่งหำกบริษัทฯ 
ไม่สำมำรถด�ำเนินงำนและส่งมอบได้ตำมระยะเวลำที่ก�ำหนดไว้ในสัญญำ บริษัทฯ อำจต้องเสียค่ำปรับให้แก่ผู้ว่ำจ้ำง ซึ่งจะส่งผลก
ระทบต่อรำยได้ในกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ 

อย่ำงไรก็ตำม เพื่อเป็นกำรป้องกันควำมเสี่ยงดังกล่ำว บริษัทฯ ได้มีกำรจัดตั้งแผนกบริหำรโครงกำร (Project Management 
Office)เพือ่รับผดิชอบในกำรบรหิำร จดักำร วำงแผนตำรำงกำรท�ำงำน โดยมีกำรปรบัปรงุแผนงำนให้สอดคล้องกบัระยะเวลำทีก่�ำหนด
และส่งมอบงำนให้กบัลกูค้ำเป็นระยะอย่ำงมรีะบบและต่อเนื่อง ซึง่จะท�ำให้บรษิทัฯ สำมำรถแก้ไขปัญหำทีอ่ำจเกดิขึน้ได้อย่ำงรวดเรว็
และทันเวลำโดยไม่กระทบต่อโครงกำรโดยรวม 

5. ความเสี่ยงด้านอัตราการแลกเปลี่ยน
บรษิทัฯ มคีวำมเสีย่งด้ำนอตัรำแลกเปลีย่น เนื่องจำกสนิค้ำของบรษิทัฯ บำงส่วนต้องสัง่ซือ้จำกต่ำงประเทศ ในขณะทีร่ำยได้จำก

กำรขำยสินค้ำและบริกำรส่วนใหญ่ในรูปเงินบำท ส่งผลให้บริษัทฯ มีภำระผูกพันในกำรช�ำระเงินในรูปสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินดอลล่ำห์สหรัฐ โดยในปี 2557 และปี 2558 บริษัทฯ มีกำรสั่งซื้อสินค้ำที่จะต้องช�ำระเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ
เป็นจ�ำนวน 369.76 ล้ำนบำท และ 433.69 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 48.32 และร้อยละ 48.84 ของมูลค่ำกำรสั่งซื้อ
สินค้ำรวม ตำมล�ำดับ 

บริษัทฯ มีนโยบำยป้องกันควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน โดยกำรก�ำหนดค่ำควำมเสี่ยงของอัตรำแลกเปลี่ยนเพิ่มเติมในกำร
ค�ำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ และต้นทุนโครงกำร รวมทั้งท�ำสัญญำซื้อขำยเงินตรำล่วงหน้ำ (Forward Contract) ตำมสถำนกำรณ์และ
ควำมจ�ำเป็น ทั้งนี้ ในปี 2557 บริษัทฯ มีก�ำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเท่ำกับ 1.26 ล้ำนบำท และปี 2558 บริษัทฯ มีผลขำดทุนจำกอัตรำ
แลกเปลี่ยนเท่ำกับ 10.10 ล้ำนบำทซึ่งเป็นผลกระทบจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนตำมสภำวะของเศรษฐกิจโลก 

6. ความเสี่ยงจากความผันผวนของรายได้ 
รำยได้ของบรษิทัฯ องิกบัหน่วยงำนภำครฐัเป็นสดัส่วนร้อยละ 29.95 ในปี 2555 ร้อยละ 38.81 ในปี 2556 ร้อยละ 21.34 ส�ำหรบั

ปี 2557 และร้อยละ 31.21 ส�ำหรับปี 2558 จึงอำจท�ำให้มีผลประทบต่อผลประกอบกำรในแต่ละไตรมำสของบริษัทฯ จำกกำรอนุมัติ
งบประมำณของหน่วยงำนรำชกำรซึง่ส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงไตรมำส 3–4 อย่ำงไรกต็ำม ปัจจุบนัหน่วยงำนรำชกำรมกีำรกระจำยไม่ให้
งบประมำณมีกำรกระจุกตัวอยู่ในช่วงไตรมำส 3-4 ซึ่งจะท�ำให้รำยได้ของบริษัทฯ มีควำมสม�่ำเสมอมำกขึ้น 

7. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหาร
บรษิทัฯ ก่อตัง้โดยนำยประพฒัน์ รฐัเลศิกำนต์ และนำยเทรเวอร์ ทอมสนั ซึง่มคีวำมเชีย่วชำญและประสบกำรณ์ในอตุสำหกรรม

เทคโนโลยีสื่อสำรโทรคมนำคมมำนำนกว่ำ 30 ปี ส่งผลท�ำให้ทั้ง 2 ท่ำนเป็นผู้มีบทบำทส�ำคัญในกำรบริหำรบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมี
ควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงผู้บริหำรทั้ง 2 ท่ำน อย่ำงไรก็ตำม ทั้งนำยประพัฒน์ และ นำยเทรเวอร์ จะยังคงสัดส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 
31.58 ของทุนจดทะเบียนและช�ำระแล้วของบริษัทฯ (แต่ละรำย) หลังกำรเสนอขำยหุ้น (รวมกำรถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้อง) ซึ่งนับว่ำ
เป็นสัดส่วนที่สูงและเป็นแรงจูงใจให้ผู้บริหำรทั้ง 2 ท่ำน ในกำรบริหำรงำนให้บริษัทฯ เจริญเติบโตต่อไป นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังม ี
นโยบำยผลกัดนัให้มีกำรบริหำรงำนเป็นทมีงำนเพิม่มำกขึน้ มีกำรว่ำจ้ำงบุคลำกรมอือำชพีจำกภำยนอกเข้ำมำช่วยบรหิำร โดยค�ำนงึถงึ 
กำรพัฒนำประสิทธิภำพและศักยภำพของบริษัทฯ เป็นส�ำคัญ 
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โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ และ คณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด คือ (1) คณะ
กรรมการตรวจสอบ (2) คณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ 
(4) คณะกรรมการบริหาร โดยกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วน 
ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ทั้งน้ี 
รายละเอียดโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ มีดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการจ�านวนทั้งสิ้น 8 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง หมายเหตุ

นายสรรพัชญ โสภณ
นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์
นายเทรเวอร์ ทอมสัน
ดร.ขัติยา ไกรกาญจน์

นายสมพงค์ อุ่ยตระกูล
นางสุธารักษ์ สุนทรภูษิต
นายปราโมทย์ พงษ์ทอง(2) 

นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์(3)

ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ

กรรมการอิสระ

ได้รบัการแต่งต้ังตามมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท 
ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558
ได้รบัการแต่งต้ังตามมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท 
ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558

หมายเหต ุ
 (1) นางรตันา สวุรรณ นายสาธิต รฐัเลศิกานต์ และนายสมชาย สกลุวจิติร์สนิธ ุลาออกจากกรรมการบรษิทัเมื่อวนัที ่11 พฤษภาคม 
  2558
 (2) นายปราโมทย์ พงษ์ทอง ได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทั ตามมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่3/2558 เมื่อวนัที่ 
  12 พฤษภาคม 2558 แทนนางรัตนา สุวรรณ
 (3) นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 
  เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 แทนนายสมชาย สกุลวิจิตร์สินธุ

โดยมี นางสาววัฑรา อรุณ เป็นเลขานุการบริษัทฯ 

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
ผู้มีอ�านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ(1) นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ และนายเทรเวอร์ จอห์น ทอมสัน ลงลายมือชื่อร่วมกัน

และประทับตราส�าคัญของบริษัท หรือ (2) นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ หรือนายเทรเวอร์ จอห์น ทอมสัน ลงลายมือชื่อร่วมกับ นาย
สรรพัชญ โสภณ รวมเป็นสองคน และประทับตราส�าคัญของบริษัท  

โครงสร้างการจัดการ
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ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
 1. คณะกรรมการมอี�านาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบในการบรหิารจดัการและด�าเนนิกจิการของบรษิทัฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย 

วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของ 
บริษัทฯ

 2. จัดให้มีการท�างบดุลและงบก�าไรขาดทุนของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบ
แล้ว และน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

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

 4. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัตินโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานการด�าเนินธุรกิจ ของบริษัทฯ ทุกรอบปีบัญชี 
ที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร

 5. พจิารณาก�าหนดโครงสร้างการบรหิารงาน มอี�านาจในการแต่งตัง้คณะกรรมการบรหิาร กรรมการผูจ้ดัการ และคณะอนกุรรมการ 
อื่นตามความเหมาะสม รวมถงึการก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบรหิาร กรรมการผูจ้ดัการ และคณะอนกุรรมการ
ชุดต่างๆ ที่แต่งตั้ง

ทั้งนี้ การมอบอ�านาจตามขอบเขตอ�านาจหน้าที่ที่ก�าหนดนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�านาจที่ท�าให้ คณะกรรมการบริหาร 
กรรมการผูจ้ดัการ และคณะอนกุรรมการชุดต่างๆ ดงักล่าวสามารถพจิารณาและอนมัุตริายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งมส่ีวนได้เสยีหรอื
มคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดท�ากบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อย (ถ้าม)ี ยกเว้นเป็นการอนมุตัริายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลัก
เกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

 6. คณะกรรมการอาจมอบอ�านาจให้กรรมการคนหนึง่หรอืหลายคนหรอืบคุคลอื่นใดปฏบิตักิารอย่างหนึง่อย่างใดแทนคณะกรรมการ 
ได้โดยอยูภ่ายใต้การควบคมุของคณะกรรมการ หรอือาจมอบอ�านาจเพื่อให้บคุคลดงักล่าวมอี�านาจตามทีค่ณะ กรรมการเหน็สมควร
และภายในระยะเวลาทีค่ณะกรรมการเหน็สมควร ซึง่คณะกรรมการอาจยกเลกิ เพกิถอน เปลีย่นแปลงหรอืแก้ไขการมอบอ�านาจนัน้ๆ 
ได้เมื่อเห็นสมควร

ทั้งนี้ การมอบอ�านาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�านาจที่ท�าให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการ 
ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใดที่จะท�าขึ้นกับ 
บริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และ/หรือ ประกาศอื่นใดของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง เว้นแต่เป็นการอนุมตัริายการทีเ่ป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการ
พิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ
 1. รับผิดชอบในฐานะผู้น�าของคณะกรรมการในการก�ากับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร และ 

คณะอนุกรรมการอื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่ก�าหนดไว้
 2. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัท
 3. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน
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2. คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีจ�านวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง

1. ดร.ขัติยา ไกรกาญจน์
2. นายสมพงค์ อุ่ยตระกูล*
3. นางสุธารักษ์ สุนทรภูษิต

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : * เป็นกรรมการท่ีมีความรู้และประสบการณ์ที่เพียงพอท่ีจะสามารถท�าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของ 
งบการเงินได้ โดยนายสมพงศ์ อุ่ยตระกูล มีประสบการณ์ในการดูแลฝ่ายบัญชีของ บริษัท 3 เอ็ม ประเทศไทย จ�ากัด (รายละเอียด
เพิ่มเติมในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ) โดยมีนางสาววรรณวิมล จองสุรียภาส 
เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
 1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
 2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะ

สมและมปีระสทิธผิล และพจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเหน็ชอบในการพจิารณาแต่งตัง้ 
โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

 3. สอบทานให้บรษิทัฯ ปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

 4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท�าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก 

 5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อก�าหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

 6. จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

  (ก)  ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
  (ข)  ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
  (ค)  ความเหน็เกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ หรอื

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
  (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชีฯ
  (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  (ฉ) จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
  (ซ) รายการอ่ืนทีเ่หน็ว่าผูถ้อืหุน้และผูล้งทนุท่ัวไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบที่ได้รบัมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัทฯ
 7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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3. คณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ จ�านวนทั้งสิ้น 4 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง

1. นายปราโมทย์ พงษ์ทอง(1)

2. นายสมพงค์ อุ่ยตระกูล
3. นางสุธารักษ์ สุนทรภูษิต
4. นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์(2)

ประธานกรรมการสรรหาฯ
กรรมการสรรหาฯ
กรรมการสรรหาฯ
กรรมการสรรหาฯ

หมายเหตุ : นายสรรพัชญ โสภณ ประธานกรรมการสรรหาฯ และดร.ขัติยา ไกรกาญจน์ กรรมการสรรหาฯ ได้ลาออกจาก 
คณะกรรมการสรรหาฯ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558
(1) มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 ได้แต่งตั้ง นายปราโมทย์ พงษ์ทอง เป็นประธาน
กรรมการสรรหาฯ แทนนายสรรพัชญ โสภณ มีผลตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2558
(2)  มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 ได้แต่งตั้ง นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์ เป็นกรรมการ
สรรหาฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2558
 
ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

1. ด้านการสรรหา
 (1) พจิารณาโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ: คณะกรรมการสรรหาฯ มหีน้าที่ในการพจิารณาโครงสร้างของ

คณะกรรมการบริษัท ทั้งในเรื่องของจ�านวนคณะกรรมการที่เหมาะสมกับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจ คุณสมบัติ
กรรมการแต่ละคนในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจหรืออุตสาหกรรม
หลักของบริษัท โดยช้ Board Skill Matrix เพื่อก�าหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา

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

 (3) ก�าหนดหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ: ก�าหนดหลกัเกณฑ์และวธิกีารสรรหาบุคคลเพ่ือด�ารงต�าแหน่งกรรมการให้เหมาะสม 
เช่น หลกัเกณฑ์การพจิารณากรรมการเดมิเพื่อเสนอให้ด�ารงต�าแหน่งต่อ หลกัเกณฑ์การประกาศรบัสมคัรต�าแหน่งกรรมการ หลกัเกณฑ์ 
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการ หลักเกณฑ์การใช้บริษัทภายนอกสรรหา หลักเกณฑ์การพิจารณาบุคคลจากท�าเนียบ
กรรมการอาชีพ หรือหลักเกณฑ์การให้กรรมการแต่ละคนเสนอช่ือบุคคลที่เหมาะสม เป็นต้น โดยหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการ
สรรหากรรมการดังกล่าว ต้องเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปี และ Website ของบริษัท

 (4) จัดท�าแผนการพัฒนากรรมการ:  เพื่อพัฒนาความรู้กรรมการปัจจุบันและกรรมการเข้าใหม่ให้เข้าใจธุรกิจของบริษัท 
บทบาทหน้าที่ของกรรมการ และพัฒนาการต่างๆ

 (5) จดัท�าแผนการสบืทอดงาน (Succession Plan): จดัท�าและทบทวนแผนการพัฒนาหวัหน้าเจ้าหน้าทีบ่รหิาร (CEO) หวัหน้า
เจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยี (CTO) และผู้บริหารระดับสูง เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นแผนต่อเนื่องให้มีผู้สืบทอดงาน ในกรณีที่ CEO 
CTO หรือผู้บริหารระดังสูงในต�าแหน่งนั้นๆ เกษียณอายุหรือ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทสามารถ
ด�าเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง

2. ด้านค่าตอบแทน
 (1) ก�าหนดนโยบายจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น รวมถึงจ�านวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นให้แก่กรรมการ

บริษัท โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส และน�าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือ น�าเสนอเพื่อขอความเห็น
ชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

 (2) ดูแลให้กรรมการบริษัทได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ
 (3) ก�าหนดแนวทางในการประเมินผลงานของกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาผลตอบแทนประจ�าปี
 (4) เปิดเผยนโยบายเกี่ยวกับการก�าหนดค่าตอบแทนและเปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งจัดท�ารายงานการ

ก�าหนดค่าตอบแทน ไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัท



57

 (5) เสนอแนะค่าตอบแทนที่เหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้
ความเห็นชอบก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

 (6) ทบทวนข้อเสนอของฝ่ายจัดการเรื่องนโยบายจ่ายค่าตอบแทน แผนการก�าหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์พิเศษอื่น
นอกเหนือจากเงินค่าจ้างส�าหรับพนักงาน และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

3. ด้านบรรษัทภิบาล (การก�ากับดูแลกิจการที่ดี)
 (1) ก�าหนดนโยบายด้านบรรษทัภบิาลของบรษิทัเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาให้ความเหน็ชอบ ตดิตามเพื่อให้

มีการปฏิบัติตามนโยบายบรรษัทภิบาลรวมถึงทบทวนและปรับปรุงนโยบายให้มีความเหมาะสมอย่างสม�่าเสมอ
 (2) ก�ากบัดแูลให้การปฏบิตังิานของบรษัิทเป็นไปตามหลกับรรษทัภบิาลของหน่วยงานทีม่อี�านาจก�ากบัดแูลตามกฎหมาย เช่น 

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น
 (3) จดัให้มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานประจ�าปีของประธานกรรมการ กรรมการรายบคุคล คณะกรรมการบริษทั และคณะ

กรรมการชุดย่อย
 (4) คณะกรรมการสรรหาฯ ควรประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเป็นประจ�า และน�าเสนอผลการประเมินต่อคณะ

กรรมการบริษัท
 (5) ด�าเนินการใดๆ ตามหน้าที่ที่กฎหมาย กฎ ประกาศ ระเบียบ หรือ ค�าสั่งของทางการที่เกี่ยวข้องก�าหนด

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ จ�านวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง

1. นายสมพงค์ อุ่ยตระกูล(1)

2. นางสุธารักษ์ สุนทรภูษิต
3. นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์(2)

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ : นายสรรพัชญ โสภณ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และดร.ขัติยา ไกรกาญจน์ กรรมการบริหารความเสี่ยง ได้
ลาออกจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558
(1) มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 ได้แต่งตั้ง นายสมพงค์ อุ่ยตระกูล เป็นประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง แทนนายสรรพัชญ โสภณ มีผลตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2558
(2)  มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 ได้แต่งตั้ง นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์ เป็นกรรมการ
บริหารความเสี่ยงมีผลตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2558

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 1. ก�าหนดทศิทางธรุกจิทีช่ดัเจน ระบ ุวเิคราะห์ และตรวจสอบปัจจยัความเสีย่งทีส่�าคญั พร้อมทัง้ก�าหนดกลยทุธ์ในการบรหิาร

ความเสี่ยงนั้น
 2. ก�าหนดมาตรฐานของการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในส่วนงานต่างๆ ตามความรับผิดชอบ
 3. ก�ากับดูแลให้มั่นใจว่ามาตรการดังกล่าวได้มีการสื่อสารอย่างทั่วถึง และพนักงานได้ปฏิบัติตามมาตรการเหล่านั้น
 4. จดัให้มกีารประเมนิและวเิคราะห์ความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้อย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง เพ่ือให้มัน่ใจว่าการส�ารวจความเส่ียง 

ได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการด�าเนินธุรกิจ
 5. สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
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5. คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 18 มกราคม 2559 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ จ�านวนทั้งสิ้น 9 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง

 1. นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์
 2. นายเทรเวอร์ ทอมสัน
 3. นายสาธิต รัฐเลิศกานต์
 4. นายประวิช รุ่งเดชารักษ์
 5. นายรุ่งโรจน์ จตุรวรพร 
 6. นางสาววรรณภา วีระเจริญ(3)

 7. นายวีรศักดิ์ อาทรชัยกุล(3)    
 8. นายไพโรจน์ พรพัฒนนางกูร(3)     
 9. นางธัชพร รัตนโมรา(3)

10.  นางรัตนา สุวรรณ
 11. นายเอนก พงศะบุตร(1)

 12. นายสมชาย สกุลวิจิตร์สินธุ(2)

ประธานกรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร (เกษียณอายุเมื่อ 31 ธันวาคม 2558)
กรรมการบริหาร (ลาออก)
กรรมการบริหาร (ลาออก)

หมายเหตุ : 
 (1) นายเอนก พงศะบุตร ลาออกจากพนักงานบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558
 (2) นายสมชาย สกุลวิจิตร์สินธุ ลาออกจากพนักงานบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2558
 (3) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2559

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
 1. น�าเสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจ�าปีของบริษัทฯให้คณะกรรมการ 

บริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ 
 2. ควบคมุดแูลการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รบัอนมุติัจากคณะกรรมการบรษิทัฯ
 3. พิจารณาอนุมัติการด�าเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัทฯ ตามงบลงทุน หรือ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะ

กรรมการบริษัทฯ โดยวงเงินส�าหรับแต่ละรายการเป็นไปตามอ�านาจด�าเนินการที่ผ่านมาจากการอนุมัติคณะกรรมการบริษัทฯ 
 4. น�าเสนอโครงสร้างองค์กรและอ�านาจบริหารองค์กร ให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ
 5. มีอ�านาจแต่งตั้งหรือว่าจ้างที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานภายใต้องค์กรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 6. พจิารณาผลก�าไรและขาดทนุของบรษิทัฯ การเสนอจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล หรอืเงนิปันผลประจ�าปีเพื่อเสนอคณะกรรมการ 

บริษัทฯ อนุมัติ
 7. ให้มีอ�านาจในการมอบอ�านาจให้บคุคลอื่นใดหนึง่คนหรอืหลายคนปฏบัิตกิารอย่างหนึง่อย่างใด โดยอยูภ่ายใต้การควบคมุของ

คณะกรรมการบรหิาร หรืออาจมอบอ�านาจเพื่อให้บคุคลดงักล่าว มอี�านาจตามทีค่ณะกรรมการบริหารเหน็สมควร และภายในระยะเวลา 
ทีค่ณะกรรมการเหน็สมควร ซึง่คณะกรรมการบรหิารอาจยกเลกิ เพิกถอน เปลีย่นแปลง หรอืแก้ไขบุคคลที่ได้รบัมอบอ�านาจหรอืการมอบ 
อ�านาจนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร

 8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้เป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้ การมอบหมายอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�านาจ หรือ
มอบอ�านาจช่วงที่ท�าให้ผู้รับมอบอ�านาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตาม
ที่นิยามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก�าหนด) 
มีส่วนได้เสยี หรืออาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกบับรษิทั และ/หรอืบรษิทัย่อย และ/หรอืบรษิทัทีเ่กีย่วข้องคณะกรรมการ
บริหารไม่มอี�านาจอนมุตักิารด�าเนนิการในเรื่องดงักล่าว โดยเรื่องดงักล่าวจะต้องเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการ และ/หรือทีป่ระชุม
ผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตาม
ประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก�าหนด
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6. เลขานุการบริษัท
ในการประชมุคณะกรรมการบริษทัครัง้ที ่5/2557 เมื่อวนัที ่12 พฤศจกิายน 2557 คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้มมีตแิต่งต้ังนางสาว 

วฑัรา อรณุ ด�ารงต�าแหน่งเลขานกุารบรษิทัฯ แทน นางรตันา สวุรรณ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ทั้งนี้ หน้าที่ความ
รับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ มีดังนี้

 1. จัดท�าและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้ 
  (ก) ทะเบียนกรรมการ
  (ข) หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ
  (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร
 3. ด�าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนประกาศก�าหนด

7. ผู้บริหาร
ณ วันที่ 18 มกราคม 2559 บริษัทฯ มีผู้บริหารจ�านวนทั้งสิ้น 9 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง

1. นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์
2. นายเทรเวอร์ ทอมสัน
3. นายสาธิต รัฐเลิศกานต์
4. นายประวิช รุ่งเดชารักษ์
5. นายรุ่งโรจน์ จตุรวรพร
6. นางสาววรรณภา วีระเจริญ*
7. นายวีรศักดิ์ อาทรชัยกุล*
8. นายไพโรจน์ พรพัฒนนางกูร*     
9. นางธัชพร รัตนโมรา*     

กรรมการผู้อ�านวยการ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการผู้อ�านวยการ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยี
รองกรรมการผู้อ�านวยการฝ่ายขาย
ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการฝ่าย Pre-Sales
ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการฝ่ายขาย 
ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการฝ่ายปฏิบัติการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ
ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการฝ่ายบริการเทคนิค
ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการฝ่ายการเงินและบัญชี

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร
 1. ควบคุมดูแลการด�าเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจ�าวันของบริษัทฯ
 2. ด�าเนินการหรือบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/

หรือคณะกรรมการบริหาร
 3. จัดท�านโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจ�าปีของบริษัทฯ เพ่ือน�าเสนอต่อคณะกรรมการ

บริหาร และขออนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ 
 4. พจิารณาอนมุตักิารด�าเนนิงานทีเ่ป็นธรุกรรมปกตธิรุกจิของบรษิทัฯ เช่น การลงทนุซือ้ทรพัย์สิน ตามงบลงทุนหรืองบประมาณ

ที่ได้รบัอนมุตัจิากคณะกรรมการบรษิทัฯ การซือ้วตัถดุบิเข้าคลงัสนิค้า การขายสนิค้า เป็นต้น โดยวงเงนิส�าหรบัแต่ละรายการเป็นไป
ตามอ�านาจด�าเนินการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

 5. ตดิตามและประเมนิผลการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ อย่างสม�า่เสมอ และมหีน้าทีร่ายงานผลการด�าเนนิงาน การบรหิารจดัการ 
รวมถึงความคืบหน้าในการด�าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ 

 6. พิจารณาอนุมัติการเข้าท�าสัญญาเกี่ยวกับการด�าเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยวงเงินส�าหรับแต่ละรายการให้เป็นไปตาม 
ที่ก�าหนดไว้ในอ�านาจด�าเนินการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว 

 7. ออกค�าสัง่ ระเบยีบ ประกาศ และบนัทกึต่างๆ เพื่อให้การด�าเนนิงานของบรษิทัฯ เป็นไปตามนโยบาย และเพื่อผลประโยชน์
ของบริษัทฯ รวมถึงเพื่อรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร

 8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัทฯ 

หมายเหตุ : ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559
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ทัง้นี ้ในการด�าเนินการเรือ่งใดทีห่วัหน้าเจ้าหน้าทีบ่รหิาร หรือผู้รบัมอบอ�านาจจากหวัหน้าเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรอืบคุคลทีอ่าจมีความ 
ขดัแย้ง (ตามทีน่ยิามประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ และ/หรอืตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ/หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 
ก�าหนด) มส่ีวนได้เสีย หรือมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับรษิทัฯ และ/หรอืบรษิทัย่อย และ/หรอืบริษทัทีเ่ก่ียวข้อง หัวหน้าเจ้าหน้าที ่
บริหารไม่มอี�านาจอนมุตักิารด�าเนนิการในเรื่องดงักล่าว โดยเรื่องดงักล่าวจะต้องเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการ และ/หรือทีป่ระชุม
ผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตาม
ประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก�าหนด

เน่ืองจากบริษัทฯ มีกลุ่มลูกค้าท่ีเป็นหน่วยงานรัฐในสัดส่วนค่อนข้างสูง เพ่ือให้การด�าเนินการในเรื่องการเสนอราคา และ 
การลงนามในสัญญากับหน่วยงานรัฐเป็นไปอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงได้ก�าหนดขั้นตอนการเสนอราคา รวมทั้ง
การมอบอ�านาจพนักงานไปลงนามในสัญญา โดยสรุปดังนี้

Customer Requirement

รับเอกสารประกวดราคา

ท�าการศึกษารายละเอียด

การออกแบบ Proposal
Request&Preparation Form

ขั้นตอนการจัดท�า
เอกสารเสนอราคา

จัดท�าต้นทุนโครงการ
(Project Costing)

ขั้นตอนการเรียบเรียง และรวบรวม
เอกสารเสนอราคาเป็นรูปเล่ม

ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน

Yes

Yes

No

No
End

เอกสารคุณสมบัติ
ผู้เสนอราคา
(Commercial
Requirement)

เอกสารคุณสมบัติ
ทางเทคนิค
(Technical

Requirement)

ยื่นเอกสารเสนอราคาให้ลูกค้า1

5

6

4

2

3

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

2.  ฝ่ายขายพิจารณาความต้องการของลูกค้า ศึกษารายละเอียดและข้อก�าหนดในการเข้าประกวดราคาอย่างละเอียดร่วมกับ
ฝ่ายเทคนิค เพื่อพิจารณาการเข้าร่วมการเสนอราคา

3. ฝ่ายขายและ Sales Coordinator จะท�าการเตรียมเอกสารเพื่อประกอบในการเสนอราคา เช่น บัญชีรายละเอียดอุปกรณ์ 
เอกสารประกอบทางเทคนิค และเอกสารส�าคัญอื่นที่ลูกค้าร้องขอ เป็นต้น

4. พนกังานขายผูรั้บผดิชอบโครงการ มหีน้าทีร่วบรวมข้อมลูต้นทนุโครงการทกุอปุกรณ์ บญัชีรายละเอยีดอปุกรณ์ (Equipment 
List) หัวหน้าฝ่าย หรือ Head of Department มีหน้าที่ควบคุมและท�าสรุป Cost Calculation น�าเสนอให้ผู้มีอ�านาจอนุมัติโครงการ 
ก่อนการยื่นงานทุกครั้ง เพื่อประเมินโครงการว่าจะสามารถเข้ายื่นตามงบประมาณที่ก�าหนดได้หรือไม่

5. ฝ่ายขาย และ Sales Coordinator ร่วมกนัตรวจสอบความถกูต้องของเอกสารทัง้หมดทีน่�าเสนอลกูค้า โดยผูม้อี�านาจอนมุตัิ
ตามตารางอ�านาจอนุมัติเป็นผู้ลงนามในเอกสารเสนอราคา

6. ยื่นเสนอราคาตามวันและเวลาที่ลูกค้าก�าหนด 
 
หากบริษัทฯ ชนะการประมูล / การเสนอราคา ฝ่ายขาย และฝ่ายกฎหมายของบริษัท (ในบางกรณี) จะท�าการพิจารณาและ

ทบทวนร่างสัญญาซื้อขาย/ให้บริการ ซ่ึงเม่ือสัญญาดังกล่าวได้รับการตกลงทั้งจากบริษัทฯ และลูกค้าแล้ว ผู้มีอ�านาจลงนามของ 
บริษัทฯ จะมอบอ�านาจให้พนักงานที่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าวเป็นผู้ลงนามในสัญญา



61

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติโครงสร้างค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปี 2556 2557 และ 2558  ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ปี

ปี

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท/คน/ปี)

2556
2557
2558

ประธานกรรมการ
กรรมการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ

20,000
10,000

15,000
10,000

-
-

-
-

5,000
5,000

5,000
5,000

-
-

-
-

20,000
10,000

15,000
10,000

-
-

-
-

5,000
5,000

5,000
5,000

25,000
20,000

25,000
20,000

ไม่เกิน 350,000 บาท
ไม่เกิน 350,000 บาท
ไม่เกิน 400,000 บาท

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 
และกรรมการชุดย่อย

ค่าตอบแทนรายเดือน 
(บาท/คน/เดือน)

ค่าเบี้ยประชุม
(บาท/คน/ครั้ง)

ค่าเบี้ยประชุม
(บาท/คน/ครั้ง)

ค่าตอบแทนรายเดือน 
(บาท/คน/เดือน)

ปี 2557 ปี 2558

1. คณะกรรมการบริษัท

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

3. คณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล*

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง*

หมายเหต ุ * ประชมุคณะกรรมการบรษิทั มมีตอินุมตัแิต่งตัง้คณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และบรรษทัภบิาล และคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557  
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ในปี 2556-2558 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ตามรายละเอียดดังนี้ 
(หน่วย : บาท)

 1. นายสรรพัชญ โสภณ
 2. นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์
 3. นายเทรเวอร์ ทอมสัน
 4. ดร.ขัติยา ไกรกาญจน์
 5. นายสมพงศ์ อุ่ยตระกูล
 6. นางสุธารักษ์ สุนทรภูษิต
 7. นายปราโมทย์ พงษ์ทอง(2)

 8. นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์(3)

 9. นายสาธิต รัฐเลิศกานต์(1)

 10. นางรัตนา สุวรรณ(1)

 11. นายสมชาย สกุลวิจิตร์สินธุ(1)

รวม

2556
2557
2558

8
8
7

24,153,927.70
27,267,463.00
24,041,539.56

310,000
160,000
155,000
340,000
270,000
280,000

-
-

160,000
160,000
155,000

1,990,000

270,000
150,000
145,000
330,000
275,000
265,000

-
-

150,000
145,000
150,000

1,880,000

295,000
175,000
170,000
355,000
355,000
325,000
155,000
145,000
65,000
70,000
65,000

2,175,000

ชื่อ-สกุล ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

หมายเหตุ
 (1) นายสาธติ รฐัเลิศกานต์ นางรตันา สวุรรณ และนายสมชาย สกุลวจิติร์สนิธ ุลาออกจากกรรมการบรษิทัเมื่อวนัที ่11 พฤษภาคม 
2558
 (2) นายปราโมทย์ พงษ์ทอง ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 
12 พฤษภาคม 2558 แทนนางรัตนา สุวรรณ
 (3) นายสมคดิ หวงัเชดิชวูงศ์ ได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทั ตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่3/2558 เมื่อวนัที ่
12 พฤษภาคม 2558 แทนนายสมชาย สกุลวิจิตร์สินธุ

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ในปี 2556- 2558 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารจ�านวน 18.36 ล้านบาท จ�านวน 24.15 ล้านบาท และจ�านวน 27.27 

ล้านบาท ตามล�าดับ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวรวมถึง เงินเดือน โบนัส เงินสมทบเข้ากองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2556 กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ได้จ�าหน่ายหุ้นส่วนตัวจ�านวนรวมทั้งสิ้น 17,290,000 หุ้น 
ให้กบัพนกังานกลุม่หนึง่ซึง่เป็นผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ในราคาหุน้ละ 1 บาท เท่ากับมลูค่าทีต่ราไว้ต่อหุน้ (Par Value) ทัง้นี ้มลูค่ายตุธิรรม
หุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่จ�าหน่ายหุ้น ซึ่งประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินเท่ากับ 1.99 บาทต่อหุ้น โดยมีรายละเอียดรายการดังนี้

ปี จ�านวนผู้บริหาร (ราย) จ�านวนเงินค่าตอบแทน (บาท)
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9,790,000
5,000,000
1,250,000

625,000
625,000

17,290,000

9,790,000
5,000,000
1,250,000

625,000
625,000

17,290,000

19,482,100
9,950,000
2,487,500
1,243,750
1,243,750

34,407,100

9,692,100
4,950,000
1,237,500

618,750
618,750

17,117,100

หมายเหตุ
 (1) นายเอนก พงศะบุตร ลาออกจากพนักงานบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558
 (2) นายสมชาย สกุลวิจิตร์สินธุ ลาออกจากพนักงานบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2558

ค่าตอบแทนอื่น
ทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ�าปี 2556 เมื่อวนัที ่25 เมษายน 2556 ได้มมีตใิห้บรษิทัฯ ออกหุน้สามญัใหม่เพิม่ทนุจ�านวน 5,000,000 หุน้ 

เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการและพนกังานของบรษิทัฯ หรือคดิเป็นร้อยละ 2.00 ของจ�านวนหุน้ทีจ่�าหน่ายได้แล้วทัง้หมดภายหลงัการ
เสนอขายหุน้ให้แก่ประชาชนในคร้ังนี ้ในราคาเสนอขายเท่ากบัราคาทีเ่สนอขายให้แก่ประชาชนและเสนอขายพร้อมกบัการเสนอขาย 
หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชน

ทั้งนี้ รายละเอียดของกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับการจัดสรรและจองซื้อหุ้น มีดังนี้ 

รายชื่อผู้บริหาร

ชื่อ-สกุล ต�าแหน่ง

จ�านวนหุ้นที่ซื้อ
(หุ้น)

ราคาซื้อรวม
(บาท)

มูลค่ายุติธรรมรวม 
(บาท)

ส่วนต่าง 
(บาท)

1. นายสาธิต รัฐเลิศกานต์
2. นางรัตนา สุวรรณ
3.  นายสมชาย สกุลวิจิตร์สินธุ(2)

4. นายเอนก พงศะบุตร(1)

5. นายประวิช รุ่งเดชารักษ์
รวม

1. นายสรรพัชญ โสภณ
2. นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์

3. นายเทรเวอร์ ทอมสัน

4. นายสาธิต รัฐเลิศกานต์

5. นางรัตนา สุวรรณ

6. นายสมชาย สกุลวิจิตร์สินธุ(2)

7. นายสมพงศ์ อุ่ยตระกูล
8. นางสุธารักษ์ สุนทรภูษิต
9. นายเอนก พงศะบุตร(1)

10. นายประวิช รุ่งเดชารักษ์

11. นายรุ่งโรจน์ จตุรวรพร

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการ
บริหาร และหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร
และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยี
กรรมการ กรรมการบริหาร
และรองกรรมการผู้อ�านวยการฝ่ายขาย
กรรมการ กรรมการบริหารและรองกรรมการ
ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
กรรมการ กรรมการบริหาร และ
ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาด
และพัฒนาธุรกิจ
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหาร และผู้ช่วยกรรมการ
ผู้อ�านวยการฝ่ายปฏิบัติการ
กรรมการบริหาร และผู้ช่วยกรรมการ
ผู้อ�านวยการฝ่ายบริการเทคนิค
กรรมการบริหาร และผู้ช่วยกรรมการ
ผู้อ�านวยการฝ่ายขาย

100,000
200,000

200,000

200,000

200,000

150,000

50,000
50,000
150,000

150,000

50,000

2.00
4.00

4.00

4.00

4.00

3.00

1.00
1.00
3.00

3.00

1.00

จ�านวนหุ้น
ที่ได้รับ

การจัดสรร
(หุ้น)

ร้อยละของจ�านวนหุ้น
ที่เสนอขาย

ให้แก่กรรมการ
และพนักงาน

หมายเหตุ
 (1) นายเอนก พงศะบุตร ลาออกจากพนักงานบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558
 (2) นายสมชาย สกุลวิจิตร์สินธุ ลาออกจากพนักงานบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2558
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1. จ�านวนบุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีพนักงานรวมทั้งสิ้นจ�านวน 168. คน (ไม่นับรวมผู้บริหารจ�านวน 7 คน) แบ่งเป็นพนักงาน

ประจ�าจ�านวน 162 คน และพนักงานรายวันจ�านวน 6 คน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

2. ข้อพิพาทด้านแรงงาน
-ไม่มี-

3. ค่าตอบแทนพนักงาน
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในปี 2556 – 2558 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) จ�านวน 93.57 ล้านบาท จ�านวน 100.71 ล้าน
บาท และจ�านวน 104.42 ล้านบาท ตามล�าดับ โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา เงินสมทบกองทุนส�ารอง
เลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่นๆ

ค่าตอบแทนอื่น
ท่ีประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ�าปี 2556 เมื่อวนัที ่25 เมษายน 2556 ได้มมีตใิห้บรษิทัฯ ออกหุน้สามญัใหม่เพิม่ทนุจ�านวน 5,000,000 หุน้ 

เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ หรือคิดเป็นร้อยละ 2.00 ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลัง
การเสนอขายหุน้ให้แก่ประชาชนในครัง้นี ้ในราคาเสนอขายเท่ากบัราคาทีเ่สนอขายให้แก่ประชาชนและเสนอขายพร้อมกับการเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชน

ทัง้นี ้ไม่มีพนกังานรายใดได้รบัการจดัสรรหุน้จ�านวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของจ�านวนหุน้ทีเ่สนอขายให้แก่กรรมการและพนกังานของ 
บริษัทฯ 

บุคลากร

รวม
(คน)

พนักงานรายวัน
(คน)

พนักงานประจ�า
(คน)

ฝ่าย

1. ฝ่ายบัญชีและการเงิน 
2. ฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ
3. ฝ่ายขาย
4. ฝ่ายปฏิบัติการ
5. ฝ่ายบริการเทคนิค
6. ส�านักกรรมการ

รวม

11
10
42
33
58
8

162

1
-
-
5
-
-
6

12
10
42
38
58
8

168
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4. นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บริษทัฯ มนีโยบายพฒันาบคุลากรทกุระดบัตัง้แต่ผูบ้รหิาร หวัหน้าแผนก หวัหน้างาน และพนกังานระดบัปฏบิตักิาร โดยจดัท�าแผน 

การฝึกอบรมประจ�าปีและด�าเนินการตามแผนอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงาน บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร
ด้วยการจัดฝึกอบรมในด้านต่างๆ ดังนี้

 1. การพัฒนาเฉพาะด้านท่ีเกี่ยวข้องกับสายงานโดยเฉพาะ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมายให้ส�าเร็จ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยวิธีการส่งพนักงานไปฝึกอบรมกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และส่งเสริมการอบรมวิชาชีพของพนักงาน
ฝ่ายวิศวกรให้ได้มาตรฐาน

 2. การพฒันาด้านกระบวนการท�างานและการบรหิารจดัการ เพื่อให้พนกังานมแีนวคดิในเรื่องของการท�างานเป็นทมี การตดิต่อ
สื่อสาร การบรหิารเวลา การตดัสนิใจอย่างถกูต้อง ด้วยวธิกีารจดัหาผูท้ีมี่ประสบการณ์เข้ามาอบรมให้กบัพนกังานในองค์กรแต่ละระดับ 
อย่างสม�่าเสมอ

 3. การพัฒนาความสามารถตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 เพื่อให้พนักงานรู้ระบบการท�างาน ขั้นตอนการปฏิบัติ
งานของตนเองและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และเก็บบันทึกได้อย่างถูกต้อง ด้วยวิธีการจัดอบรมภายในโดยหัวหน้าผู้ดูแลระบบ 

บรษิทัฯ มกีารบนัทกึการฝึกอบรมของพนกังานทกุคนเพื่อพจิารณาถงึความสามารถในการทีป่รบัต�าแหน่งงานในอนาคต นอกจาก
นี้บริษัทฯยังน�า KPI (Key Performance Index) มาใช้วัดผลความส�าเร็จของงานโดยเปรียบเทียบกับค่าของความคาดหวังที่ได้ตั้งไว้
ตามที่ตกลงร่วมกัน

นอกจากน้ี บริษทัฯ มนีโยบายการบรหิารจดัการคนเก่ง (Talent Management) เพ่ือกลัน่กรอง  (Screening) การคดัเลอืก (Selection) 
การน�าไปใช้ (Deployment) การพัฒนา (Development) และการท�าให้คงอยู่ (Retention) ของทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพสูงและ 
สามารถท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
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1. นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ
บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เนื่องจากพิจารณาเห็นว่าเป็นกลไกส�าคัญในการน�าไปสู่การมีระบบบริหาร

จัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วน
ได้เสยี และผูท้ีเ่กีย่วข้องทกุฝ่าย โดยการมกีารก�ากบัดแูลกจิการทีด่จีะเป็นเครื่องมอืเพื่อเพิม่มลูค่า สร้างความสามารถในการแข่งขนั 
รวมทัง้ส่งเสรมิการเตบิโตอย่างยัง่ยนืของบรษิทัฯ ในระยะยาว ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึก�าหนดให้มนีโยบายในการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีตาม
ที่ก�าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
ซึ่งครอบคลุมหลักการ 5 หมวด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)
บริษทัฯ ตระหนกัและให้ความส�าคัญในสทิธิพืน้ฐานต่างๆ ของผูถ้ือหุน้ ได้แก ่สทิธกิารซือ้ขายหรือโอนหุ้น สทิธใินการทีจ่ะได้รบั

ส่วนแบ่งก�าไรของกจิการ สิทธใินการได้รบัข้อมลูข่าวสารของกจิการอย่างเพยีงพอ สทิธใินการเข้าร่วมประชมุเพื่อใช้สทิธอิอกเสยีงใน
ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพื่อแต่งตัง้หรอืถอดถอนกรรมการ แต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและเรื่องทีม่ผีลกระทบต่อบรษิทัฯ เช่น การจดัสรรเงนิปันผล 
การก�าหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ การลดทุนหรือเพิ่มทุน เป็นต้น 

นอกเหนอืจากสทิธพิืน้ฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บรษิทัฯ ยงัได้ด�าเนนิการในเรื่องต่างๆ ทีเ่ป็นการส่งเสรมิและอ�านวยความสะดวก
ในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น 

1. จัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน หรืออย่างน้อย 14 วันในกรณีที่มีมติพิเศษ 
โดยจะระบวุนั เวลา สถานที ่และวาระการประชมุ ตลอดจนข้อมลูประกอบทีเ่กีย่วข้องกบัเรื่องทีต้่องตดัสนิใจในทีป่ระชมุอย่างครบถ้วน 

2. ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้ บรษิทัฯ เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอสิระหรอืบคุคลใดๆ 
เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมหนังสือนัดประชุม

3. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่และอิสระ
4. เม่ือการประชมุแล้วเสร็จ บรษิทัฯ จะจดัท�ารายงานการประชุมโดยแสดงข้อมลูอย่างถกูต้อง ครบถ้วน เพ่ือให้ผูถ้อืหุน้สามารถ 

ตรวจสอบได้
โดยบริษัทฯ ได้ระบุความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้ ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือ

หุ้นล่วงหน้าให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาท่ี ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ก�าหนด เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อน 
การประชุม นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นจะได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ เว็บไซต์ของบริษัทฯ 
(www.planetcomm.com) และการลงข่าวสารในหนังสือพิมพ์ตามพระราชบัญญัติมหาชนจ�ากัด ท้ังน้ี บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให ้
คณะกรรมการบรษิทัฯ เข้าร่วมการประชมุผูถ้อืหุน้โดยพร้อมเพรียงกนั โดยเฉพาะประธานอนกุรรมการชดุต่างๆ เช่น ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นต้น เพื่อร่วม
ชี้แจงหรือตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)
บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติและคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร

และผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่เป็นคนไทยหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย บริษัทฯ มีนโยบายที่
จะเพิม่ทางเลอืกในการประชมุให้แก่ผูถ้อืหุน้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอสิระหรอืบคุคล
อื่นเข้ารว่มประชุมและออกเสยีงแทนผู้ถอืหุ้นได ้รวมถงึเปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอชื่อบคุคลเพื่อเข้าด�ารงต�าแหนง่
กรรมการล่วงหน้าในเวลาอันสมควร 

การด�าเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตามล�าดับวาระการประชุม โดยจะมีการเสนอรายละเอียดในแต่ละ
วาระอย่างครบถ้วน พร้อมแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน รวมทั้งจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่มีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้น
ทราบล่วงหน้าโดยไม่จ�าเป็น โดยเฉพาะวาระที่มีความส�าคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ

การก�ากับดูแลกิจการ
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คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�าหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่ง
รวมถึง กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง รวมตลอดถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง
กับข้อมูล รวมถึงได้ก�าหนดบทลงโทษเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ หรือน�าข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
ไว้แล้วตามนโยบายการป้องกันการน�าข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งได้ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เกี่ยว
กับภาระหน้าท่ีในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการ
รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 
และบทก�าหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)
บริษัทฯ มีนโยบายในการให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรมอย่างโปร่งใส เพื่อสร้างความพึง

พอใจต่อทุกฝ่าย โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้น : บริษทัฯ มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะด�าเนินธรุกจิอย่างโปร่งใส เพ่ือสร้างผลตอบแทนทีเ่หมาะสมให้กบัผูถ้อืหุน้และเพื่อ 
   สร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับองค์กร
พนักงาน  :  บริษทัฯ มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะปฏิบัตกัิบพนักงานอย่างเท่าเทยีม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนทีเ่หมาะสม พร้อม 
   จัดให้มีการอบรม พัฒนาความรู้ความสามารถแก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาทักษะในการท�างานให้ม ี
   ประสิทธิภาพสูงซึ่งเป็นตามนโนบายของบริษัท อีกทั้งมีการจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพส�าหรับพนักงาน  
   สวัสดิการอื่นๆ เช่น โบนัส การประกันสุขภาพ ประกันชีวิต เป็นต้น ในปี 2558 จ�านวนชั่วโมงเฉลี่ยของการ 
   ฝึกอบรมของพนักงานต่อปี เท่ากับ 18 ชั่วโมง/คน
คู่ค้า  :  บรษิทัฯ มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะปฏบิตัติามเงื่อนไขทางการค้า รวมถงึการปฏบิตัติามสญัญาต่อคูค้่าอย่างจรงิใจ และ 
   ไม่เอารัดเอาเปรียบ
เจ้าหนี้ : บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงทางการเงินอย่างเคร่งครัด
ลูกค้า :  บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า เช่น การให้บริการที่เท่าเทียม การจ�าหน่ายสินค้า 
   และบรกิารทีม่คีณุภาพ การรักษาความลบัของลกูค้า โดยบริษทัฯ มหีน่วยงานหรอืบคุคลท่ีท�าหน้าทีด่แูลความ 
   สัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อรีบด�าเนินการให้แก่ลูกค้าโดยเร็วที่สุด
คู่แข่ง :  บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการ 
   แข่งขัน และหลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อท�าลายคู่แข่ง
ชุมชน  : บริษัทฯ ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมเสมอมา ในปี 2554 บริษัทฯ ร่วมบริจาคอุปกรณ์สื่อสาร
และสังคม  โทรคมนาคมให้กับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อใช้ ในกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบ 
   อทุกภยัในประเทศไทย นอกจากนี ้ยงัจดักจิกรรมการกศุลต่างๆ โดยพนกังานของบรษิทัฯ ร่วมกนับรจิาคโลหติ  
   ท�าบุญให้กับผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในสังคม และบริษัทฯ ยังร่วมกับสภาอุตสากรรมแห่งประเทศไทยใน 
   กิจกรรมปลูกป่าอีกด้วย รายละเอียดตามหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม

   นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ยึดแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน ตามหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ของ 
   องค์การสหประชาชาติซ่ึงเป็นสิทธิพื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อพนักงานของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียที่ 
   เกีย่วข้อง รวมทั้งไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์



68 รายงานประจ�าปี 2558

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงิน

และข้อมูลทั่วไปตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อมูลที่ส�าคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของ 
บรษิทัฯ ซึง่มผีลกระทบต่อกระบวนการตดัสนิใจของผูล้งทนุและผูม้ส่ีวนได้เสยีของบรษิทัฯ เพ่ือให้ผูท้ีเ่กีย่วข้องกบับรษิทัฯ ทัง้หมดได้ 
รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จะท�าการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น และสาธารณชนผ่านช่องทาง
และสื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

โดยปี 2557 และ 2558 กรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง ได้ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ดังนี้

รายชื่อกรรมการ
และผู้บริหารระดับสูง

ต�าแหน่ง

จ�านวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)

หมายเหตุ
ณ วันที่

31 ธันวาคม

2557

ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 

2558

1. นายสรรพัชญ โสภณ
2. นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์

3. นายเทรเวอร์ ทอมสัน

4. ดร.ขัติยา ไกรกาญจน์

5. นายสมพงศ์ อุ่ยตระกูล

6. นางสุธารักษ์ สุนทรภูษิต

7. นายปราโมทย์ พงษ์ทอง

8. นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์

9. นายสาธิต รัฐเลิศกานต์ 

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
และประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร 
และรองประธานกรรมการบริหาร
กรรมการอิสระ 
และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง และกรรมการสรรหาฯ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
และกรรมการสรรหาฯ
กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการสรรหาฯ 

กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง และกรรมการสรรหาฯ

กรรมการบริหารและรองกรรมการ
ผู้อ�านวยการฝ่ายขาย

0
78,950,000

78,950,000

0

50,000

50,000

0

0

10,210,000

0
78,950,000

78,950,000

0

50,000

50,000

0

0

10,375,000

* รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง

* รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง

ได้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการบริษัท ตามมติ
ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ครั้งที่ 3/2558 
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 
2558 แทนนางรัตนา 
สุวรรณ
ได้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการบริษัท ตามมติ
ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ครั้งที่ 3/2558 
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 
2558 แทนนายสมชาย 
สกุลวิจิตร์สินธุ
ปี 2558 ซื้อเพิ่ม และ
ได้รายงานต่อ กลต แล้ว
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คณะกรรมการบรษิทัฯ ตระหนกัถึงความรับผดิชอบต่อรายงานงบการเงนิทีม่ข้ีอมลูถกูต้อง ครบถ้วน เป็นจรงิ และสมเหตสุมผล 
งบการเงินของบริษัทฯ จัดท�าข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่าง
สม�่าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน นอกจากนี้ 
คณะกรรมการได้จัดให้มีการด�ารงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูล
ทางการบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะด�ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด
การทุจริตหรือการด�าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�าคัญ รวมถึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่
ไม่เป็นผู้บริหารเพื่อท�าหน้าที่ในการตรวจสอบรายงานทางการเงิน รายการระหว่างกัน และระบบควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 

รายชื่อกรรมการ
และผู้บริหารระดับสูง

ต�าแหน่ง

จ�านวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)

หมายเหตุ
ณ วันที่

31 ธันวาคม 

2557

ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 

2558

10. นางรัตนา สุวรรณ

11. นายสมชาย สกุลวิจิตร์สินธุ 

12. นายประวิช รุ่งเดชารักษ์

13. นายรุ่งโรจน์ จตุรวรพร

14. นายเอนก พงศะบุตร 

15. นางสาววรรณภา วีระเจริญ

16. นายวีรศักดิ์ อาทรชัยกุล

17. นายไพโรจน์ พรพัฒนนางกูร

18. นางธัชพร รัตนโมรา

กรรมการบริหารและรองกรรมการ
ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
กรรมการบรหิาร และผูช่้วยกรรมการ
ผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาดและ
พัฒนาธุรกิจ

กรรมการบรหิาร และผูช่้วยกรรมการ
ผู้อ�านวยการฝ่าย Pre-Sales
กรรมการบรหิาร และผูช่้วยกรรมการ
ผู้อ�านวยการฝ่ายขาย
กรรมการบริหาร ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้อ�านวยการฝ่ายปฏิบัติการ

กรรมการบรหิารและผูช่้วยกรรมการ
ผูอ้�านวยการฝ่ายปฏิบัติการ

กรรมการบรหิารและผูช่้วยกรรมการ
ผูอ้�านวยการฝ่ายการตลาดและ
พัฒนาธุรกิจ

กรรมการบรหิาร และผูช่้วยกรรมการ
ผู้อ�านวยการฝ่ายบริการเทคนิค

กรรมการบรหิาร และผูช่้วยกรรมการ
ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงินและบัญชี

5,150,000

1,400,000

775,000

50,000

691,000

-

-

5,130,000

1,400,000

775,000

50,000

-

10,000

-

-

ปี 2558 ได้จ�าหน่าย และ
ได้รายงานต่อ กลต แล้ว
ลาออกจากกรรมการ
บริษัท เมื่อวันที่ 11 
พฤษภาคม 2558 ลาออก
จากพนักงานบริษัท  มี
ผลตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 
2558

ลาออกจากพนักงาน
บริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 
1 เมษายน 2558
ได้รับการแต่งตั้ง และ
มีผลตั้งแต่วันที่ 
18 มกราคม 2559
ได้รับการแต่งตั้งและ
มีผลตั้งแต่วันที่ 
18 มกราคม 2559

ได้รับการแต่งตั้งและ
มีผลตั้งแต่วันที่ 
18 มกราคม 2559
ได้รับการแต่งตั้งและ
มีผลตั้งแต่วันที่ 
18 มกราคม 2559
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ในส่วนของงานด้านนกัลงทนุสัมพนัธ์ บรษิทัฯ ยงัไม่ได้มกีารจดัตัง้หน่วยงานเฉพาะเนื่องจากกจิกรรมในเรื่องดงักล่าวยงัมไีม่มากนกั 
แต่ได้มอบหมายให้ นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ หรือนางรัตนา สุวรรณ ท�าหน้าที่ในการติดต่อและให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้น 
นักวิเคราะห์ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อมูลดังกล่าวต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง และทั่วถึง ทั้งนี้ 
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมพบปะกับนักวิเคราะห์ ณ ส�านักงานใหญ่ของบริษัท

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors) 
1. โครงสร้างคณะกรรมการ
  คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่มีความหลากหลายใน

ระดับต�าแหน่งผู้บริหารจากองค์กรต่างๆ โดยไม่ค�านึงเพศ และอายุ จึงสามารถน�าประสบการณ์ ความรู้ความสามารถมาพัฒนาและ
ก�าหนดนโยบายทิศทางการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น 
โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะมีบทบาทส�าคัญในการก�าหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทส�าคัญในการก�ากับ
ดแูล ตรวจสอบ ตดิตามผลการปฏบิติังานของฝ่ายจดัการและประเมนิผลการด�าเนินงานของบรษิทัฯ ให้เป็นไปตามแผนทีว่างไว้ และ
เพื่อให้กรรมการสามารถปฏบิตัหิน้าที่ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ กรรมการบรษิทัแต่ละคนจะด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีน
ได้เกิน 5 แห่ง

  โครงสร้างคณะกรรมการบริษทัฯ ประกอบด้วย กรรมการอสิระมากกว่า 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทัง้คณะ ปัจจบุนั บรษิทัฯ 
มีกรรมการทั้งสิ้นจ�านวน 8 ท่าน แบ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจ�านวน 2 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจ�านวน 6 ท่าน ซึ่ง
รวมกรรมการตรวจสอบจ�านวน 3 ท่าน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อช่วยในการ
ก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี้

  1.1 คณะกรรมการบริหาร บริษัทฯ มีกรรมการบริหารทั้งสิ้น 9 ท่าน โดยคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้ก�าหนดแนวทางและ
กลยทุธ์ในการด�าเนนิธรุกิจ ให้เป็นไปตามเป้าหมายทีก่�าหนดโดยคณะกรรมการบรษิทัฯ และเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างคล่องตวั 

  1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทฯ มีกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 3 ท่าน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและรับทราบ ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้ก�าหนดไว้ในอ�านาจหน้าที่ของคณะ
กรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีเพียงพอที่จะสามารถท�าหน้าที่
ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ ได้

  1.3 คณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และบรรษทัภบิาล (คณะกรรมการสรรหาฯ) คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูแ้ต่งตัง้ 
คณะกรรมการสรรหาฯ บรษิทัฯ มกีรรมการสรรหาฯทัง้สิน้ 4 ท่าน ซึง่เป็นกรรมการทีม่ใิช่กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร และกรรมการอสิระ 
โดยมีกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการทีเ่ป็นผูบ้ริหารด�ารงต�าแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาฯ กรรมการสรรหาฯมวีาระด�ารงต�าแหน่ง 
เช่นเดียวกับระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่งการเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน 
และบรรษทัภบิาล มหีน้าทีร่บัผดิชอบตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ 8.2.3

  1.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยเลือกจาก
กรรมการ และ/หรือผูท้รงคณุวฒุ ิทัง้นีก้�าหนดให้กรรมการบริหารความเสีย่งที่ได้รบัการแต่งตัง้คดัเลอืกสมาชกิ 1 ท่านให้ด�ารงต�าแหน่ง 
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักในการก�าหนดนโยบายและ 
แนวทางการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจ ซ่ึงครอบคลุมถึงความเสี่ยงทางด้านกลยุทธ์ องค์กรการเงิน การปฏิบัติงาน และปัจจัย 
ภายนอก รวมถึงควบคุมติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ให้บริษัทด�าเนินการตามนโยบายบริหารความเส่ียง 
ทีก่�าหนด ตลอดจนทบทวนความเพยีงพอของนโยบายและระบบการบรหิารความเสีย่ง ความมปีระสทิธผิลของระบบ และการปฏบัิติ 
ตามนโยบายที่ก�าหนด ทั้งนี้ จะต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท และรายงานการท�าหน้าที่ในรอบปีที่ผ่าน
มาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจ�าปี นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้แต่งตั้งคณะท�างานบริหารควาเสี่ยง ซึ่งประกอบ
ด้วยคณะกรรมการบริหาร โดยมีขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ คือ (1) ระบุความเสี่ยง ประเมินระดับของความเสี่ยง และ
ทบทวนการบริหารความเสี่ยงควบคู่ไปกับแผนธุรกิจ หรือ Business Plan (2) ประมาณการผลกระทบ (3) ก�าหนดมาตรการเพื่อ 
ลดความเสี่ยง (4) ติดตามผลและการรายงานสถานะความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ (5) สร้างวัฒนธรรม 
การบริหารความเสี่ยงให้แก่พนักงานในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
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คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายให้ประธานกรรมการและหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้เกิดความ
ชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลและการบริหารงานประจ�า ทั้งน้ี บริษัทฯ ได้แบ่งแยก
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ กับผู้บริหารอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ท�าหน้าที่ในการ
ก�าหนดนโยบายและก�ากับดูแลการด�าเนินงานของผู้บริหาร ขณะที่ผู้บริหารท�าหน้าที่บริหารงานของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ ให้เป็นไป
ตามนโยบายที่ก�าหนด อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการป้องกันการมีอ�านาจเบ็ดเสร็จ บริษัทฯ จึงได้ก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าที่ไว้อย่าง
ชัดเจนในอ�านาจการด�าเนินงานของบริษัท (Level of Authorization - LOA) 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ เพื่อให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ 8.2.6

2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัทฯ ก�าหนดให้กรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีส�าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) 

ตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการต้องเข้าใจและทราบถงึบทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของ
ตน และต้องปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต และค�านึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นส�าคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ก�าหนดนโยบาย เป้า
หมายการด�าเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ ตลอดจนงบประมาณของบริษัทฯ และก�ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการด�าเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย 
แผนงาน และงบประมาณที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม 

นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทฯ มีการก�าหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการท�ารายการระหว่างกันของบริษัทฯ 

และบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง ว่าผูม้ส่ีวนได้เสยีในเรื่องใดจะไม่สามารถเข้ามามส่ีวนในการอนมัุตริายการดงักล่าว โดยคณะกรรมการ 
บริษัทฯ จะต้องดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค�าสั่ง 
หรือข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เก่ียวข้อง รวมตลอดถึงการปฏิบัติให้เป็น
ไปตามข้อก�าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สินที่ส�าคัญของ 
บริษัทฯ รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่ก�าหนดโดยสมาคมนักบัญชีโดยเคร่งครัด 

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้สอบบัญชี หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ แล้วแต่กรณี พิจารณาตรวจสอบ
และให้ความเหน็เก่ียวกบัความเหมาะสมของราคา และความสมเหตสุมผลของการท�ารายการ และจะท�าการเปิดเผยรายการระหว่าง
กันดังกล่าวไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แบบแสดงรายงาน
ข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปี (แบบ 56-2) รวมทั้ง คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบรายงานการเปลี่ยนแปลง
การมีส่วนได้เสียของกรรมการ และผู้บริหารทุกไตรมาส

ระบบการควบคุมภายใน
บริษทัฯ ให้ความส�าคญัต่อระบบการควบคุมภายในส�าหรบัทัง้ระดบับรหิารและระดบัปฏบิตักิาร จงึได้มกีารก�าหนดขอบเขตหน้าที่

และอ�านาจด�าเนินการอย่างชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร มกีารควบคมุดแูลการใช้ทรพัย์สนิให้เกดิประโยชน์มากทีสุ่ด และมกีารแบ่ง
แยกหน้าทีค่วามรบัผดิชอบในการอนมุตั ิการบนัทกึรายการบัญชีและข้อมลูสารสนเทศ และการจดัเกบ็ดแูลทรพัย์สนิออกจากกนั เพื่อ
ให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทฯ จัด
ให้มรีะบบรายงานทางการเงนิเสนอผูบ้รหิารสายงานทีร่บัผดิชอบ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในจะเป็นผูร้บัผดิชอบในการตรวจสอบระบบ
การควบคุมภายใน และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ มีการก�าหนดเป้าหมายการด�าเนินธุรกิจที่ชัดเจนและสามารถวัดผลการด�าเนินงานได้ โดยฝ่ายบริหารและจัดการจะมี
การเปรยีบเทยีบผลการด�าเนนิงานจรงิกบัเป้าหมายทีก่�าหนดไว้เป็นประจ�าทกุเดอืน โดยจะมกีารประเมนิปัจจยัความเสีย่งทัง้ทีม่าจาก
ภายนอกและภายในทีพ่บในการด�าเนนิงาน วเิคราะห์ถงึปัจจยัทีเ่ป็นสาเหตแุละมกีารก�าหนดมาตรการในการตดิตามเหตกุารณ์ทีเ่ป็น
สาเหตขุองปัจจยัความเสีย่ง รวมทัง้มาตรการในการลดความเสีย่ง รวมถงึมอบหมายให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องตดิตามความเส่ียงน้ันๆ 
อย่างต่อเนื่อง และรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการ
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3. การประชุมคณะกรรมการ
3.1 คณะกรรมการบริษัท
บริษัทฯ มีนโยบายให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และอาจมีการประชุมพิเศษเพ่ิมเติม

ตามความจ�าเป็น โดยการประชมุแต่ละครัง้ได้มกีารก�าหนดวาระในการประชมุอย่างชดัเจนและมกีารส่งหนงัสอืนดัประชมุพร้อมราย
ละเอยีดล่วงหน้า 7 วนั เพื่อให้คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้มีเวลาศกึษาข้อมูลอย่างเพยีงพอก่อนเข้าร่วมประชมุ รวมทัง้ได้มกีารจดบนัทกึ
รายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมให้คณะ
กรรมการบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ 

การประชุมของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมด จึงถือครบเป็น
องค์ประชุม ทั้งนี้ ณ ขณะที่คณะกรรมการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ จะต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�านวน
กรรมการทั้งหมด

ในปี 2558 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ประกอบด้วย นายสรรพัชญ โสภณ ดร.ขัติยา ไกรกาญจน์ นางสุธารักษ์ สุนทรภูษิต 
นายสมพงษ์ อุ่ยตระกูล นายปราโมทย์ พงษ์ทอง และนายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์ ได้มีการประชุมระหว่างกันเองโดยไม่มีฝ่ายจัดการ
ร่วมด้วย เพื่ออภิปรายเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการบริษัท

ในปี 2556-2558 บริษัทฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จ�านวน 8 ครั้ง จ�านวน 6 ครั้ง และจ�านวน 10 ครั้ง ตามล�าดับ 
โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน มีดังนี้

รายชื่อกรรมการ
จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม/
จ�านวนการประชุมรวม

 ปี 2556

จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม/
จ�านวนการประชุมรวม

ปี 2557

จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม/
จ�านวนการประชุมรวม

ปี 2558

 1. นายสรรพัชญ โสภณ
 2. นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์
 3. นายเทรเวอร์ ทอมสัน
 4. ดร.ขัติยา ไกรกาญจน์
 5. นายสมพงศ์ อุ่ยตระกูล
 6. นางสุธารักษ์ สุนทรภูษิต
 7. นายปราโมทย์ พงษ์ทอง(2)

 8. นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์(3)

 9. นายสาธิต รัฐเลิศกานต์(1)

 10. นางรัตนา สุวรรณ(1)

 11. นายสมชาย สกุลวิจิตร์สินธุ(1)

8/8
8/8
8/8
8/8
6/8
8/8
-
-

8/8
8/8
7/8

6/6
6/6
5/6
6/6
6/6
4/6
-
-

6/6
5/6
6/6

10/10
10/10
8/10
10/10
10/10
8/10
7/10
7/10
2/10
2/10
2/10

หมายเหต ุ
 (1) นายสาธติ รฐัเลศิกานต์ นางรตันา สวุรรณ และนายสมชาย สกลุวจิติร์สนิธ ุลาออกจากกรรมการบรษิทัเมื่อวนัที ่11 พฤษภาคม  
  2558
 (2) นายปราโมทย์ พงษ์ทอง ได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทั ตามมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่3/2558 เมื่อวนัที่ 
  12 พฤษภาคม 2558 แทนนางรัตนา สุวรรณ
 (3) นายสมคดิ หวงัเชดิชูวงศ์ ได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทั ตามมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั คร้ังที ่3/2558 เม่ือวนัที่ 
  12 พฤษภาคม 2558 แทนนายสมชาย สกุลวิจิตร์สินธุ
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3.2  คณะกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2556 - 2558 บริษัทฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส  จ�านวน  4 ครั้งต่อปี โดยรายละเอียดการเข้า

ร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน มีดังนี้

3.3 คณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 
ที่ประชุมมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหา 

ก�าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (คณะกรรมการสรรหาฯ) โดยคณะกรรมการสรรหาฯ จะต้องจัดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่า 
2 ครั้งต่อปี โดยกรรมการต้องมาประชุมด้วยตนเอง 

ในปี 2558 บริษัทฯ จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ จ�านวน 3 ครั้ง โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ 
แต่ละท่าน มีดังนี้

รายชื่อกรรมการ

ชื่อ-นามสกุล

จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม/
จ�านวนการประชุมรวม

 ปี 2556

ต�าแหน่ง

จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม/
จ�านวนการประชุมรวม

ปี 2557

จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม/จ�านวนการประชุมรวม
ปี 2558

จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม/
จ�านวนการประชุมรวม

ปี 2558

1.  ดร.ขัติยา ไกรกาญจน์
2.  นายสมพงศ์ อุ่ยตระกูล
3.  นางสุธารักษ์ สุนทรภูษิต

1. นายสรรพัชญ โสภณ(1)

2. ดร.ขัติยา ไกรกาญจน์(2)

3. นายปราโมทย์ พงษ์ทอง(3)

4. นายสมพงค์ อุ่ยตระกูล
5. นางสุธารักษ์ สุนทรภูษิต
6. นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์(4)

4/4
3/4
4/4

ประธานกรรมการสรรหาฯ
กรรมการสรรหาฯ

ประธานกรรมการสรรหาฯ
กรรมการสรรหาฯ
กรรมการสรรหาฯ
กรรมการสรรหาฯ

4/4
4/4
3/4

1/3
1/3
2/3
3/3
2/3
2/3

4/4
4/4
3/4

หมายเหต ุ
 (1) นายสรรพัชญ โสภณ ประธานกรรมการสรรหาฯ ได้ลาออกจากคณะกรรมการสรรหาฯ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558
 (2) ดร.ขัติยา ไกรกาญจน์ กรรมการสรรหาฯ ได้ลาออกจากคณะกรรมการสรรหาฯ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558
 (3) มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 ได้แต่งตั้ง นายปราโมทย์ พงษ์ทอง เป็น 
  ประธานกรรมการสรรหาฯ แทนนายสรรพัชญ โสภณ มีผลตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2558
 (4) มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 ได้แต่งตั้งนายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์ เป็น 
  กรรมการสรรหาฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2558
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4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
บริษทัฯ มกีารก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิารในระดบัทีเ่หมาะสมและเป็นอตัราทีเ่พยีงพอส�าหรบัการรักษากรรมการและ 

ผู้บรหิารทีม่คีณุภาพไว้โดยไม่มกีารจ่ายค่าตอบแทนทีม่ากเกนิควร และอยูใ่นระดบัทีส่ามารถเทยีบเคยีงได้กบับรษิทัในกลุม่อตุสาหกรรม 
เดียวกนั ปัจจยัทีจ่ะน�ามาพจิารณา ประกอบด้วย ประสบการณ์ ภาระหน้าที ่ขอบเขตของบทบาทและความรบัผิดชอบ ทัง้นี ้การจ่ายค่า
ตอบแทนของกรรมการจะต้องผ่านการพจิารณาอนมุตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ในส่วนของค่าตอบแทนของผูบ้รหิาร จะเป็น 
ไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ ก�าหนดไว้ ซึ่งจะพิจารณาจากภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติ
งานของผู้บริหารแต่ละท่าน ประกอบกับผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ 

5. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษทัฯ มนีโยบายส่งเสรมิและอ�านวยความสะดวกให้มกีารฝึกอบรมและให้ความรูแ้ก่ผูท้ีเ่กีย่ว ข้องในระบบการ

ก�ากบัดูแลกิจการของบริษัทฯ ซึง่รวมถึง กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้รหิาร และเลขานกุารบรษิทัฯ เพ่ือให้มกีารปรับปรุงการปฏบิตัิ
งานงานอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ หลกัสตูรของสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบริษทัไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD) 

กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมในหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง หลักสูตรที่เข้าร่วมอบรม

1. นายสรรพัชญ โสภณ

2. นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์

3. นายเทรเวอร์ ทอมสัน

4. ดร.ขัติยา ไกรกาญจน์

5. นายสมพงศ์ อุ่ยตระกูล

ประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการบริหาร 
และหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการ รองประธานกรรมการ
บริหาร และหัวหน้าเจ้าหน้าที่
ด้านเทคโนโลยี

กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ

- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) 
รุ่น 30/2013
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 
รุ่น 195/2014 
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
รุ่น 94/2012
- หลักสูตร Director Certification Program English 
Program (DCP) รุ่น 207/2015
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
รุ่น 95/2012
- หลักสูตร Director Certification Program 
Update (DCPU) รุ่นที่ 5/2015
- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive 
Program (ACEP) รุ่นที่ 9/2014
- หลักสูตร Audit Committee Program (AACP)
รุ่น 34/2011
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 
รุ่น 11/2008
- หลักสูตร Financial Statements for Directors 
(FSD) รุ่นที่ 3/2008
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
รุ่น 37/2005
- หลักสูตร Advance Audit Committee Program 
(AACP) รุ่น 17/2014
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
รุ่น 102/2013
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6. การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง
การคัดเลือกบุคคลท่ีจะแต่งตั้งเป็นกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ จะกระท�าผ่านการประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะ

กรรมการสรรหาฯ จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติตามที่กฎหมายก�าหนด จากนั้น
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะท�าการคัดเลือกกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ 

6.1 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ 
องค์ประกอบและการสรรหา แต่งตั้ง ถอดถอน หรือพ้นจากต�าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ นั้น ได้ก�าหนดไว้ในข้อบังคับของ 

บริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้
 1. คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการจ�านวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวน

กรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายก�าหนด 
 2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
  - ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ�านวนหุ้นที่ตนถือ 
  - ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้ง

บุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง หลักสูตรที่เข้าร่วมอบรม

6. นางสุธารักษ์ สุนทรภูษิต

7. นายปราโมทย์ พงษ์ทอง

8. นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์

9. นายสาธิต รัฐเลิศกานต์

10. นางรัตนา สุวรรณ

11. นายสมชาย สกุลวิจิตร์สินธุ 
(ลาออกเมื่อวันที่16 ตค. 58)

12. นางสาววัฑรา อรุณ

กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ 
กรรมการ 

กรรมการอิสระ

กรรมการบริหารและรองกรรมการ
ผู้อ�านวยการฝ่ายขาย

กรรมการบริหารและรองกรรมการ
ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

กรรมการบริหาร และผู้ช่วย
กรรมการผู้อ�านวยการฝ่ายการ
ตลาดและพัฒนาธุรกิจ

เลขานุการบริษัท

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
รุ่น 103/2013
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
รุ่น 104/2013
- หลักสูตร Director Certified Program Refresher 
(DCP RE) รุ่นที่ 5/2007
- หลักสูตร Director Certified Program (DCP)
รุ่นที่ 0/2000
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
รุ่น 2006
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 
รุ่น 205/2015
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
รุ่น 104/2013
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 
รุ่น 188/2014 
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
รุ่น 94/2012
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
รุ่น 102/2013

- หลักสูตร Anti-Corruption the Practice Guide 
(ACPG) รุ่น 22/2015
- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) 
รุ่น 59/2014
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  - บคุคลที่ได้รบัคะแนนเสยีงสงูสดุตามล�าดบัลงมาเป็นผู้ได้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการทีจ่ะพงึมี
หรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณทีีบ่คุคลซึง่ได้รับการเลอืกตัง้ในล�าดับถัดลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจ�านวนกรรมการทีจ่ะพงึ
มีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

 3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต�าแหน่งจ�านวนหน่ึงในสามของจ�านวนกรรมการใน 
ขณะนัน้ถ้าจ�านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ กใ็ห้ออกโดยจ�านวนใกล้ทีส่ดุกบัส่วนหนึง่ในสาม กรรมการทีจ่ะต้อง 
ออกจากต�าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบรษิทันัน้ ให้จบัสลากกนั ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนทีอ่ยู่ในต�าแหน่ง 
นานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง กรรมการที่จะออกตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามารับต�าแหน่งใหม่ก็ได้

 4. กรรมการคนใดจะลาออกจากต�าแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ
 5. ในกรณีที่ต�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งม ี

คุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ากัด และ/หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด 
หลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซ่ึงเข้าเป็น
กรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในต�าแหน่งกรรมการได้เพียงแค่วาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน มติของคณะกรรมการต้อง
ประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�านวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

 6. ทีป่ระชมุผูถื้อหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต�าแหน่งก่อนถงึคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า
สามในสีข่องจ�านวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง และมหีุน้นบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของจ�านวนหุน้ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ 
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

6.2 องค์ประกอบและการแต่งตั้งกรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริษทัฯ จะร่วมกนัพจิารณาเบือ้งต้นถงึคณุสมบตัขิองบคุคลทีจ่ะมาด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการอสิระ โดยพจิารณา

จากคุณสมบตัแิละลกัษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัตมิหาชนจ�ากดั กฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
ประกาศของคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ รวมถงึประกาศ ข้อบังคบั และ/หรอืระเบยีบทีเ่ก่ียวข้อง นอกจากน้ี คณะกรรมการบรษิทัฯ 
จะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผูท้รงคณุวุฒิ ประสบการณ์การท�างาน และความเหมาะสมด้านอื่นๆ ประกอบกัน จากนั้นจะ
น�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการแต่งตั้งกรรมการ
อิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด และต้องมีจ�านวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยก�าหนดให้วาระการด�ารงต�าแหน่ง
ของกรรมการอิสระไม่เกิน 9 ปี อย่างไรก็ตามกรรมการอิสระสามารถกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งต่อได้หากมีเหตุผลอันสมควร

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
1. ถอืหุน้ไม่เกนิร้อยละ 1 ของจ�านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนติบิคุคล

ของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยนับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�า หรือผู้มีอ�านาจควบคุม

ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจาก 
การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อ ก.ล.ต.

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส 
พีน้่อง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้อี�านาจควบคมุ หรอืบคุคลทีจ่ะได้รบัการ เสนอให้เป็นผูบ้ริหาร 
หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ใน
ลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่
กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อ ก.ล.ต.

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษัิทใหญ่ บรษิทัย่อย บริษทัร่วม หรือนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง และไม่เป็น
ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการอสิระ ผูบ้ริหาร หรอืหุน้ส่วนผูจ้ดัการของส�านักงานสอบบัญชี ซึง่มผีูส้อบบัญชีของบรษิทัฯ  
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน
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6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้
รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณ ี
ที่ผู้ ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วน
ผู้จัดการ ของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ย่ืนค�าขอ
อนุญาตต่อส�านักงาน

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ

6.3 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน โดย

แต่งตัง้จากกรรมการอสิระของบรษิทัฯ ทีมี่คณุสมบตัติามทีก่ฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถงึประกาศข้อบงัคบั 
และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด นอกจากนี้ กรรมการอิสระที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบต้อง
มีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้ 

1. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการด�าเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วมบริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 

2. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล�าดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
3. มคีวามรูแ้ละประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท�าหน้าทีใ่นฐานะกรรมการตรวจสอบ ท้ังนี ้ต้องมกีรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 

หนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท�าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน จะมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี 

7. การประเมินตนเองส�าหรับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
การประเมินผลตนเองส�าหรับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ 
 1) การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล 
 2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ
 3) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ
 4) การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง 

โดยการประเมนิผลการปฏบิตังิานคณะกรรมการและผูบ้รหิารระดับสงูจะจดัให้มขีึน้ทกุปี ส�าหรบัข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้รบัจาก
การประเมนิผลฯ บรษิทัจะน�ามาใช้ในการปรบัปรงุประสทิธผิลของการท�างานของคณะกรรมการบรษิทั เพ่ือให้เกดิประโยชน์สูงสุดใน
การก�ากับดูแลกิจการของบริษัท

8. แผนสืบทอดต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูงขององค์กร
คณะกรรมการบรษิทั ให้ความส�าคญัในการจดัท�าแผนสบืทอดต�าแหน่งงาน เพ่ือเตรยีมพร้อมเมื่อเกดิกรณทีีผู่บ้รหิารไม่สามารถ

ปฏิบัติได้ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลจัดท�าแผนการสืบทอดต�าแหน่งงาน โดยจัด
ท�าและทบทวนแผนการพฒันา ประธานกรรมการบรหิาร หรือ หวัหน้าเจ้าหน้าทีบ่รหิาร (CEO) และ หวัหน้าเจ้าหน้าทีด้่านเทคโนโลยี 
(CTO) รวมทัง้ผูบ้รหิารระดบัสงู เพื่อเตรยีมความพร้อมเป็นแผนต่อเนื่องให้มผีูสื้บทอดงาน ในกรณทีี ่CEO CTO หรือผูบ้รหิารระดับ
สูง ในต�าแหน่งนั้นๆ เกษียณอายุ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อให้บริหารงานของบริษัทฯ สามารถด�าเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง



78 รายงานประจ�าปี 2558

2 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
1. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ น�าความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของ บริษัทฯ ไปเปิดเผย

หรอืแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรอืเพื่อประโยชน์แก่บคุคลอ่ืนใดไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รบัผลประโยชน์ 
ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

2. ห้ามมใิห้กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และลกูจ้างของบรษิทัฯ รวมถงึคูส่มรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลนิุตภิาวะของบุคคลดงักล่าว 
ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ท่ีมีหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อ
สาธารณชน เพื่อท�าการซือ้ ขาย เสนอซือ้ เสนอขาย หรอืชกัชวนให้บคุคลอื่นซือ้ ขาย เสนอซือ้หรอืเสนอขายหลกัทรัพย์ของ บรษิทัฯ 
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ก่อนที่ข้อมูลนั้นจะได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าการกระท�าดังกล่าวจะกระท�าเพ่ือประโยชน์ต่อ
ตนเองหรอืผูอ้ื่น หรอืเพื่อให้ผูอ้ื่นกระท�าดงักล่าวโดยตนได้รบัประโยชน์ตอบแทน ผู้ ใดฝ่าฝืนจะถกูลงโทษตามมาตรการทางวนิยัของ 
บริษัทฯ

3. บริษัทฯ ได้ด�าเนนิการแจ้งให้ผู้บริหารเข้าใจและรบัทราบภาระหน้าทีใ่นการรายงานการถือครองหลักทรพัย์ในบรษิทัฯ ของตนเอง 
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อส�านักงานคณะกรรมการ 
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทก�าหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535

4. บริษทัฯ ได้ก�าหนดมใิห้กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลูกจ้างของบรษิทัฯ รวมถงึคูส่มรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลนุติภิาวะของ 
บุคคลดังกล่าว ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชนทราบ

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ทราบเกี่ยวกับข้อก�าหนดข้างต้น 

3. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด เป็นส�านักงานสอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2555 และนางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ เป็นผู้สอบ

บญัชปีีที ่4 ของบรษิทั ผูส้อบบัญชทีี่ได้รบัการเสนอชื่อดงักล่าวไม่มรีายการเป็นบคุคลเกีย่วโยง หรอืมกีารขดัแย้งผลประโยชน์ มคีวาม
รู้ความสามารถและมีความเป็นอิสระในการสอบบัญชี และนางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)

ในปี 2556 – 2558 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ดังนี้

(หน่วย : บาท) ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 1,110,000 1,160,000 1,160,000
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1. นโยบายภาพรวมความรับผิดชอบต่อสังคม
เมื่อบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ คณะกรรมการบริษัทได้ค�านึงถึงและให้ความส�าคัญกับแผนการ

พัฒนาความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน (Sustainability Development Roadmap: SD Roadmap) ของส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งเน้นให้ความส�าคัญใน 3 ด้าน คือ (1) CG in Substance (2) CSR in Process 
และ (3) Anti-Corruption in Practice 

และด้วยพันธกิจของบริษัท คือ “บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะมอบบริการแบบครบวงจร ด้วยการคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
สูง ราคาที่เหมาะสม การจัดส่งสินค้าตรงต่อเวลา ให้บริการทั้งก่อนและหลังการขายจากทีมงานวิศวกรมืออาชีพ มุ่งหวังให้การใช้
เทคโนโลยีเกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและคุ้มค่าเงินลงทุน เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า”

2. ความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการ (CSR-in-Process)
ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ด�าเนินการ CSR ในรูปแบบช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ เช่น การบริจาคและการบ�าเพ็ญประโยชน์แก่

สังคม ซึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งของ CSR หรือ ความรับผิดชอบต่อสังคมนอกกระบวนการ (CSR after Process) เท่านั้น ดังนั้นเพื่อ
ตอบรับกับแผนการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯ จึงได้เริ่มพัฒนาแผนความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการ 
(CSR in Process) ในไตรมาสที่ 4 ประจ�าปี 2557 ภายใต้ชื่อโครงการ “WE CARE” โดยเน้นในเรื่อง 3Ps ได้แก่ Care People, Care 
PlanetComm, และ Care Planet ซึ่งโครงการดังกล่าวมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนานโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
เพื่อกระตุ้นให้พนักงานมีจิตส�านึก และความใส่ใจเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อตนเอง ลูกค้า ผู้ถือหุ้น คู่ค้า สังคมและสิ่งแวดล้อม

3. การด�าเนินงานและการจัดท�ารายงาน
การจัดกิจกรรม  “We Care” บริษัทฯ ค�านึงถึงหลักการ CSR * ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 8 ข้อดังนี้ 
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
2. การต่อต้านการทุจริต (รายละเอียดตามหัวข้อการต่อต้านการติดสินบนและการคอร์รัปชัน)
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
7. การร่วมพัฒนชุมชนและสังคม
8. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม CSR

ความรับผิดชอบต่อสังคม
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PCA : We Care
CSR in 

Process

CSR
after

Process

หลักการ 
CSR*
8ข้อ

1. Care People

2. Care PlanetComm  

3. Care Planet

Happy Money
Happy Soul
Happy Relax

Happy Family

Happy Brain

Happy Body

Good Place
Good Profit
Good Governance

Good Reputation

Save Energy
Save Paper
Save Society
Save Environment

ü
ü
ü

ü

ü
 
ü

ü
ü
ü

ü

ü
ü

ü
ü

3, 4
3, 4
3, 4

3, 4

3, 4

3, 4

4
4, 5

1, 2, 5

5

6
6
7
6

จัดเงินกู้ ให้พนักงาน / โบนัสประจ�าปี / จัดเสื้อฟอร์มให้พนักงาน
วันศุกร์สุขกับธรรมะ / ท�าบุญเลี้ยงพระประจ�าปี
กิจกรรมTeam Building / กิจกรรมกรรมเลี้ยงปีใหม่ / ชมรมเพื่อ
สุขภาพและสันทนาการ
ครอบครัวพนง.เข้าร่วมงานปีใหม่ / ให้สิทธิภรรยา, สามี, บุตร ซื้อ
ประกันกลุ่มของ พนักงาน
จัดแผนฝึกอบรมพนักงานประจ�าปี / การฝึกอบรม on the job 
training
ชมรมเพื่อสุขภาพและสันทนาการ / ประกันสุขภาพกลุ่มให้
พนักงาน / ตรวจสุขภาพประจ�าปี

Good Office’s environment, Happy Workplace
Trusted provider
นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี / โครงการ CSR /  
Anti Corruption
สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภค

ประหยัดพลังงาน, หลอดประหยัดไฟ
ลดการใช้การดาษและหมึกพิมพ์
การบริจาค / รับนักศึกษาฝึกงาน
ลดปรมิาณขยะและขวดน�า้พลาสตกิ / แยกขยะเปียกและขยะแห้ง
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ในช่วงเริ่มต้น บริษัทฯ ได้ก�าหนดเป้าหมาย แผนการปฏิบัติงาน และมีตัวชี้วัด ดังนี้

จากการค่าใช้จ่ายระหว่างปี 2557 และ 2558 ปรากฏดังนี้

จากการเปรยีบเทยีบค่าไฟฟ้า ค่าบรกิารเครื่องถ่ายเอกสาร ค่ากระดาษ และการสัง่ซือ้น�า้ขวดแบรนด์แพลนเน็ต พบว่าค่าใช้จ่าย
ปี 2558 ลดลงจากปี 2557 ยกเว้นค่าใช้จ่ายกระดาษในปี 2558 เพิ่มขึ้นจากปี 2557 เนื่องจากบริษัทเข้าร่วมประมูลงานโครงการที่
เพิ่มขึ้น ส�าหรับในภาพรวม ค่าใช้จ่ายรวมในปี 2558 ลดลงจากปี 2557 เป็นเงิน 400,000 บาท อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงด�าเนิน
โครงการดังกล่าวในปีต่อไป 

ฝ่ายจัดการได้รายงานความคืบหน้าโครงการและกิจกรรม CSR in Process ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุก
ไตรมาส และบริษัทฯ จะด�าเนินการโดยเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ CSR in Process ในรายงานประจ�าปีของบริษัท ตามหลักเกณฑ์และ
หลักการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ล�าดับ

เป้าหมาย

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด ปี 2557
(ล้านบาท)

ปี 2558
(ล้านบาท)

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

(ล้านบาท) %

ตัวชี้วัดแผนการปฏิบัติงาน

1.

2.

3.

ประหยัดพลังงาน

ลดการใช้กระดาษ
และหมึกพิมพ์

ลดปริมาณ
การใช้ขวดน�้า
พลาสติก

1. ประหยัดพลังงาน
2. การใช้กระดาษ

3. การใช้ขวดน�้า
 พลาสติก

1. ค่าไฟฟ้าและปริมาณการใช้ไฟฟ้า
1. จ�านวนการสั่งกระดาษ
2. ค่าบริการเครื่องถ่ายเอกสาร
1. ปริมาณการสั่งซื้อน�้าขวดแบรนด์    
 แพลนเน็ต
รวมค่าใช้จ่าย

3.25
0.156
1.18
.033

4.619

3.01
0.177
1.01
.022

4.219

(0.24)
0.022
(0.17)
(0.011)

(0.4)

(7.38%)
14.10%
(14.41%)
(33.33%)

(8.66%)

1.1 ปิดไฟช่วงพักเที่ยง
1.2 เปิดแอร์ 25 องศาเซลเซยีส และปิดแอร์เม่ือเลกิใช้งาน
1.3 ตั้งพักเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นโหมดประหยัดพลังงาน
2.1 ก�าหนดผู้มีสิทธิในการสั่งพิมพ์สี
2.2 ลดการพิมพ์ที่ไม่จ�าเป็น
2.3 ใช้กระดาษสองหน้า
3.1 ติดตั้งเครื่องกรองน�้าดื่มเพิ่ม
3.2 ใช้แก้วน�้าแทนการใช้ขวดน�้า แบรนด์แพลนเน็ตคอม
3.3 ใช้แก้วน�้าถาวรแทนการใช้แก้วพลาสติก

- ค่าไฟฟ้าและปริมาณการใช้
 ไฟฟ้าลดลงจากเดิม

- จ�านวนการสั่งกระดาษลดลง
- ค่าบริการเครื่องถ่ายเอกสาร
 ลดลง
- ลดการสั่งซื้อน�้าขวดแบรนด์
 แพลนเน็ต
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4. ความรับผิดชอบต่อสังคมนอกกระบวนการ (CSR-after-Process)
บรษิทัฯ มแีผนการท�ากจิกรรมเพื่อสงัคมอย่างต่อเนื่องในทกุๆ ไตรมาส การท�ากจิกรรมของบรษิทัฯ มทีัง้กจิกรรมทีร่่วมกบัองค์กร

อื่น และกิจกรรมที่บริษัทฯ ด�าเนินการเอง
กิจกรรมที่บริษัทฯ ด�าเนินการแบ่งเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้
1. ด้านสิ่งแวดล้อม
  - ท�ากิจกรรมปลูกป่า : โครงการรวมพลังสามัคคีท�าดีเพื่อพ่อ ร่วมกับ สสส. และ สภาอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ 

และโทรคมนาคมไทย
  - กิจกรรมลอกคลอง : โครงการคลองสวยน�้าใส่ ร่วมกับบริษัท โตชิบา อุตสาหกรรม และเทศบาลนนทบุรี
  - กจิกรรมปลกูป่าชายเลน : โครงการรักษ์โลก รกัษ์ป่าร่วมเพาะกล้า ไม้ป่าชายเลน ทีฐ่านทพัเรอืสตัหบี ซึง่ บรษิัทฯ ด�าเนนิ 

   การเอง
  - กิจกรรมเก็บขยะ : พนักงานบริษัทฯ ร่วมกันท�ากิจกรรมเก็บขยะที่ชายหาดเกาะเสม็ด 
 2. ด้านพัฒนาเยาวชนและเด็กด้อยโอกาส
  - กิจกรรมมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้มูลนิธิกระจกเงา เพื่อน�าไปบริจาคให้กับโรงเรียนต่างๆ
  - กิจกรรมมอบอุปกรณ์เครื่องใช้ให้กับบ้านเด็กพิการซ�้าซ้อนรามอินทรา
  - กิจกรรมเลี้ยงอาหารงานปีใหม่ให้กับเด็กๆ จากบ้านเด็กพิการซ�้าซ้อนรามอินทรา
  - กิจกรรมมอบอุปกรณ์และการสันทนาการ โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก จ.กาญจนบุรี
  - กิจกรรมมอบปฏิทินแบบตั้งโต๊ะเพื่อใช้ส�าหรับท�าอักษร Braille ให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรม

ราชินูปถัมภ์
 3. ด้านท�านุบ�ารุงพุทธศาสนา
  - กิจกรรมร่วมแรงร่วมใจท�ากุศล โดยพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วัดแก่งป่าสัก อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

5. การต่อต้านการติดสินบน และการคอร์รัปชัน
บริษัทฯ มุ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ต่อต้านการติดสินบน และการคอร์รัปชัน รวมทั้งได้มีการก�าหนดเรื่องนี้ไว้เป็น

นโยบายของบริษัทฯ ซึ่งได้บรรจุไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ 
บริษัทฯ ก�าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคนปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจในเรื่องการต่อต้านการติด

สินบน และการคอร์รัปชัน ดังนี้
	•	 ไม่เสนอให้ค่าตอบแทน	จ่ายสนิบน	เรยีกร้อง	ตกลงหรอืรบัสนิบนจากบคุคลอื่น	หรอืหน่วยงานอื่น	ในทกุรปูแบบ	ไม่ว่าจะเป็น 

การด�าเนินการโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้มีการตอบแทนการปฏิบัติที่เอื้อประโยชน์ต่อกัน หรือหวังผลประโยชน์เกี่ยวกับงาน
ของบริษัท

	•	 ไม่ท�าธุรกรรมโดยไม่ชอบธรรม	ซึ่งเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ	บุคคลอื่น	หรือหน่วยงานอื่น	โดยทางตรงหรือทางอ้อม
	•	 ไม่สนบัสนนุเงินหรอืประโยชน์อื่นใด	ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อมให้แก่พรรคการเมอืง	กลุม่ทางการเมอืง	หรอืบคุคลใดทีเ่กีย่วพนั 

กับการเมือง เพื่อให้ได้รับประโยชน์ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท หรือเพื่อประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง

โดยที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่เคยมีการรายงานหรือการร้องเรียนเกี่ยวกับการติดสินบนและการคอร์รัปชัน 
จากการประชมุคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่4/2557 เมื่อวนัที ่13 สงิหาคม 2557 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัมมีตเิหน็ชอบและ

รับทราบให้ฝ่ายจัดการด�าเนินการเพื่อเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector 
Collective Action Coalition against Corruption) และในปี 2557 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมลงนามในค�าประกาศเจตนารมณ์ในโครงการ
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition against Corruption) และ
ได้รับการตอบรับจากคณะกรรมการโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทฯ ได้วางแผนเพื่อยื่นขอรับรองเป็นบริษัทด�าเนินธุรกิจอย่าง
โปร่งใสกับคณะกรรมการโครงการฯ ภายในปี 2559 โดยมีกระบวนการขอรับรองฯ ดังนี้

 1. จัดท�าแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน
 2. คณะกรรมการบริษัทรับทราบ และประธานกรรมการบริษัทลงนามในแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการ

คอร์รัปชัน 
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 3. คณะกรรมการตรวจสอบทบทวน พร้อมลงนามในแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน 
 4. ยื่นแบบประเมนิตนเองเกีย่วกบัมาตรการต่อต้านการคอร์รปัชัน พร้อมเอกสารทีเ่กีย่วข้องต่อคณะกรรมการโครงการฯ เพื่อเข้า 

ร่วมกระบวนการรับรอง

ขณะนี้ บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการจัดท�าแบบประเมินตนเองฯ ซึ่งมีขั้นตอนในการด�าเนินการจัดท�าแบบประเมินตนเองฯ ดังนี้
 1. ประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน 
 2. จัดท�านโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ก�าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการก�ากับดูแลและควบคุมดูแลเพ่ือป้องกันและติดตามความ 

เสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชัน และก�าหนดกระบวนการในการจัดการกับเรื่องที่มีการร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็นปัญหา (Whistle 
Blowsing) รวมทั้งแนวทางในการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส

 3. ด�าเนินการและพัฒนานโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
 4. ประกาศใช้นโยบายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
 5. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท
 6. คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาสอบทานความเหมาะสม 
 7. เสนอคณะกรรมการบรษิทัรบัทราบผลการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และอนมัุตกิารเข้าร่วมกระบวนการรบัรอง

ส�าหรับในปี 2558 บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ เกี่ยวกับความร่วมมือในการป้องก้นและต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน ดังนี้ 

วัน/เดือน/ปี รายละเอียดกิจกรรม

24-25 กันยายน 2558

8 ตุลาคม 2558

9 ธันวาคม 2558

25 ธันวาคม 2558

เลขานุการบริษัทได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Anti-Corruption: The Practice Guide จัดโดยสมาคม 
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เพ่ือรับทราบข้ันตอนของแบบประเมินตนเอง (Self-Evaluation 
Tool) รวมถึงหลักการและวิธีการวางระบบการป้องกันการทุจริตในองค์กร โดยบริษัทฯ ได้วางแผน
และจะด�าเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ให้แล้วเสร็จภายในปี 2559
ในฐานะคู่ค้า บริษัทฯ ได้ส่งหนังสือตอบกลับ เพื่อรับทราบและยืนยันแนวปฏิบัติด้านจริยธรรมธุรกิจ 
ของ เอไอเอสและบริษัทในเครือ 
บริษัทฯ ได้ส่งหนังสือเรื่องแนวปฏิบัติด้านจริยธรรมของบริษัทฯ เรื่อง การให้และรับของขวัญ ถึงคู่ค้า 
และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง เพื่อความโปร่งใสและเสมอภาคในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท
บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคช่ัน เอเชีย จ�ากัด (มหาชน) โดยประธานกรรมการบริหารของบริษัท 
ได้เข้าร่วมลงนามในบันทกึข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมอืในการป้องกนัและต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชนั 
ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

นอกจากนี้ เมื่อบริษัทฯ  ได้รับหนังสือที่เกี่ยวเนื่องกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน  บริษัทฯ ได้ให้ความร่วมมือ
และปฏิบัติตามที่บริษัทคู่ค้า และผู้ประกอบการอื่นๆ ด้วย
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ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ 
ได้ประเมนิความเพยีงพอของระบบควบคมุภายในของบรษิทัฯ โดยท�าการซกัถามข้อมลูจากฝ่ายบรหิารแล้วสรปุได้ว่าจากการประเมนิ
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ 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)
คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่าบรษิทัฯ มรีะบบการควบคมุภายในเรื่องการท�าธรุกรรมกบัผูถื้อหุน้ใหญ่ กรรมการ ผูบ้รหิาร 

หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้ว ส�าหรับการควบคุมภายในห้วข้ออื่น คณะกรมการบริษัทฯ เห็นว่าบริษัทฯ 
มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมแล้วเช่นกัน

1.	การด�าเนินการเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
บรษิทัฯ มคีณะกรรมการตรวจสอบเพื่อท�าหน้าทีส่อบทานให้บรษิทัฯ มรีะบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในทีเ่หมาะ

สมและมปีระสทิธผิล ตลอดจนสอบทานการปฏบิตังิานของบรษิทัฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อ
ก�าหนดของตลาดหลักทรพัย์และกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิของบริษทัฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมกีารประชมุร่วมกนัอย่าง
น้อยทุกไตรมาส เพื่อพิจารณาและด�าเนินการให้มีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนและเพียงพอ 
รวมถึงการพิจารณารายการท่ีเกี่ยวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อก�าหนด
ของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ ซ่ึงในการประชุมจะมีผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมเพ่ือให้ข้อสังเกตจากการ
ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยดูรายละเอียดได้จากรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบตามเอกสารแนบที่ 6

เพื่อให้ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท พีแอนด์แอลอินเทอร์นอลออดิท 
จ�ากัด เพื่อท�าหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯตั้งแต่ปี 2554 โดยผู้ตรวจสอบภายในดังกล่าวได้จัดท�ารายงาน
ผลการประเมินและตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และน�าเสนอรายงานให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบทราบโดยตรง
อย่างต่อเนื่องเป็นประจ�าทุกไตรมาส ซึ่งบริษัทฯ ได้ด�าเนินการแก้ไขปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆ ตามข้อเสนอแนะของ
ผู้ตรวจสอบภายในมาโดยตลอด 

2.	ข้อสังเกตของฝ่ายตรวจสอบภายในเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
ในปี 2558 ผูต้รวจสอบภายในได้เข้าตรวจสอบและตดิตามระบบการบรหิารงานหลักด้านต่างๆ ประกอบด้วย การบรหิารจดัการ

คลังสินค้า วงจรรายจ่าย (กระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้าง และการจ่ายช�าระ) วงจรรายได้ (กระบวนการขายสินค้า และการรับช�าระ) การ
บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล การบริหารจัดการด้านการขายและการตลาด การบริหารด้านการบริการหลังการขาย โดยได้ให้ข้อ
เสนอแนะเพื่อให้บริษัทฯ แก้ไขปรับปรุง เพื่อเพิ่มการตรวจสอบและถ่วงดุล (Check and Balance)ในการปฏิบัติงานทุกๆ ระบบงาน 
ซึ่งจะเป็นการพัฒนาคุณภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและจะส่งผลท�าให้บริษัทฯ มีระบบการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
ซึง่ผลจากการตรวจสอบโดยส่วนใหญ่ระบบควบคมุภายในของบรษิทัฯ มแีนวทางและการปฏิบตัทิีเ่หมาะสมในส่วนท่ีเป็นข้อเสนอแนะ
ของผู้ตรวจสอบ บริษัทฯ ได้ท�าการแก้ไขปรับปรุงประเด็นต่างๆ ตามที่ผู้ตรวจสอบภายในได้ให้ข้อเสนอแนะไว้เรียบร้อยแล้ว โดยใน
ปี 2558 ได้ด�าเนินการตรวจสอบและการติดตามกระบวนการปฏิบัติงาน ดังนี้

(1) กระบวนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง
(2)  กระบวนการปฏิบัติงานการขายและการตลาด 
(3)  กระบวนการปฏิบัติงานการให้บริการหลังการขาย 

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
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จากการตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานข้างต้น ฝ่ายตรวจสอบมีข้อสังเกตเกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
(1) การจัดซ้ือจัดจ้าง ได้เสนอแนะเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง และการลงนามในเอกสารประกอบ รวมท้ังการทบทวน

ใบสั่งซื้อคงค้าง
(2) การขายและการตลาด ได้เสนอแนะเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการก�าหนดระดับสินค้าคงคลังที่ชัดเจน ปรับปรุงใบก�าหนด

ลักษณะงาน(Job Description) การก�าหนดอ�านาจอนุมัติในเรื่องที่ส�าคัญให้ชัดเจน
(3) การบรกิารหลงัการขาย ได้เสนอแนะให้บริษทัด�าเนนิการปรบัปรงุเกีย่วกบัความถกูต้องและความสมบรูณ์ของเอกสาร เช่น 

ใบก�าหนดลักษณะงาน (Job Description) สัญญาบริการหลังการขาย แบบส�ารวจความพึงพอใจในการบริการหลังการขาย

3.	ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2558 บริษัทส�านักงาน อีวาย จ�ากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ไม่มีรายงานข้อสังเกตและข้อ

เสนอแนะจากผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับเรื่องระบบการควบคุมทางบัญชีของบริษัทฯ 
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1.	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัทฯ มีการท�ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งต่างๆ ประกอบด้วย ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้บริหารของบริษัทฯ 

บริษัทที่เกี่ยวข้องซึ่งหมายถึงบริษัทที่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทฯ มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้บริหารและผู้ถือหุ้นของ
บริษัทดังกล่าว ซึ่งสามารถสรุปลักษณะความสัมพันธ์ได้ดังนี้

รายการระหว่างกัน

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท พี แอนด์ ที แอสเซ็ท จ�ากัด
(“P&T Asset”)

นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์*

นายเทรเวอร์ ทอมสัน*

นายสรรพัชญ โสภณ

นายปราโมทย์ พงษ์ทอง

•	มีกรรมการร่วมกันคือ	นายประพัฒน์	รัฐเลิศกานต์	และนายเทรเวอร์	ทอมสัน	
•	ประกอบธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์	 โดยมีผู้ถือหุ ้นร่วมกัน	 คือ	 นายประพัฒน	์ 
	 รฐัเลศิกานต์	และนายเทรเวอร์	ทอมสนั	โดยถอืหุน้รวมกนัในบรษิทัฯ	(รวมการถอืหุน้ของ 
	 ผู้ที่เกี่ยวข้อง)	ร้อยละ	63.16	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	และถือหุ้นใน	บริษัท	พี	แอนด์	 
 ที แอสเซ็ท จ�ากัด คิดเป็นร้อยละ 99.94 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
•	ด�ารงต�าแหน่งเป็นรองประธานกรรมการ	ประธานกรรมการบรหิาร	และหวัหน้าเจ้าหน้าที ่
 บริหารของบริษัทฯ 
•	 เป็นผู้ถือหุ้นบริษัทฯ	 โดยถือหุ้นจ�านวน	 78,950,000	 หุ้น	 (รวมการถือหุ้นของบุคคลที ่
	 เกี่ยวข้อง)	คิดเป็นร้อยละ	31.58	ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ	 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
•	ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ	 รองประธานกรรมการบริหาร	 และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้าน 
 เทคโนโลยีของบริษัทฯ 
•	 เป็นผู้ถือหุ้นบริษัทฯ	 โดยถือหุ้นจ�านวน	 78,950,000	 หุ้น	 (รวมการถือหุ้นของบุคลที่ 
	 เกี่ยวข้อง)	คิดเป็นร้อยละ	31.58	ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ	 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
•	ด�ารงต�าแหน่งเป็นประธานกรรมการของบริษัทฯ	
•	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558		ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นบริษัท
•	ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ
•	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558		ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นบริษัท

หมายเหตุ :	 นายประพัฒน์	 รัฐเลิศกานต์	 และ	 นายเทรเวอร์	 ทอมสัน	 ได้ท�าหนังสือยืนยันต่อบริษัทฯ	 ว่าจะไม่ประกอบธุรกิจใดๆ 
ที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ	ซึ่งรวมไปถึงการไม่เข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน	หรือเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่	หรือเป็น
กรรมการ	ในบริษทัอื่นทีม่ลีกัษณะเป็นการแข่งขนักบักจิการของบรษิทัฯ	ในขณะเดยีวกนัผูบ้รหิารทุกราย	ได้ท�าหนงัสอืยนืยนัต่อบรษิทัฯ 
ในระหว่างที่เป็นพนักงานของบริษัทฯ	จะไม่ประกอบธุรกิจใดๆ	อันมีสภาพอย่างเดียวกัน	และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ	
ตลอดจนจะไม่เข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน	 หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือเป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจอันมีสภาพ
อย่างเดียวกัน	 และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ	 และเม่ือพ้นสภาพการเป็นพนักงานของบริษัทฯ	 แล้ว	 ภายในระยะเวลา	
1	ปี	จะไม่เป็นพนักงานของบริษัทที่ท�าธุรกิจแข่งกับบริษัทฯ	หรือเปิดเผยข้อมูลใดๆ	เกี่ยวกับบริษัทฯ	ตามข้อก�าหนดและเงื่อนไขใน	
Non-Disclosure Agreement ที่ได้ลงนามไว้กบับรษิทัฯ ซึง่จะครอบคลมุทัง้สนิค้าทีบ่รษิทัฯ ขายและลกูค้าทีพ่นกังานนัน้ๆ เป็นผูด้แูล
อยู่ซึ่งถ้าปรากฏชัดว่า	พนักงานรายนั้นได้น�าความรู้ของบริษัทฯ	หรือ	ฐานข้อมูลลูกค้าที่บริษัทฯ	มอบหมายให้ดูแลนั้น	มาก่อให้เกิด
ความเสยีหายให้แก่บรษิทัฯ	เช่น	เข้ามาท�าการประมลูแข่งกับบรษิทัฯ	โดยมพีนกังานดงักล่าวอยูเ่บือ้งหลงัไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม	
บรษิทัฯ	สามารถฟ้องร้องได้	โดยบรษิทัฯ	จะต้องพสิจูน์ว่ามีอดตีพนกังานบรษิทัฯ	อยูเ่บือ้งหลงั	ท�าให้คูแ่ข่งทราบความลบัของบรษิทัฯ	
เนื่องจากบริษัทฯ	มีการแต่งตั้งให้พนักงานดังกล่าวดูแลลูกค้ารายนั้นๆ	และดูแลสินค้าชนิดนั้นๆ	ซึ่งพนักงานดังกล่าวจะรู้ต้นทุนใน
สินค้าทกุอย่าง	ซึง่โดยส่วนใหญ่หากบรษิทัฯ	ทราบว่าพนกังานของบรษิทัฯ	จะย้ายไปท�างานทีบ่รษิทัใด	บรษิทัฯ	กจ็ะท�าการประสานงาน 
กับบริษัทนั้นว่าถ้ามีปัญหาเกิดขึ้น	บริษัทฯ	อาจฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายที่เกิดขึ้นได้	ทั้งนี้เพื่อเป็นการปกป้องธุรกิจของบริษัทฯ
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2.	รายละเอียดรายการระหว่างกัน
งบการเงิน	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2558		ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน	ข้อ	6	ได้เปิดเผยเกี่ยวกับ	รายการธุรกิจ

กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน   โดยมีรายละเอียดของรายการดังนี้
(1) รายการค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ลักษณะ
รายการ

มูลค่ารายการ	
(ล้านบาท)
ปี	2558

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผล
ของรายการ

1. บริษัท พี แอนด์ ที 
แอสเซ็ท จ�ากัด

1.	เป็นค่าเช่าอาคารซึง่มพีืน้ทีเ่ช่ารวม	3,269	ตารางเมตร	ราคาค่าเช่า 
รวม	836,450	บาท	ต่อเดือน	ซึ่งบริษัทฯ	เช่า	P&T	Asset	เพื่อเป็น 
ส�านกังานของบรษิทัฯ ซึง่เป็นรายการทีเ่ป็นประโยชน์ส�าหรบับริษทัฯ 
ทางด้านอัตราค่าเช่าเป็นไปตามราคาที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ 
ที่ ได้รับความเห็นชอบจากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับตลาด 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซ่ึงเป็นวัตถุประสงค์สาธารณะ
สัญญาเช่ามีก�าหนดระยะเวลา 3 ปีนับแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 
จนถงึวนัที	่31	ธนัวาคม	2557	เมื่อครบก�าหนดระยะเวลาเช่า	บรษิทัฯ	
มีสิทธิขอต่ออายุสัญญาเช่าได้อีกคราวละ	3	ปี	ในส่วนของอัตราค่า
เช่าส�าหรับคราวที่ 2 คือตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 - 31 ธันวาคม 
2560	P&T	Asset	จะปรับขึ้นค่าเช่าในอัตราร้อยละ	10	ของค่าเช่า
อตัราเดมิ (ตามรายงานการประเมนิของบรษิทั อเมริกัน แอ๊พเพรซลั 
(ประเทศไทย)	จ�ากดั	ฉบบัลงวนัที	่30	กนัยายน	2554	ซึง่เป็นผูป้ระเมนิ 
อิสระที่ ได้รับความเห็นชอบจากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) 
2.	เป็นค่าเช่าโกดงัเกบ็สนิค้าขนาดพืน้ที	่430	ตารางเมตร	ค่าเช่ารวม 
51,600	บาทต่อเดือน	สัญญาเช่าเริ่มเมื่อวันที่	1	พฤศจิกายน	2557	
ถงึ	31	ตลุาคม	2560เมื่อครบก�าหนดระยะเวลาเช่า	บรษิทัฯ	มสีทิธขิอ
ต่ออายสุญัญาเช่าได้อกีคราวละ	3	ปี	ในส่วนของอตัราค่าเช่าส�าหรบั
คราวที่	P&T	Asset	จะปรับขึ้นค่าเช่าในอัตราร้อยละ	10	ของค่าเช่า
อตัราเดมิ (ตามรายงานการประเมนิของบรษิทั อเมริกัน แอ๊พเพรซลั 
(ประเทศไทย)	จ�ากัด	ฉบับลงวันที่	3	พฤศจิกายน	2557)
	 เมื่อครบก�าหนดดังกล่าว	P&T	Asset	ตกลงให้บริษัทฯ	เช่าต่ออีก
คราวละ 3 ปี หากอัตราค่าเช่าเป็นราคาตลาด กรณีไม่มีราคาตลาด 
บริษัทฯ	 จะด�าเนินการให้มีผู้ประเมินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบ
จากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ประเมนิราคาค่าเช่าใหม่โดยหากราคาเช่าเป็นไปตามราคาทีป่ระเมนิ
โดยผู้ประเมินอิสระ	P&T	Asset	ตกลงให้ต่ออายุสัญญาเช่าออกไป
อกีคราวละ	3	ปี	และจะน�าเรื่องการต่ออายสุญัญาเช่า	เสนอให้คณะ
กรรมการบริษัทฯ ที่มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมอนุมัติการ
ต่อสัญญาทุกคราว

ค่าเช่า 11.41
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บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ลักษณะ
รายการ

มูลค่ารายการ	
(ล้านบาท)
ปี	2558

มูลค่ารายการ	(ล้านบาท)

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผล
ของรายการ

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผล
ของรายการ

2. นายสรรพัชญ โสภณ

3. นายปราโมทย์ 
 พงษ์ทอง

1. นายประพัฒน์ 
 รัฐเลิศกานต์

2.  นายเทรเวอร์ ทอมสัน

เป็นค่าที่ปรึกษาให้กับคุณสรรพัชญ	 ในการให้ค�าแนะน�า	 ด้านการ
บริหารและการจัดการแก่ผู้บริหารของบริษัทฯโดยสัญญามีก�าหนด
ระยะเวลา	6	 เดือน	ตั้งแต่วันที่	 1	พฤศจิกายน	2556	ถึงวันที่	 30	
เมษายน	2557	ค่าจ้างตามสัญญาเป็นจ�านวนเงิน	1,200,000	บาท	
และบริษัทฯได้มีการต่อสัญญาออกไปอีกจนถึงวันที่	 30	 มิถุนายน	
2558	โดยก�าหนดจ่ายค่าจ้างทกุๆสามเดอืนเป็นจ�านวนเงิน	600,000	
บาท คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาและมคีวามเหน็ว่ารายการ
ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล	 เนื่องจากคุณสรรพัชญเป็นบุคคลที่
มีความรู้	 ความเช่ียวชาญ	 และมีประสบการณ์ในการเป็นผู้บริหาร
ระดับสูงของบริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศขนาดใหญ่	 ระดับชั้นน�า
ของโลก รวมทัง้เป็นกรรมการบรหิารขององค์กรทีเ่กีย่วกบัเทคโนโลยี
สารสนเทศ	 ซึ่งการให้ค�าปรึกษา	 แนะน�าด้านการบริหารและการ
จัดการแก่ผู้บริหารของบริษัทฯ	จะเป็นประโยชน์ในการด�าเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ	 ทั้งในด้านข้อมูลอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ 
บริษัทฯ
รวมทัง้ในด้านการบรหิารจดัการ	โดยขอบเขตของงานครอบคลมุทัง้
การให้ค�าแนะน�า	การจดัอบรม	รวมทัง้ต้องเข้าร่วมประชุมกบัผู้บรหิาร 
ทุกสัปดาห์
เป็นท่ีปรึกษาของ Project Management Officer ตามมติของ
คณะกรรมการครั้งที่	6/2558		เพื่อถ่ายทอดระบบ	SAIR	(System 
Assurance	&	Installation	Review)	ให้กับ	Project	Management	
Officer	ใหม่	ในฐานะ	Mentoring	สญัญาเริม่วนัที	่17	สงิหาคม	2558 
ถึงวันที่	 17	พฤศจิกายน	 2558	 เป็นระยะเวลา	 3	 เดือน	 เดือนละ	
120,000	บาท

การค�้าประกันของนายประพัฒน์	 โดยไม่มีการคิดค่าตอบแทนใน
การค�้าประกันเงินกู้ยืมดังกล่าวจากบริษัทฯ มีความเหมาะสม และ
เกิดขึ้นเนื่องจากความจ�าเป็นเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ	ใน
การขอเงินกู้จากธนาคารพาณิชย์	 เพ่ือใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการ
ประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
การค�้าประกันของนายเทรเวอร์	 โดยไม่มีการคิดค่าตอบแทนในการ
ค�า้ประกนัเงินกูย้มืดงักล่าวจากบรษิทัฯ มีความเหมาะสม และเกดิขึน้
เนื่องจากความจ�าเป็นเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ	 ในการขอ
เงินกู้จากธนาคารพาณิชย์	 เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการประกอบ
ธุรกิจของบริษัทฯ

ค่าที่ปรึกษา

ค่าที่ปรึกษา

วงเงิน 
567.08
ใช้ไป	
209.71

วงเงิน 
567.08
ใช้ไป	
209.71

วงเงิน 
455.20
ใช้ไป	
119.02

วงเงิน 
455.20
ใช้ไป	
119.02

ไม่มีการ
ค�้าประกัน

ไม่มีการ
ค�้าประกัน

1.2

0.36

(2) รายการค�้าประกัน 

ปี	2556 ปี	2557 ปี	2558
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บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง

มูลค่ารายการ	(ล้านบาท) ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผล
ของรายการ

3. บริษัท พี แอนด์ ที 
 แอสเซ็ท จ�ากัด

การจดจ�านองที่ดินพร้อมอาคารและสิ่งปลูกสร้างของ P&T Asset 
เพื่อค�้าประกันส�าหรับเงินกู้ยืมท่ีมีกับธนาคารพาณิชย์	 โดยไม่มีการ
คดิค่าตอบแทนในการค�า้ประกนัเงนิกูยื้มดงักล่าวจากบรษัิทฯ	มคีวาม
เหมาะสม	และเกิดขึน้เนื่องจากความจ�าเป็นเพือ่ก่อให้เกดิประโยชน์ 
ต่อบริษัทฯ	 ในการขอเงินกู้จากธนาคารพาณิชย์	 เพ่ือใช้เป็นทุน 
หมุนเวียนในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

วงเงิน 
345.00
ใช้ไป	
171.19

วงเงิน 
140.00
ใช้ไป	
63.40

วงเงิน
180.00
ใช้ไป
96.22

ปี	2556 ปี	2557 ปี	2558

3.	มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน
บริษัทฯ	 มีการก�าหนดมาตรการในการเข้าท�ารายการระหว่างกันของบริษัทฯ	 กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	 โดยจะจัดให้ 

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ�าเป็นของการเข้าท�ารายการ	 ความสมเหตุสมผล	 และความเหมาะสม 
ด้านราคาของรายการนัน้	โดยพจิารณาจากเงื่อนไขต่างๆ	ให้เป็นไปตามลกัษณะการด�าเนินการค้าปกตใินราคาตลาด	ซึง่สามารถเปรยีบ
เทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก	ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช�านาญในการพิจารณารายการระหว่างกัน 
ที่อาจเกิดขึ้น	บริษัทฯ	จะให้บุคคลที่มีความรู้ความช�านาญพิเศษ	เช่น	ผู้สอบบัญชี	ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน	ส�านักกฎหมาย	เป็นต้น 
ทีเ่ป็นอสิระจากบรษิทัฯ	และบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้งเป็นผู้ให้ความเหน็เก่ียวกบัรายการระหว่างกันดงักล่าว	เพื่อน�าไปใช้ประกอบการ
ตดัสนิใจของคณะกรรมการตรวจสอบ	เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบน�าเสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการ	หรอืผูถ้อืหุน้	ตามแต่กรณ	ี

นอกจากนี	้บรษิทัฯ	มกีารก�าหนดมาตรการไม่ให้ผูบ้รหิาร	หรอืผูม้ส่ีวนได้เสยีสามารถเข้ามามส่ีวนร่วมในการอนุมตัริายการทีต่นเอง
มส่ีวนได้เสยีทัง้โดยทางตรงและทางอ้อม	และคณะกรรมการบรษิทัฯ	จะต้องดแูลให้บรษิทัฯ	ปฏิบตัใิห้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกั
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค�าสั่ง หรือข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อก�าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือ
จ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ส�าคัญของบริษัทฯ	 หรือบริษัทย่อย	 รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีและ 
ผูส้อบบญัชีรับอนญุาตแห่งประเทศไทย	และจะท�าการเปิดเผยรายการระหว่างกนัไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิที่ได้รบัการตรวจ
สอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 

4.	แนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต
บรษิทัฯ	อาจมกีารท�ารายการระหว่างกนัในอนาคตอย่างต่อเนื่อง	ซึง่จะเป็นไปตามลกัษณะการท�าธรุกจิการค้าทัว่ไป	และจะมกีาร

ก�าหนดนโยบายการเข้าท�ารายการระหว่างกนัอย่างชดัเจน	โดยเป็นราคาและเงื่อนไขการค้าตามปกติของธรุกจิเช่นเดยีวกบัทีก่�าหนด
ให้กับบุคคล	และ/หรือบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	เช่น	การเช่าอาคาร	และการค�้าประกัน	เป็นต้น	โดยรายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้น
นั้นเป็นไปเพื่อความจ�าเป็นในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 และเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของบริษัทฯ	 ทั้งน้ี	 คณะกรรมการตรวจสอบจะ
พิจารณาตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของรายการที่เกิดขึ้นทุกไตรมาส	

ส�าหรับรายการระหว่างกันท่ีมิได้เป็นไปตามธุรกิจปกติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต	 บริษัทฯ	 จะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ
เข้ามาสอบทานการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแสดงเหตุผลในการท�ารายการดังกล่าวก่อนที่บริษัทฯ	 จะเข้าท�ารายการนั้นๆ	 โดยจะ
ด�าเนินการตามมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกันตามที่ระบุข้างต้น อย่างไรก็ตาม รายการระหว่างกันที่อาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค�าสั่ง หรือข้อก�าหนดของคณะกรรมการตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อก�าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการเกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือ
จ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ	 หรือบริษัทย่อย	 ตลอดจนการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีและ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
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1. ภาพรวมของผลการด�าเนินงานที่ผ่านมา
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิตอลทีวี โดยครอบคลุม 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ (1) 

ผลติภัณฑ์ทีบ่ริษทัฯ เป็นตวัแทนจ�าหน่าย ซึง่ครอบคลมุเทคโนโลยทีัง้ระบบสื่อสารโทรคมนาคมระบบแบบไร้สาย (Wireless Network) 
ระบบสื่อสารแบบโครงข่ายสายสัญญาณ (Wired Network) และระบบมัลติมีเดีย (Multimedia) ตลอดจนระบบถ่ายทอดสัญญาณ
โทรทัศน์และดิจิตอลทีวี (2) ผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ PlanetComm ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นผู้ออกแบบ พัฒนา ประยุกต์ และ
เชื่อมต่อระบบต่างๆ ให้ใช้งานร่วมกันเป็นโซลูชั่นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และ (3) การบริการ ซึ่งเป็นการให้บริการ
แบบครบวงจร ที่ครอบคลุมตั้งแต่การให้ค�าปรึกษาถึงประเภทของเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า ตลอดจนการ
ออกแบบติดตั้ง ฝึกอบรม ตลอดจนบริการบ�ารุงรักษาและการซ่อมแซมระบบหรืออุปกรณ์ต่างๆ

ด้วยกลยุทธ์ของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นด้านนวัตกรรม (Innovation) ความสามารถในการแข่งขัน (Competency) รวมทั้งความน่า
เชื่อถอืของบรษิทัฯ ในการให้บรกิารลกูค้า (Trusted Advisor) ส่งผลท�าให้ผลติภณัฑ์และบรกิารของบรษิทัฯมคีณุภาพระดบัสากล ท�า
ให้บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการรับรองมาตรฐานระดับสากลทั้งมาตรฐาน ISO 9001:2008 และ
มาตรฐาน ISO 14001:2004 รวมทั้งได้รับรางวัลจากผู้ ให้บริการทางด้านเทคโนโลยีชั้นน�าระดับโลกมากมาย

ส�าหรับอุตสาหกรรมที่มีผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ คืออุตสาหกรรมเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม (ICT) และ
ดิจิตอลทีวี ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักที่มีบทบาทส�าคัญในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ทั้งนี้ รัฐบาลจึงมีนโยบาย
สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาของระบบ ICT ภายในประเทศ เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภายในภูมิภาค ไม่ว่าจะ
เป็นนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาระบบเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์ 3G บนคลื่นความถี่ 2.1GH. ซึ่งมีการเปิดซองประมูลในปี 2555 
ที่ผ่านมา และการพัฒนาระบบการกระจายสัญญาณภาพและเสียงในรูปแบบดิจิตอล โดยการเปลี่ยนแปลงระบบการรับชมโทรทัศน์
ของประเทศไทยจากระบบอนาล็อกให้เป็นระบบทีวีดิจิตอลทั้งหมดภายในปี 2559 ซึ่งนโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าว
นั้น ส่งผลให้เกิดการลงทุนที่เกี่ยวกับระบบ ICT เป็นจ�านวนมาก ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญที่จะช่วยสนับสนุนการเติบโตของบริษัทฯ 

โดยบริษัทฯ มีรายได้รวม จ�านวน 627.58 ล้านบาท ในปี 2555 ในขณะที่ปี 2556 รายได้รวมของบริษัทฯ เท่ากับ 751.05 ล้าน
บาท เติบโตร้อยละ 19.67 ปี 2557 รายได้รวมของบริษัทฯ เท่ากับ 963.7 ล้านบาท เติบโตขึ้นร้อยละ 28 เมื่อเทียบกับปี 2556 และ
ปี 2558 บริษัทมีรายได้รวม 1,027.73 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 6.6

ถงึแม้รายได้ของบริษทัฯจะองิกบัหน่วยงานภาครฐัเป็นสดัส่วนทีม่าก การปิดงบประมาณของหน่วยงานราชการอาจมผีลกระทบ
ต่อผลประกอบการของบรษิทัฯ แต่ปัจจบุนัหน่วยงานราชการมกีารกระจายไม่ให้งบประมาณมีการกระจกุตัวอยู่ในช่วงไตรมาส 3-4 ซึง่
ท�าให้รายได้ของบริษัทฯ มีความสม�่าเสมอมากขึ้น 

(1) รายได้
บริษัทฯ มีรายได้รวมจ�านวน 627.58 ล้านบาท ในปี 2555 จ�านวน 751.05 ล้านบาท ในปี 2556 จ�านวน 963.7 ล้านบาท ใน

ปี 2557 และจ�านวน 1,027.7 ล้านบาท ในปี 2558 ซึ่งรายได้รวมของบริษัทฯ ในปี 2558 ประกอบด้วย รายได้จากการขายและการ
บรกิาร และรายได้อ่ืน คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 99.17 และ ร้อยละ 0.83 ตามล�าดบั โดยรายได้จากการขายและการบรกิาร ของบรษัิทฯ 
สามารถสรุปได้ดังนี้

1. รายได้จากการขายและการบริการ
ในปี 2555-2558 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและการบริการเป็นจ�านวน 619.39 ล้านบาท จ�านวน 744.42 ล้านบาท จ�านวน 

951.34 ล้านบาท และจ�านวน 1,019.22 ล้านบาท ตามล�าดับ โดยรายได้จากการขายและการบริการของบริษัทฯในปี 2558 สามารถ
แบ่งเป็นรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจ�าหน่าย จ�านวน 756.73 ล้านบาท รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ภายใต้
ชื่อ PlanetComm จ�านวน 184.35 ล้านบาท และรายได้จากการบริการ จ�านวน 78.14 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 74.25 
และร้อยละ18.09 คิดเป็นร้อยละ 7.66 ของรายได้จากการขายและบริการตามล�าดับ 

ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน
และผลการด�าเนินงาน
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รายได้จากผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจ�าหน่าย
ในปี 2555 – 2558  บริษัทฯ มีรายได้จากผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจ�าหน่าย 480.87 ล้านบาท 623.40 ล้านบาท 769.44 

ล้านบาท และ 756.73 ล้านบาทตามล�าดับ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 77.63 ร้อยละ 83.74 ร้อยละ 80.88 และร้อยละ 74.25 ตาม
ล�าดับ ของรายได้จากการขายและบริการของบริษัทฯ ตามล�าดับ โดยรายได้จากผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจ�าหน่ายสามารถ
จ�าแนกออกเป็น 2 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ (ก) ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มระบบสื่อสารโทรคมนาคม และ (ข) ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มระบบถ่ายทอด
สัญญาณโทรทัศน์และดิจิตอลทีวี โดยสามารถสรุปได้ ดังนี้

(1)  รายได้จากผลิตภัณฑ์ในกลุ่มระบบสื่อสารโทรคมนาคม
ในปี 2555-2558 บริษัทฯ มีรายได้จากผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจ�าหน่ายในกลุ่มระบบสื่อสารโทรคมนาคมเป็น จ�านวน 

447.43 ล้านบาท จ�านวน 529.99 ล้านบาท จ�านวน 613.26 ล้านบาท และจ�านวน 679.55 ล้านบาทตามล�าดับ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนต่อ
รายได้จากผลติภณัฑ์ทีบ่รษิทัฯ เป็นตวัแทนจ�าหน่าย เท่ากับ ร้อยละ 93.05 ร้อยละ 85.02 ร้อยละ 79.70 และร้อยละ 89.80 ตามล�าดบั 

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

ในปี 2557 บริษัทฯ มีรายได้จากผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจ�าหน่ายในกลุ่มระบบสื่อสารโทรคมนาคมเท่ากับ 613.26 ล้าน
บาทหรือคิดร้อยละ 79.70 ของรายได้จากผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจ�าหน่าย ซ่ึงเพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนคิดเป็น
ร้อยละ 15.71 ส่วนที่เพิ่มขึ้นมาจากสินค้าที่เป็นระบบโครงข่าย (Networking) และอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบป้องกันข้อมูล

ส�าหรับปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้จากผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจ�าหน่ายในกลุ่มระบบสื่อสารโทรคมนาคมเท่ากับ 679.55 
ล้านบาทหรือคิดร้อยละ 89.80 ของรายได้จากผลิตภัณฑ์ท่ีบริษัทฯ เป็นตัวแทนจ�าหน่าย ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนคิด
เป็นร้อยละ 10.81 เป็นผลจากบรษิทัฯมีโครงการขนาดใหญ่ ซึง่เป็นโครงการปรบัปรุงพฒันาระบบสื่อสารดาวเทยีม TES (Telephony 
Earth Station) พร้อมติดตั้ง จ�านวน 103.18 ล้านบาท

(2) รายได้จากผลิตภัณฑ์ในกลุ่มระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และดิจิตอลทีวี
ในปี 2555-2558 รายได้จากผลติภณัฑ์ทีบ่รษิทัฯ เป็นตวัแทนจ�าหน่ายในกลุม่ระบบถ่ายทอดสญัญาณโทรทศัน์และดจิติอลทวีีเป็น 

จ�านวน 33.44 ล้านบาท จ�านวน 93.41 ล้านบาท จ�านวน156.18 ล้านาท และจ�านวน 77.18 ล้านบาท ตามล�าดับ ซึง่คดิเป็นสดัส่วนต่อ
รายได้จากผลติภณัฑ์ทีบ่รษิทัฯ เป็นตวัแทนจ�าหน่ายเท่ากบั ร้อยละ 6.95 ร้อยละ 14.98 ร้อยละ 20.30 และ ร้อยละ 10.20 ตามล�าดับ 

ในปี 2556 รายได้จากผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจ�าหน่ายในกลุ่มระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และดิจิตอลทีวีเพิ่มขึ้น
จากช่วงเดียวกันของปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 179.35 เนื่องจากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจหลังจากได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ประกอบ
กับการขยายตัวของตลาดดิจิตอลทีวี โดยบริษัทฯ มีการส่งมอบโครงการขนาดใหญ่เพิ่มขึ้น เช่น การติดตั้งระบบอุปกรณ์ควบคุมการ
เชื่อมโยงสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ของบริษัท อสมท จ�ากัด (มหาชน) เป็นต้น

รายได้จากการขาย
และการบริการ

ปี 2555

ล้านบาท ล้านบาทล้านบาท ล้านบาทร้อยละ ร้อยละร้อยละ ร้อยละ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

รายได้จากผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวแทนจ�าหน่าย
รายได้จากผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ PlanetComm
รายได้จากการบริการ
รวมรายได้จากการขายและการบริการ

480.87
103.54
34.99

619.39

77.63
16.72
5.62

100.00

623.40
80.69
40.32

744.42

83.74
10.84
5.42

100.00

769.44
119.90
62.00

951.34

80.88
12.60
6.52

100.00

756.73
184.35
78.14

1,019.22

74.25
18.09
7.66

100.00

รายได้จากผลิตภัณฑ์
ที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจ�าหน่าย

ปี 2555

ล้านบาท ล้านบาทล้านบาท ล้านบาทร้อยละ ร้อยละร้อยละ ร้อยละ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

(ก)  ระบบสื่อสารโทรคมนาคม
(ข)  ระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และ
  ดิจิตอลทีวี
รวมรายได้จากผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวแทน
จ�าหน่าย

447.43
33.44

480.87

93.05
6.95

100.00

529.99
93.41

623.40

85.02
14.98

100.00

613.26
156.18

769.44

79.70
20.30

100.00

679.55
77.18

756.73

89.80
10.20

100.00
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ในปี 2557 บริษัทฯ มีรายได้จากผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจ�าหน่ายในกลุ่มระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และดิจิตอล
ทีวีเท่ากับ 156.18 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 20.30 ของรายได้จากผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจ�าหน่าย ซึ่งเพิ่มขึ้นจากช่วง
เดียวกันของปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 67.20 เนื่องจากบริษัทฯได้งานจากผู้ ให้บริการโทรทัศน์ในการติดตั้งอุปกรณ์ระบบดิจิตอลมากขึ้น 
จากการเปลี่ยนผ่านระบบแพร่ภาพสัญญาณโทรทัศน์จากระบบอนาล็อก เป็นระบบดิจิตอล 

ส�าหรับปี 2558 รายได้จากผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจ�าหน่ายในกลุ่มระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และดิจิตอลทีวีมี
จ�านวนลดลง เหลือเพียง 77.18 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 10.20 ของรายได้จากผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจ�าหน่าย ซึ่ง
ลดลงจากช่วงเดยีวกนัของปีก่อนคดิเป็นร้อยละ 50.58 เนื่องจากการเปลีย่นผ่านระบบแพร่ภาพสญัญาณโทรทศัน์จากระบบอนาลอ็ก 
เป็นระบบดิจิตอล ไม่เป็นไปตามที่ภาครัฐคาดการณ์ไว้ และมีการชะลอการลงทุนในสถานีโทรทัศน์ต่างๆ ส่งผลกระทบให้รายได้ใน
ส่วนนี้ลดลง

ผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ PlanetComm
ในปี 2555-2558 บริษัทฯ มีรายได้จากการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ PlanetComm เป็น จ�านวน 103.54 ล้านบาท จ�านวน 

80.69 ล้านบาท จ�านวน 119.90 ล้านบาท และจ�านวน 184.35 ล้านบาท ตามล�าดับ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 16.72 ร้อยละ 10.84 
ร้อยละ 12.60 และ ร้อยละ 18.09 ของรายได้จากการขายและบริการ ตามล�าดับ 

ในปี 2556 บริษัทฯ มีรายได้จากการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าของบริษัทฯ จ�านวน 80.69 ล้านบาท หรือ คิดเป็น
ร้อยละ 10.84 ของรายได้จากการขายและบริการ ซึ่งลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 22.06 เนื่องจากในปี 2555 บริษัทฯ มีการส่งมอบ 
โครงการเครื่องตดัสญัญาณโทรศพัท์เคลื่อนที ่ของกรมการสื่อสารและเทคโนโลยสีารสนเทศทหารเรอื จงึท�าให้รายได้จากผลติภณัฑ์
ภายใต้ชื่อ PlanetComm ในปีดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ

ส�าหรับปี 2557 และ 2558บริษัทฯ มีรายได้จากการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าของบริษัทฯ จ�านวน 119.90 ล้านบาท 
และ 184.35 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 12.60 และร้อยละ 18.09 ของรายได้จากการขายและบริการ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า
ถึงร้อยละ 53.75 เนื่องจากบริษัทฯ มีรายได้การจ�าหน่ายรถสื่อสารโทรคมนาคมเคลื่อนที่จ�านวนมากขึ้น

รายได้จากผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ PlanetComm เฉลี่ยในช่วงปี 2555- 2558 คิดเป็นประมาณร้อยละ 14.65 ของรายได้จากการ
ขายและบริการ เน่ืองจากบรษิทัฯยงัคงมีงานประกอบรถสื่อสารทีม่คีวามช�านาญและเป็นทีต้่องการในกลุม่ลกูค้าอยู่อย่างต่อเนื่อง ซึง่
จะส่งผลท�าให้สัดส่วนรายได้ดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น 

รายได้จากการบริการ
รายได้จากการบริการของบริษัทฯ นั้นส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการให้บริการบ�ารุงรักษา และซ่อมแซม โดยในปี 2555-2558 

บริษัทฯ มีรายได้จากการบริการเป็น จ�านวน 34.99 ล้านบาท 40.32 ล้านบาท 62 ล้านบาท และจ�านวน 78.14 ล้านบาท ตามล�าดับ 
โดยสัดส่วนรายได้จากการบริการของบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 5.62 ร้อยละ 5.42 ร้อยละ 6.52 และร้อยละ 7.66 ของรายได้จากการ
ขายและบริการ ตามล�าดับ 

ส�าหรับปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้จากการบริการจ�านวน 78.14 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 7.66 ของรายได้จากการขายและ
บริการ มีรายได้จากการให้บริการบ�ารุงรักษา รายได้จากการซ่อมแซม และรายได้จากการให้บริการอื่นๆ จ�านวน 70.12 ล้านบาท 
จ�านวน 6.54 ล้านบาท และจ�านวน 1.47 ล้านบาท ตามล�าดับ

2. รายได้อื่น
ในปี 2555-2558 บริษัทฯ มีรายได้อื่นเป็น จ�านวน 8.19 ล้านบาท จ�านวน 6.63 ล้านบาท จ�านวน 12.36 ล้านบาท และ จ�านวน 

8.51 ล้านบาท ตามล�าดับ โดยในปี 2555 รายได้อื่นที่ส�าคัญ ประกอบด้วยก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจ�านวน 4.05 ล้านบาท รายได้
จากการให้เช่าอุปกรณ์จ�านวน 1.26 ล้านบาท และดอกเบี้ยรับ 1.04 ล้านบาท และในปี 2556 บริษัทฯ มีรายได้อื่นที่ส�าคัญประกอบ
ด้วยเงินสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดจากผู้จัดจ�าหน่ายสินค้าจ�านวน 2.63 ล้านบาท รายได้จากการให้เช่าอุปกรณ์จ�านวน 1.65 
ล้านบาท และก�าไรจากการขายสินทรัพย์จ�านวน 0.69 ล้านบาท และในปี 2557บริษัทฯ มีรายได้อื่นจ�านวน 12.36 ล้านบาท โดยราย
ได้อื่นที่ส�าคัญประกอบด้วยเงินสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดจากผู้จัดจ�าหน่ายสินค้าจ�านวน 4.51 ล้านบาท ก�าไรจากอัตราแลก
เปลี่ยน 1.26 ล้านบาท ก�าไรจากการขายสินทรัพย์จ�านวน 2.91 ล้านบาท และรายได้จากการให้เช่าอุปกรณ์จ�านวน 1.83 ล้านบาท 
ดอกเบี้ยรับ 0.88 ล้านบาท

ส�าหรับปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้อื่นจ�านวน 8.51 ล้านบาท โดยรายได้อื่นที่ส�าคัญประกอบด้วยรายได้จากการให้เช่าอุปกรณ์
จ�านวน 5.63 ล้านบาท เงินสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดจากผู้จัดจ�าหน่ายสินค้าจ�านวน 2.08 ล้านบาท ดอกเบี้ยรับ 0.54 ล้าน
บาท ก�าไรจากการขายสินทรัพย์จ�านวน 0.26 ล้านบาท
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ค่าใช้จ่ายพิเศษจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2556 กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ได้จ�าหน่ายหุ้นส่วนตัวจ�านวนรวมทั้งสิ้น 17,290,000 หุ้น ให้

แก่ผู้บริหารของบริษัทฯ ในราคาหุ้นละ 1 บาท เท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น (Par Value) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ที่ 2 เรื่องการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ท�าให้บริษัทฯ ต้องเปรียบเทียบส่วนต่างราคาขายกับมูลค่ายุติธรรมของหุ้นดังกล่าว ณ วันที่
จ�าหน่ายหุน้เป็นค่าใช้จ่ายจากการจ่ายโดยใช้หุน้เป็นเกณฑ์ ซึง่มจี�านวนรวมทัง้สิน้ 17.12 ล้านบาท โดยบนัทกึเป็นค่าใช้จ่ายเพิม่เตมิดงันี้

ค่าใช้จ่ายดงักล่าวเป็นเพยีงการประเมนิมลูค่าเปรียบเทยีบกบัมลูค่ายติุธรรม จงึไม่มผีลกระทบต่อกระแสเงนิสดของบรษิทัฯ แต่
จะบันทึกเป็นส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ในส่วนของผู้ถือหุ้นจ�านวน 17.12 ล้านบาท 

ทั้งนี้ มูลค่ายุติธรรมของหุ้นบริษัทฯ ณ วันที่จ�าหน่ายหุ้น เท่ากับ 1.99 บาทต่อหุ้น ซึ่งประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินโดยใช้วิธี
ราคาปิดต่อมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (Price to Book Value Ratio Approach : P/BV) ค�านวณจากมูลค่าตามบัญชีจากงบการเงินงวด
หกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 ซึ่งเป็นงบการเงินล่าสุดก่อนวันเกิดรายการคูณด้วยราคาปิดต่อมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกับบริษัทฯ และน�ามาปรับลดเนื่องจากความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 

(2) ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายหลักของบริษัทฯ ประกอบด้วย ต้นทุนขาย ต้นทุนบริการ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และดอกเบี้ยจ่าย โดยในปี 

2555- 2558 บริษัทฯ มีต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม จ�านวน 551.00 ล้านบาท จ�านวน 685.50 ล้านบาท จ�านวน จ�านวน 902.39 ล้าน
บาท และจ�านวน 958.90 ตามล�าดับ โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. ต้นทุนขายและบริการ และอัตราก�าไรขั้นต้น
ต้นทุนขายและบริการถือเป็นค่าใช้จ่ายหลักของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีต้นทุนขายและบริการ จ�านวน  404.10 ล้านบาทในปี 

2555 จ�านวน 504.54 ล้านบาท ในปี 2556 จ�านวน 702.61 ล้านบาท ในปี 2557และจ�านวน 746.20 ล้านบาท ในปี 2558 ซึ่งคิดเป็น 
ร้อยละ 65.24 ร้อยละ 67.78 ร้อยละ 73.86 และร้อยละ 73.21 ของรายได้จากการขายและบริการ ซึ่งต้นทุนขายและบริการของ 
บรษิทัฯ สามารถแบ่งได้เป็น ต้นทนุขายผลติภณัฑ์ทีบ่รษิทัฯ เป็นตวัแทนจ�าหน่าย ต้นทนุขายผลติภณัฑ์ภายใต้ชื่อ PlanetComm และ
ต้นทุนการบริการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าใช้จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์แยกตามประเภท มูลค่า (ล้านบาท)

ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวม

0.62
10.93
5.57
17.12

ต้นทุนจากการขาย
และให้บริการ

ปี 2555

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

อัตรา
ก�าไร
ขั้นต้น
(%)

อัตรา
ก�าไร
ขั้นต้น
(%)

อัตรา
ก�าไร
ขั้นต้น
(%)

อัตรา
ก�าไร
ขั้นต้น
(%)

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

ต้นทุนขาย
ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจ�าหน่าย
 - ระบบสื่อสารโทรคมนาคม
 - ระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และ
  ดิจิตอลทีวี
รวมต้นทุนผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวแทนจ�าหน่าย
ต้นทุนผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ PlanetComm
ต้นทุนการบริการ
รวมต้นทุนจากการขายและให้บริการ

302.69
25.10

327.78
65.42
10.90

404.10

32.35
24.95

31.83
36.81
68.86
34.77

364.38
69.34

433.72
61.13
9.69

504.54

31.25
25.77

30.43
24.25
75.96
32.22

458.18
126.83

585.01
96.06
21.54

702.61

25.29
18.79

23.97
19.88
65.26
26.14

523.49
61.95

585.44
149.16
11.60

746.20

22.97
19.73

22.64
19.09
85.15
26.79
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ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจ�าหน่าย
ต้นทุนขายผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจ�าหน่าย ในปี 2555- 2558 เท่ากับ จ�านวน 327.78 ล้านบาท จ�านวน 433.72 ล้าน

บาท จ�านวน 585.01 ล้านบาท และจ�านวน 585.44 ล้านบาท ตามล�าดับ โดยต้นทุนขายผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจ�าหน่าย
สามารถจ�าแนกออกเป็น 2 กลุ่มผลิตภัณฑ์ได้แก่ (ก) ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มระบบสื่อสารโทรคมนาคม และ (ข) ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มระบบ
ถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และดิจิตอลทีวี

(ก) ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มระบบสื่อสารโทรคมนาคม
ในปี 2555-2558 บริษทัฯ มีต้นทนุขายของผลติภณัฑ์ทีบ่รษิทัฯ เป็นตวัแทนจ�าหน่ายในกลุม่ระบบสื่อสารโทรคมนาคมเป็นจ�านวน 

จ�านวน 302.69 ล้านบาท จ�านวน 364.39 ล้านบาท จ�านวน 458.18 ล้านบาท และจ�านวน 523.49 ล้านบาท ตามล�าดับ คิดเป็นอัตรา
ก�าไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 32.35 ร้อยละ 31.25 ร้อยละ 25.29 และร้อยละ 22.97 ตามล�าดับ 

ส�าหรับในปี 2555 อัตราก�าไรขั้นต้นของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มระบบสื่อสารโทรคมนาคมเพิ่มขึ้นเป็น 32.35 เนื่องจากบริษัทฯ ได้
รับการแต่งตั้งเป็น TelePresence Video Master Authorized Technology Provider จาก CISCO ซึ่งถือเป็นตัวแทนจ�าหน่ายระดับ
สูงสุด ท�าให้บริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งมีการส่งมอบระบบ Telepresence โครงการใหญ่ ในปี 2556 อัตราก�าไร
ขั้นต้นของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มระบบสื่อสารโทรคมนาคมใกล้เคียงกับอัตราก�าไรขั้นต้นโดยปกติของกลุ่มผลิตภัณฑ์

ส�าหรับปี 2557 และ 2558 บริษัทฯ มีต้นทุนขายของผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจ�าหน่ายในกลุ่มระบบสื่อสารโทรคมนาคม
เท่ากับ 458.18 ล้านบาท และ 523.49 ล้านบาท ตามล�าดับ คิดเป็นอัตราก�าไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 25.29 และ 22.97 ลดลงจากใน
ปี 2557เนื่องจากโครงการประเภทระบบสื่อสารโทรคมนาคมทีส่่งมอบ นัน้เป็นโครงการทีม่ผีลติภณัฑ์ของ CISCO เป็นส่วนประกอบ
ในสดัส่วนทีน้่อย สดัส่วนของงานดาวเทยีมและโครงข่าย Networking ซึง่มต้ีนทนุทีส่งูกว่ามปีรมิาณขายทีม่ากขึน้จงึท�าให้อตัราก�าไร
ขั้นต้นในงวดดังกล่าวลดลงจากปีก่อนหน้า

(ข)  ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และดิจิตอลทีวี
ในปี 2555-2558 ต้นทุนผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจ�าหน่ายในกลุ่มระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และดิจิตอลทีวีเป็น

จ�านวน 25.10 ล้านบาท จ�านวน 69.34 ล้านบาท จ�านวน 126.83 ล้านบาท และจ�านวน 61.95 ล้านบาท ตามล�าดับ หรือคิดเป็น
อัตราก�าไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 24.95 ร้อยละ 25.77 ร้อยละ 18.79 และร้อยละ 19.73 ตามล�าดับ ทั้งนี้ อัตราการก�าไรขั้นต้นของ
ผลิตภัณฑ์ในกลุม่ระบบถ่ายทอดสญัญาณโทรทศัน์และดจิิตอลทวีมีคีวามผนัผวน เนื่องจากเป็นตลาดทีบ่รษิทัฯ เพิง่เริม่ท�าตลาดอย่าง
จริงจัง จึงท�าให้มีอ�านาจต่อรองค่อนข้างน้อย 

ในปี 2555 บริษทัฯได้ชะลอการขยายฐานลกูค้าลงและให้ความส�าคญักบัความสามารถในการท�าก�าไรมากขึน้ จงึท�าให้อตัราก�าไร
ขัน้ต้นของผลติภณัฑ์ในกลุม่ระบบถ่ายทอดสญัญาณโทรทศัน์และดจิติอลทวีีของบรษิทัฯ เพิม่ขึน้เป็นประมาณร้อยละ 24.95 ส่วนในปี 
2556 อตัราก�าไรขัน้ต้นของผลติภณัฑ์ในกลุม่ระบบถ่ายทอดสญัญาณโทรทศัน์และดจิติอลทวีีใกล้เคยีงกบัอตัราก�าไรขัน้ต้นในปี 2555

ส�าหรับปี 2558 ต้นทุนผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจ�าหน่ายในกลุ่มระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และดิจิตอลทีวีเท่ากับ 
61.95 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราก�าไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 19.73 เมื่อเทียบกับปี 2557 ซึ่งมีก�าไรขั้นต้น 18.79 จะเห็นว่าบริษัทฯ
มีก�าไรขั้นต้นสูงขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ มีการบริหารจัดการงานโครงการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและสามารถควบคุมต้นทุนการติดตั้ง
งานให้เสร็จตามระยะเวลาได้ตามก�าหนด

ผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ PlanetComm
ต้นทุนขายของผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ PlanetComm ในปี 2555-2558 เท่ากับจ�านวน 65.42 ล้านบาท จ�านวน 61.13 ล้านบาท 

96.60 ล้านบาท และจ�านวน 149.16 ล้านบาท ตามล�าดับ ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนก�าไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 36.81 ร้อยละ 24.25 
ร้อยละ 19.88 และร้อยละ 19.09 ตามล�าดบั ทัง้นี ้ในปี 2555 อัตราก�าไรขัน้ต้นของผลติภณัฑ์ภายใต้ชื่อ PlanetComm เพิม่ขึน้อย่างมี 
นัยส�าคัญเนื่องจากบริษัทฯ มีการจ�าหน่ายเครื่องตัดสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ พัฒนาร่วมกับเนคเทค) ให้กับ
กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ 

ส�าหรับปี 2558 ต้นทนุขายของผลติภณัฑ์ภายใต้ชื่อ PlanetComm เท่ากบั 149.16 ล้านบาทหรอืคดิเป็นอตัราก�าไรขัน้ต้นเท่ากบั
ร้อยละ 19.09 ทัง้นีอ้ตัราก�าไรขัน้ต้นของผลติภณัฑ์ภายใต้ชื่อ PlanetComm ใกล้เคยีงกบัปี 2557 ซ่ึงมอีตัราก�าไรขัน้ต้นเท่ากบั 19.88 
บริษัทฯ ยังคงมีการจ�าหน่ายกล่องรับสัญญาณ Set Top Box ซึ่ง Set Top Box เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราก�าไรขั้นต้นต�่ากว่าอัตราก�าไร
ขั้นต้นโดยปกติของผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม เนื่องจากเป็นสินค้าที่มีการแข่งขันที่สูงในอุตสาหกรรม 
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ต้นทุนการบริการ
ในปี 2555-2558 ต้นทุนบริการของบริษัทฯ เท่ากับ จ�านวน 10.90 ล้านบาท จ�านวน 9.69 ล้านบาท จ�านวน 21.54 ล้านบาท 

และจ�านวน 11.60 ล้านบาท ตามล�าดับ โดยต้นทุนบริการของบริษัทฯ ประกอบด้วย ต้นทุนเงินเดือนฝ่ายบริการหลังการขาย และ
ต้นทุนค่ารับประกันและซ่อมบ�ารุงที่บริษัทฯ ต้องจ่ายให้กับผู้ผลิตหรือผู้จัดจ�าหน่าย ซึ่ง ต้นทุนเงินเดือนฝ่ายบริการหลังการขาย 
และต้นทุนค่ารับประกันและซ่อมบ�ารุงในปี 2555 และปี 2556 คิดเป็นสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 31.15 และร้อยละ 24.04 ของต้นทุน
บริการตามล�าดับ และในปี 2557 คิดเป็นสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 34.74 และร้อยละ 14.85 ในปี 2558 โดยในปี 2555-2558 บริษัทฯ 
มีอัตราส่วนก�าไรขั้นต้นจากการบริการของบริษัทฯ เท่ากับร้อยละ 68.85, ร้อยละ 75.96 ร้อยละ 65.26 และร้อยละ 85.15 ตามล�าดับ 

ส�าหรับปี 2558 ต้นทุนบริการของบริษัทฯ เท่ากับจ�านวน 11.60 ล้านบาท ซึ่งเป็นต้นทุนเงินเดือนฝ่ายบริการหลังการขาย 3.3 
ล้านบาท และต้นทุนค่ารับประกันและซ่อมบ�ารุงเท่ากับ 8.30 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 28.45 และร้อยละ 71.55 ของต้นทุนบริการ 
ซึ่งในงวดดังกล่าว บริษัทฯ มีอัตราก�าไรขั้นต้นจากการบริการเท่ากับร้อยละ 85.15

2. ค่าใช้จ่ายในการขาย
บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขาย จ�านวน 48.25 ล้านบาท ในปี 2555 จ�านวน 64.88 ล้านบาท ในปี 2556 จ�านวน 79.81 ล้านบาท 

ในปี 2557 และ 77.00 ล้านบาทในปี 2558 คิดเป็นสัดส่วนร้อย 7.69 ร้อยละ 8.64 ร้อยละ 8.28 และร้อยละ 7.49 ของรายได้รวม
ตามล�าดับ ซึ่งค่าใช้จ่ายในการขายของบริษัทฯ โดยเฉลี่ย ปี 2556 - 2558 ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายพนักงานขายประมาณร้อยละ 75 
ค่าใช้จ่ายทางการตลาดประมาณร้อยละ 20 และค่าใช้จ่ายในการเดินทางประมาณร้อยละ 5 ของค่าใช้จ่ายในการขาย 

ในปี 2556 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายเป็นค่าใช้จ่ายพนักงานขาย ค่าใช้จ่ายพิเศษจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ค่าใช้
จ่ายทางการตลาด และค่าใช้จ่ายในการเดินทางเท่ากับร้อยละ 51.19 ร้อยละ 16.85 ร้อยละ 25.42 และร้อยละ 6.55 ของค่าใช้จ่าย
ในการขายตามล�าดับ ทั้งนี้ หากไม่รวมค่าใช้จ่ายพิเศษจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ดังกล่าว ค่าใช้จ่ายในการขายในปี 2556 จะ
เท่ากับ 53.95 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.18 ของรายได้รวม ซึ่งใกล้เคียงกับปี 2555

ส�าหรับปี 2558 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายเท่ากับ 77.01 ล้านบาท โดยเป็นค่าใช้จ่ายพนักงานขาย ค่าใช้จ่ายทางการตลาด 
และค่าใช้จ่ายในการเดนิทางเท่ากบัร้อยละ 67.38 ร้อยละ 26.18 และร้อยละ 6.44 ของค่าใช้จ่ายในการขาย ตามล�าดบั ทัง้นี ้ค่าใช้จ่าย
ในการขายปี 2558 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.49 ของรายได้รวม เมื่อเทียบกับปี 2557 ซึ่งมีค่าใช้จ่ายขายเท่ากับ 79.81 ล้านบาทหรือ
เท่ากบับร้อยละ 8.28 ของรายได้รวม ค่าใช้จ่ายในการขายลดลง 8.28 ล้านบาท อนัเป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายในการโฆษณาสนิค้าทีล่ดลง

3. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจ�านวน 91.18 ล้านบาท ในปี 2555 และจ�านวน 107.60 ล้านบาท ในปี 2556 คิดเป็นสัดส่วน

ร้อยละ 14.53 และร้อยละ 14.33 ของรายได้รวม ตามล�าดับ ซึ่งค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทฯ โดยเฉลี่ยปี 2555 – 2556 
ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายพนักงานประมาณร้อยละ 42 ค่าเสื่อมราคาประมาณร้อยละ 20 ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานประมาณ 
ร้อยละ 22 และค่าเช่าประมาณร้อยละ 14 

ในปี 2557 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 111.86 ล้านบาท โดยเป็นค่าใช้จ่ายพนักงานร้อยละ 41.06 ค่าเสื่อมราคา
ร้อยละ 17.23 ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานร้อยละ 31.17 และค่าเช่าร้อยละ 10.54 ทั้งน้ี ค่าใช้จ่ายในการบริหารส�าหรับปี 2557 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11.61 ของรายได้รวม ลดลงจากส้ินปี 2556 เน่ืองจากบริษัทฯ สามารถบริหารค่าใช้จ่ายในการบริหารได้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

ส�าหรบัปี 2558 บรษิทัฯ มค่ีาใช้จ่ายในการบรหิารเท่ากับ 125.58 ล้านบาท โดยเป็นค่าใช้จ่ายพนักงานร้อยละ 36.65 ค่าเสื่อมราคา
ร้อยละ 16.52 ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานร้อยละ 34.40 และค่าเช่าร้อยละ 12.43 ทัง้นี ้ค่าใช้จ่ายในการบรหิารส�าหรบัปี 2558 คดิเป็น
สัดส่วนร้อยละ 12.22 ของรายได้รวม ค่าใช้จ่ายด�าเนินงานเพิ่มขึ้นจากปี 2557 จ�านวน13.72 ล้านบาท เป็นผลมาจากการตั้งค่าเผื่อ
หน้ีสงสยัจะสญูและขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นของเงินสกลุดอลล่าร์สหรฐัอเมรกิา แม้ว่าธรุกจิจะไม่สามารถควบคมุความผนัผวน
ของอัตราแลกเปลี่ยนได้ แต่ก็ได้มีการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยใช้เครื่องมือต่างๆ ที่เหมาะสมในการป้องกันความ
เสีย่งล่วงหน้า เช่น Forward Futures Options เป็นต้น เพื่อให้สามารถบรหิารจดัการรายได้และต้นทนุได้อย่างมปีระสทิธิภาพมากขึน้
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4. ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ในปี 2555-2558 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายทางการเงินจ�านวน 7.48 ล้านบาท จ�านวน 8.49 ล้านบาท จ�านวน 8.12 ล้านบาท และ

จ�านวน 10.11 ล้านบาท ตามล�าดับ ภาระดอกเบี้ยจ่ายส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เกิดขึ้นจากการใช้วงเงิน L/I, P/N และ LC/TR ซึ่งเป็น
วงเงินกู้ยืมประเภทหมุนเวียนในการสั่งซ้ือสินค้าท้ังจากในประเทศและต่างประเทศ โดยในปี 2555-2558 มีเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก
สถาบันการเงินเท่ากับ 176.90 ล้านบาท 119.71 ล้านบาท 103.07 และ 260.91 ล้านบาทตามล�าดับ 

ส�าหรับปี 2558 บริษัทฯมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 157.84 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี 2557 และมีค่าใช้จ่าย
ทางการเงินจ�านวน 10.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1.98 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ใช้วงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะ
สั้นจากสถาบันการเงินมากขึ้นในการสั่งซื้อสินค้าและลงทุนในอุปกรณ์เพื่อขยายงานด้านบริการ 

 (ค) ก�าไรสุทธิและอัตราก�าไรสุทธิ
จากผลการด�าเนินงานที่กล่าวมาข้างต้น ท�าให้ในปี 2555- 2558 บริษัทฯ มีก�าไรสุทธิ จ�านวน 57.84 ล้านบาท จ�านวน 48.82 

ล้านบาท จ�านวน 48.45 ล้านบาท และจ�านวน 53.39 ล้านบาท ตามล�าดับ คิดเป็นอัตราก�าไรสุทธิ ร้อยละ 9.22 ร้อยละ 6.50 ร้อยละ 
5.03 และร้อยละ 5.20 ตามล�าดับ ส�าหรับปี 2556 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ เท่ากับ 17.12 ล้านบาท 
ทัง้นี้หากไมร่วมค่าใช้จ่ายพเิศษดงักล่าว จะท�าใหอ้ตัราก�าไรสุทธเิท่ากับร้อยละ 8.78 และในปี 2557 อัตราก�าไรสุทธลิดลงเปน็ร้อยละ 
5.03 เนื่องจากอัตราก�าไรขั้นต้นลดลงจากร้อยละ 32.22 ในปี 2556 เป็นร้อยละ 26.14 ในปี 2557 ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น 

ส�าหรับปี 2558 บริษัทฯมีก�าไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากปี 2557 เป็นผลมาจากอัตราก�าไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 26.14 ในปี2557 
เป็นร้อยละ 26.79 ในปี 2558 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
เมื่อพิจารณาอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on Equity) เท่ากับร้อยละ 31.85 ในปี 2555 ร้อยละ 23.35 ในปี 2556 ร้อยละ 

14.51 ในปี 2557 และร้อยละ 11.31 ในปี 2558 โดยในปี2555 บริษัทฯมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจ�านวน175.00 ล้านบาท 
คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลเท่ากับร้อยละ 302.58 และในปี 2556 บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส�าหรับปี 2556 
ให้แก่ผู้ถือหุ้นจ�านวน 43.75 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลเท่ากับร้อยละ 89.61 ในปี 2558 บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผล
ให้แก่ผู้ถือหุ้นจ�านวน 30 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลเท่ากับร้อยละ 56.19

 2. ฐานะทางการเงิน
(ก) สินทรัพย์
ณ สิ้นปี 2555-2558 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม จ�านวน 545.00 ล้านบาท จ�านวน 434.71 ล้านบาท จ�านวน 700.75 ล้านบาท 

และจ�านวน 932.52 ล้านบาทตามล�าดบั ซึง่สนิทรพัย์ทีส่�าคญัของบรษิทัฯได้แก่ ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอื้่น สนิค้าคงเหลอื และทีด่นิ
อาคารและอปุกรณ์ โดยในปี 2556 สดัส่วนของรายการสนิทรพัย์ทีส่�าคญัดงักล่าวต่อสนิทรพัย์รวมคดิเป็นร้อยละ 48.39 ร้อยละ 23.45 
และร้อยละ 10.78 ตามล�าดบั ในปี 2557 สดัส่วนของรายการสนิทรพัย์ทีส่�าคญัดงักล่าวต่อสนิทรพัย์รวมคิดเป็นร้อยละ 43.27 ร้อยละ 
23.47 และร้อยละ 8.02 ตามล�าดับ และส�าหรับปี 2558 สัดส่วนของรายการสินทรัพย์ที่ส�าคัญดังกล่าวต่อสินทรัพย์รวมคิดเป็น
ร้อยละ 47.04 ร้อยละ 26.99 และร้อยละ 9.51 ตามล�าดับ ทั้งนี้รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ส�าคัญของบริษัทฯ สามารถสรุปได้ดังนี้

ลูกหนี้การค้า 
บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จ�านวน 307.91 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2555 จ�านวน 209.69 ล้านบาท ณ 

สิ้นปี 2556 จ�านวน 297.39 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2557 และจ�านวน 347.02 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2558 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 56.50 
ร้อยละ 48.24 ร้อยละ 42.44 และร้อยละ 37.21 ล้านบาท ของสินทรัพย์รวมตามล�าดับ บริษัทฯ มีนโยบายการให้ระยะเวลาช�าระ
หนี้ (Credit Term) แก่ลูกค้าทั่วไปประมาณ 30 - 60 วัน โดย ณ สิ้นปี 2555 - 2558 บริษัทฯ มีระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉลี่ยเท่ากับ 
135.07 วัน 125.15 วัน 98.53 วัน และ 98.38 วัน ตามล�าดับ 
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ระยะเวลาค้างช�าระ
ณ 31 ธ.ค. 2555

ล้านบาท ล้านบาทล้านบาท ล้านบาทร้อยละ ร้อยละร้อยละ ร้อยละ

ณ 31 ธ.ค. 2556 ณ 31 ธ.ค. 2557 ณ 31 ธ.ค. 2558

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ
ค้างช�าระเกินก�าหนด :
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวมลูกหนี้การค้า
หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ

79.82

178.37
37.21
7.59
4.92

307.91
(0.14)

307.76

25.92

57.93
12.08
2.47
1.60

100.00

107.95

73.00
0.39

28.35

209.69
-

209.69

51.48

34.81
0.19

13.52

100.00

135.27

96.27
20.60
45.25

-
297.39
(1.85)

295.54

45.49

32.37
6.93

15.22
-

100.00

156.36

89.68
66.40
33.81
0.77

347.02
(4.51)

342.51

45.06

25.84
19.13
9.14
0.22

100.00

จากตารางข้างต้นจะเห็นว่า ลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2555-2558 มีสัดส่วนร้อยละ 25.92 ร้อยละ 
51.48 ร้อยละ 45.49 และร้อยละ 45.06 ของยอดลูกหนี้การค้าก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามล�าดับ โดยเป็นลูกหนี้ที่ค้างช�าระ
ไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 57.93 ร้อยละ 34.81 ร้อยละ 32.37 และร้อยละ 25.84 ของยอดลูกหนี้การค้าก่อนหักค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ ตามล�าดับ และเป็นลูกหนี้ที่ค้างช�าระระหว่าง 3 - 6 เดือนซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 12.08 ร้อยละ 0.19 ร้อยละ 6.93 และ
ร้อยละ 19.13 ของยอดลูกหนี้การค้าก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ตามล�าดับ ทั้งนี้สาเหตุที่ลูกหนี้ที่ค้างช�าระไม่เกิน 3-6 เดือน ณ 
สิ้นปี 2557 และสิ้นปี 2558 เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ เนื่องจากบริษัทฯ มีการส่งมอบโครงการขนาดใหญ่จ�านวนมากในช่วงสิ้นงวด
ดงักล่าว และมบีางโครงการทีว่นัครบก�าหนดช�าระเงินไม่ตรงกบัรอบการช�าระเงินของลกูค้า จงึท�าให้การช�าระเงินของลกูค้าดังกล่าว
ล่าช้าอออกไป นอกจากนัน้ยงัมลีกูค้าบางส่วนทีเ่ป็นหน่วยงานราชการซ่ึงใช้เวลาในการเบกิจ่ายช�าระค่าสนิค้าที่ใช้เวลานานกว่าบรษิทั
ทั่วไป และลูกหนี้ที่ค้างช�าระตั้งแต่ 6-12 เดือนของ ณ สิ้นปี 2556 เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากบริษัทฯ ได้
มีการส่งมอบงานโครงการให้กับหน่วยงานราชการเพิ่มมากขึ้น สาเหตุดังกล่าว ส่งผลท�าให้ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยของบริษัทฯ ในปี 
2555 และปี 2556 เพิ่มสูงขึ้นเป็น 136.67 วัน และ 125.55 วัน ตามล�าดับ ทั้งนี้ ลูกหนี้ที่ค้างช�าระตั้งแต่ 6-12 เดือนของ ณ สิ้นปี 
2556 จ�านวน 28.35 ล้านบาท ได้ช�าระเงินจ�านวนดังกล่าวครบถ้วนแล้วในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 บริษัทฯ จึงไม่ได้มีการส�ารองค่า
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�าหรับลูกหนี้ดังกล่าว ในงบการเงินส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ส�าหรับ ณ สิ้นปี 2557 บริษัทฯ มี
ลูกหนี้เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาเนื่องมาจากงานโครงการที่ขายมากขึ้น ได้ส่งมอบงานแล้วแต่รอการช�าระหน้ี ในส่วนของลูกหนี้ที่ค้าง
ช�าระระหว่าง 6-12 เดือนจ�านวน 45.25 ล้านบาทเป็นของหน่วยงานราชการรายหนึ่ง จ�านวน 43.5 ล้านบาท ซึ่งได้รับเงินแล้วใน
ไตรมาสที่1 ปี 2558 และเอกชนอีกหนึ่งรายจ�านวน 1.8 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้ด�าเนินการฟ้องคดีลูกหนี้รายนี้แล้ว และมีการช�าระ
หนี้แล้วทั้งจ�านวนในปี 2558

ส�าหรับนโยบายในการตั้งส�ารองค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ บริษัทฯ จะใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิด
ขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยค�านึงถึง ความน่าเชื่อถือของลูกหนี้ ความมั่นคงขององค์กรประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของ
ลูกหนี้ที่คงค้าง และสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น โดยแยกประเภทของลูกหนี้เป็น 2 ประเภทหลักคือ

1. ลูกหนี้ที่เป็นหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจไม่มีการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
2. ลูกหนี้ที่เป็นเอกชนทั่วๆ ไป บริษัทฯ จะพิจารณาจากระยะเวลาผิดนัดช�าระหนี้ โดยประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็น

ร้อยละของมูลค่าของจ�านวนหนี้ที่ผิดนัดช�าระแต่ละรายดังนี้

จ�านวนวันที่ผิดนัดช�าระหนี้ สัดส่วนการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

> 180 วัน
> 240 วัน
> 365 วัน

ร้อยละ 20 ของจ�านวนหนี้ที่ผิดนัด
ร้อยละ 40 ของจ�านวนหนี้ที่ผิดนัด
ร้อยละ 100 ของจ�านวนหนี้ที่ผิดนัด
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สินค้าคงเหลือ
ณ สิ้นปี 2555- 2558 บริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือก่อนหักส�ารองค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ จ�านวน 114.68 ล้าน

บาท จ�านวน 108.07 ล้านบาท จ�านวน 171.61 ล้านบาท และจ�านวน 269.03 ล้านบาท ตามล�าดับ โดยส่วนประกอบของสินค้าคง
เหลือที่มีปริมาณมากที่สุด คือ สินค้าส�าเร็จรูป ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนต่อสินค้าคงเหลือรวมร้อยละ 42.89 ร้อยละ 58.24 ร้อยละ 81.32 
และร้อยละ 93.52 ตามล�าดับ เนื่องจากบริษัทฯ จะต้องจัดเก็บสินค้าบางอย่างในจ�านวนที่เพียงพอเพื่อที่จะสามารถตอบสนองความ
ต้องการลูกค้าได้ทันที เช่น ระบบประชุมทางไกลด้วยเสียง ระบบประชุมทางไกลเสมือนจริง เป็นต้น นอกจากนั้น ณ สิ้นปี 2556 
บริษัทฯ มีงานระหว่างท�าคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.02 ของมูลค่าสินค้าคงเหลือทั้งหมด เนื่องจากบริษัทฯ มีโครงการขนาดใหญ่ที่
รอส่งมอบให้ลูกค้า ในขณะที่ ณ สิ้นปี 2557 บริษัทฯ มีงานระหว่างท�าคิดเป็นร้อยละ 14.27 ของมูลค่าสินค้าคงเหลือทั้งหมด และ
สินค้าระหว่างทาง ซึ่งเป็นสินค้าท่ีอยู่ระหว่างขนส่งจากผู้ผลิตมายังบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 4.18 ของมูลค่าสินค้าคงเหลือทั้งหมด 
ในปี 2558 บริษัทฯมีสินค้าส�าเร็จรูปเพิ่มขึ้นจากปี 2557 เป็นจ�านวนมากขึ้นถึง 112.03 ล้านบาทซึ่งเป็นสินค้าในกลุ่มของกล่องรับ
สัญญาน (Set Top Box) และ กลุ่มสินค้าระบบประชุมทางไกล

ในการประมาณค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นจากสินค้าเสื่อมสภาพ สินค้าเก่าล้าสมัย เคลื่อนไหวช้า หรือเสื่อมคุณภาพจากอายุโดยประมาณของสินค้าแต่ละชนิด 
และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี โดย ณ สิ้นปี 2556 บริษัทฯ มีการตั้งค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าจ�านวน 6.12 ล้านบาท 
ณ สิ้นปี 2557 จ�านวน 7.18 ล้านบาท และ ณ สิ้นปี 2558 จ�านวน 17.34 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้มีการก�าหนดนโยบายในการตั้งค่า 
เผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือดังนี้

ณ 31 ธ.ค. 2555

ล้านบาท ล้านบาทล้านบาท ล้านบาทร้อยละ ร้อยละร้อยละ ร้อยละ

ณ 31 ธ.ค. 2556 ณ 31 ธ.ค. 2557 ณ 31 ธ.ค. 2558

สินค้าส�าเร็จรูป
งานระหว่างท�า
อะไหล่และวัสดุ
สินค้าระหว่างทาง
รวมสินค้าคงเหลือ
หัก : การปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิ
ที่จะได้รับ
สินค้าคงเหลือ – สุทธิ

49.19
64.44

-
1.05

114.68
(3.10)

111.58

42.89
56.19

-
0.92

100.00

62.94
27.04
0.11

17.97
108.07
(6.12)

101.95

58.24
25.02
0.11

16.63
100.00

139.56
24.49
0.40
7.17

171.62
(7.18)

164.44

81.32
14.27
0.23
4.18

100.00

251.59
13.98
0.13
3.33

269.03
(17.34)

251.69

93.52
5.20
0.05
1.24

100.00

สัดส่วนการตั้งค่าเผื่อการลดลง
ของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

มูลค่าสินค้าคงเหลือ
ณ 31 ธ.ค. 58

(ล้านบาท)

มูลค่าการตั้งค่าเผื่อการลดลงของ
มูลค่าสินค้าคงเหลือ

ณ 31 ธ.ค. 58 (ล้านบาท)

อายุสินค้า
คงเหลือ

1-2 ปี
2-3 ปี
3-4 ปี
4-5 ปี

5 ปีขึ้นไป*

10%
20%
30%
40%
100%

59.70
5.83
6.34
2.60
10.47

5.97
1.17
1.90
1.04
7.32

หมายเหตุ * กรณีสินค้าไม่เสื่อมสภาพและไม่ตกรุ่น อายุสินค้าคงเหลือ 5-10 ปี ตั้งเผื่อ 50% และเมื่ออายุสินค้ามากกว่า 10 ปี ตั้ง
ค่าเผื่อ 100%
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จากนโยบายดังกล่าว ส่งผลท�าให้ ณ สิ้นปี 2558 บริษัทฯ มีการตั้งค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นเป็นจ�านวน 
10.15 ล้านบาท 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
บริษัทฯ มีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิจ�านวน 43.39 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2555 จ�านวน 46.87 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2556 จ�านวน 

56.20 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2557 และจ�านวน 88.72 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2558 คิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับ ร้อยละ 7.96 
ร้อยละ 10.78 ร้อยละ 8.02 และร้อยละ 9.51 ตามล�าดับ โดยในปี 2555 บริษัทฯ มีการลงทุนในอุปกรณ์ทดสอบเพิ่มเติมอีก 6.26 
ล้านบาท และลงทุนในเครื่องใช้ส�านักงาน 2.56 ล้านบาท ในขณะที่ บริษัทฯ ได้มีการตัดจ�าหน่ายเครื่องใช้ส�านักงานซึ่งมีมูลค่าทาง
บัญชีสุทธิเท่ากับ 0.84 ล้านบาท และตัดจ�าหน่ายอุปกรณ์ทดสอบซึ่งมีมูลค่าทางบัญชีสุทธิเท่ากับ 0.54 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการ
ตรวจนับสินทรัพย์หลังจากการย้ายส�านักงาน และในปี 2556 บริษัทฯ มีการลงทุนในอุปกรณ์ทดสอบจ�านวน 11.78 ล้านบาท ยาน
พาหนะจ�านวน 3.79 ล้านบาท และเครื่องใช้ส�านักงานจ�านวน 3.19 ล้านบาท และในปี 2557 บริษัทฯ มีการลงทุนในอุปกรณ์ทดสอบ
จ�านวน 5.83 ล้านบาท ยานพาหนะจ�านวน 16.72 ล้านบาท และเครื่องใช้ส�านักงานจ�านวน 5.25 ล้านบาท ส�าหรับปี 2558 บริษัทฯ 
มีการลงทุนในอุปกรณ์ทดสอบจ�านวน 24.96 ล้านบาท อุปกรณ์โครงข่าย 14.32 ล้านบาท เครื่องใช้ส�านักงานจ�านวน 5.5 ล้านบาท 
และยานพาหนะจ�านวน 1.20 ล้านบาท 

(ข) สภาพคล่อง
 กระแสเงินสด
 ในปี 2555 - 2558 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากการด�าเนินงานเท่ากับ จ�านวน (80.47) ล้านบาท จ�านวน 146.91 ล้านบาท 

จ�านวน (112.97) ล้านบาท และจ�านวน (74.40) ล้านบาท ตามล�าดับ กระแสเงินสดจากการด�าเนินงานในปี 2556 เพิ่มขึ้นจากงวด
เดียวกันของปีก่อนหน้า เนื่องจากบริษัทฯ สามารถเก็บหนี้ได้ดีขึ้นโดย ณ สิ้นปี 2556 ลูกหนี้การค้าลดลง 98.72 ล้านบาทจากปีก่อน
หน้า ในขณะที่ยอดสินค้าคงเหลือลดลง ส�าหรับปี 2557 กระแสเงินสดจากการด�าเนินงานลดลงจากปี 2556 เนื่องจากบริษัทฯ มี
สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 63.54 ล้านบาทและลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 94.72 ล้านบาท ส�าหรับปี 2558 กระแสเงินสดจากการด�าเนินงาน
เพิ่มขึ้น 38.57 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 27.60 ล้านบาท เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ 9.05 ล้าน
บาท

 กระแสเงินสดที่ได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมการลงทุนของบริษัทฯ ในปี 2555-2558 เท่ากับจ�านวน (7.00) ล้านบาท จ�านวน 
(16.34) ล้านบาท จ�านวน (47.69) ล้านบาท และจ�านวน (45.92) ล้านบาท ตามล�าดับ ในปี 2555-2558 บริษัทฯ มีการลงทุนใน
อุปกรณ์ทดสอบ อุปกรณ์โครงข่าย และอุปกรณ์ส�านักงานเท่ากับ 8.82 ล้านบาท 15.37 ล้านบาท 13.30 ล้านบาท และ 44.82 ล้าน
บาทตามล�าดับ กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงินของบริษัทฯ ในปี 2555 บริษัทฯ มีการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบัน
การเงินเพิ่มขึ้น จ�านวน 83.09 ล้านบาท ส่งผลท�าให้กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงินของบริษัทฯ เท่ากับจ�านวน 
77.94 ล้านบาท และในปี 2556 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับจ�านวน (135.60) ล้านบาท เนื่อง
จากบรษิทัฯ มกีารจ่ายปันผลให้แก่ผูถ้อืหุน้จ�านวน 218.75 ล้านบาท รวมท้ังมกีารช�าระดอกเบีย้จ่าย และช�าระคนืเงนิกู้ยมืสถาบนัการ
เงิน ในขณะที่ได้รับช�าระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนจ�านวน 150.00 ล้านบาท ในปี 2557 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรม
จัดหาเงินเท่ากับจ�านวน 178.38 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีเงินสดรับจากการเพิ่มทุนจ�านวน 202.70 ล้านบาท และมีการจ่ายคืน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารบางส่วน ส�าหรับในปี 2558 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับจ�านวน 
118.26 ล้านบาท เนื่องจากมีเงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน และการใช้วงเงินสินเชื่อระยะสั้นจากธนาคารเพิ่ม
ขึ้น ในขณะเดียวกันมีการจ่ายเงินปันผลจ�านวน 30 ล้านบาท 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558(หน่วย : ล้านบาท)

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมด�าเนินงาน
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น
(ลดลง) สุทธิ

(80.47)
(7.00)
77.94
(9.53)

146.91
(16.34)

(135.60)
(5.03)

(112.97)
(47.69)
178.38
17.71

(74.40)
(45.92)
118.26
(2.06)
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อัตราส่วนสภาพคล่อง
ณ สิ้นปี 2555 – 2558 บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 1.46 เท่า 1.64 เท่า 2.73 เท่า และ 1.86 เท่า ตามล�าดับ และมี

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากับ 1.01 เท่า 1.03 เท่า 1.59 เท่า และ 1.24 เท่า ตามล�าดับ สาเหตุที่อัตราส่วนสภาพคล่องหมุน
เร็วมีส่วนต่างจากอัตราส่วนสภาพคล่องค่อนข้างมากนั้น เนื่องจากบริษัทฯ มีสัดส่วนสินค้าคงเหลือต่อสินทรัพย์หมุนเวียนในอัตราที่
สูงคิดเป็น ร้อยละ 24.59 ร้อยละ 30.25 ร้อยละ 29.76 และร้อยละ 33.18 ตามล�าดับ

บริษัทฯ มี Cash Cycle เท่ากับ 148.4 วัน ในปี 2555 เท่ากับ 148.22 วัน ในปี 2556 เท่ากับ 126.40 วัน ในปี 2557 และ
เท่ากับ 150.47 วันในปี 2558 สาเหตุที่ท�าให้ Cash Cycle ในปี 2557 ลดลง เกิดจากการที่บริษัทฯ มีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยลดลง
จาก 125.15 วัน ในปี 2556 เป็น 98.53 วัน และ ลดลง เนื่องจากระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยของบริษัทฯ ลดลงจาก 76.18 วันใน
ปี2556 เป็น 69.19 วันในปี 2557 ในขณะที่ระยะเวลาช�าระหนี้ลดลง เหลือ 41.32  วัน 

ส�าหรับปี 2558 บริษัทฯมี Cash Cycle เท่ากับ 150.47 วัน เพิ่มขึ้นจากปี 2557 เนื่องจาก ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
จาก 69.19 วันเป็น 101.77 วัน ส่วนระยะเวลาเก็บหนี้ยังคงเดิม

(ค) แหล่งที่มาของเงินทุน
 หนี้สิน
 ณ สิ้นปี 2555-2558 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม จ�านวน 334.50 ล้านบาท จ�านวน 227.03 ล้านบาท จ�านวน 240.44 ล้านบาท 

และจ�านวน 448.82 ล้านบาทตามล�าดับ ในปี 2558 หนี้สินรวมของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญอันเนื่องมาจากการใช้วงเงินกู้
ยืมระยะสั้นจากธนาคารและสถาบันการเงินในการซื้อสินค้าเพื่อขาย และซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ด�าเนินงาน 

อย่างไรกต็าม หากพจิารณาโครงสร้างหนีส้นิของบรษิทัฯ จะพบว่าหนีส้นิส่วนใหญ่เป็นหนีส้นิหมนุเวยีนที่ใช้ในการด�าเนนิธรุกจิ
ของบริษัทฯ ซึ่งหากคิดเป็นสัดส่วนต่อหนี้สินรวมจะเท่ากับร้อยละ 92.85 ณ สิ้นปี 2555 ร้อยละ 90.53 ณ สิ้นปี 2556 ร้อยละ 84.03 
ณ สิ้นปี 2557 และร้อยละ 91.08 ณ สิ้นปี 2558 โดยหนี้สินหมุนเวียนที่ส�าคัญประกอบด้วย เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ซึ่ง
ส่วนใหญ่จะเป็นเงินกู้ยืมประเภทเงินเบิกเกินบัญชี และ LC/TR และเจ้าหนี้การค้า คิดเป็นร้อยละ 58.13 และ ร้อยละ 26.62 ของ
หนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2558 

 ส่วนของผู้ถือหุ้น
 ณ สิ้นปี 2555 - 2556บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นจ�านวน จ�านวน 210.50 ล้านบาทและ 207.69 ล้านบาทตามล�าดับ ลดลง

จาก ณ สิ้นปี 2555 จ�านวน 2.81 ล้านบาท เนื่องจากเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 ที่ประชุมสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติ
อนุมัติให้มีการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 70 บาท รวมเป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น 175.00 ล้านบาท ซึ่งเป็นการ
จ่ายปันผลจากผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2555 โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 ซึ่งการ
จ่ายปันผลในครั้งนี้คิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลเท่ากับ ร้อยละ 302.58 ของผลประกอบการในงวดดังกล่าว นอกจากนั้นที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2556 ยังมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 150.00 ล้านหุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้น
เดิมของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทได้รับช�าระเงินค่าหุ้นเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2556 และเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 ที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติให้มีการจ่ายปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท รวม
เป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น 43.75 ล้านบาท ซึ่งเป็นการจ่ายปันผลจากผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ในงวด 9 เดือน ปี 2556 ในขณะที่
บริษัทฯ มีก�าไรสะสมเพิ่มขึ้นจากผลประกอบการของบริษัทฯ เท่ากับ 48.82 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการบันทึกส่วนเกินทุน
จากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์จ�านวน 17.12 ล้านบาท เนื่องจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ได้ขายหุ้นของบริษัทฯ ให้แก ่
ผูบ้รหิารของบริษทัฯ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่2 เรื่องการจ่ายโดยใช้หุน้เป็นเกณฑ์ ท�าให้บรษิทัฯ ต้องเปรยีบเทยีบ
ส่วนต่างระหว่างราคาขายกับมูลค่ายุติธรรมของหุ้นดังกล่าวในการบันทึกเป็นส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558(หน่วย : ล้านบาท)

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว   (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)
ระยะเวลาช�าระหนี้ (วัน)
Cash Cycle (วัน)

1.46
1.01

135.07
71.57
58.20

148.44

1.64
1.03

125.15
76.18
53.11

148.22

2.73
1.59

98.53
69.19
41.32
126.4

1.86
1.24

98.38
101.77
49.69

150.47
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 ณ สิ้นปี 2557 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นจ�านวน 460.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2556 จ�านวน 252.62 ล้านบาท 
เนื่องจากเมื่อวันที่ 16-18 มิถุนายน 2557 บริษัทฯมีการเสนอขายหุ้นสามัญจ�านวน 75 ล้านหุ้นให้ประชาชนทั่วไปจ�านวน 70 ล้านหุ้น
และกรรมการและพนักงานของบริษัท จ�านวน 5 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เสนอขายหุ้นละ 2.80 บาท ท�าให้บริษัทฯมีทุน
เพิ่มขึ้นจากการจ�าหน่ายหุ้นสามัญ 75 ล้านบาท มีส่วนเกินมูลค่าหุ้นหลังจากหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นแล้วจ�านวน 
129.16 ล้านบาท บริษัทฯมีก�าไรสะสมเพิ่มขึ้นจากผลประกอบการของบริษัทฯจ�านวน 48.45 ล้านบาท

ส�าหรับปี 2558 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นจ�านวน 483.70 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2557 จ�านวน 23.39 ล้านบาท เนื่อง
จากบรษิทัฯมกี�าไรสะสมเพิม่ขึน้จากผลประกอบการของบรษิทัฯจ�านวน 53.39 ล้านบาทและมกีารจ่ายเงนิปันผลจ�านวน 30 ล้านบาท

 ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน
 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 1.59 เท่า ณ สิ้นปี 2555 และณ สิ้นปี 2556 เท่ากับ 1.09 เท่า ลด

ลงจากปี 2555 จากการลดลงของหนี้สินหมุนเวียน และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2557 เท่ากับ 0.52 เท่า ลดลง
จากปี 2556 เนื่องจากบริษัทฯ มีการเพิ่มทุนท�าให้ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจ�านวนสูงขึ้น และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 
2558 เท่ากับ 0.93 เท่า เพิ่มขึ้นจากปี 2557 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียนในส่วนของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารและ
สถาบันการเงิน เจ้าหนี้การค้าและ เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
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คณะกรรมการบริษัทไดใหความสําคัญตอหนาที่และความรับผิดชอบดูแลกิจการบริษัทฯ ใหเปนไปตามนโยบายการกํากับดูแล
กจิการทีด่ ีการกาํกบัดแูลงบการเงนิและสารสนเทศทางการเงนิทีป่รากฏในรายงานประจาํป มขีอมลูทีถ่กูตอง ครบถวน เปดเผยอยาง
เพียงพอ งบการเงินไดจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใชนโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและ
ถอืปฏิบตัอิยางสม่ําเสมอและใชดลุยพินจิอยางระมัดระวัง รวมถึงจดัใหมแีละดํารงรักษาไวซึง่ระบบการควบคุมภายในท่ีมปีระสิทธผิล 
เพื:อใหเชื:อม่ันอยางมเีหตุผลตอความเชื:อถือไดของงบการเงนิ การดแูลรกัษาทรพัยสนิมรีะบบการปองกนัทีด่ไีมมรีายการทจุรติหรอืมี
การดาํเนนิการทีผ่ดิปกต ิรายการทีเ่กีย่วโยงกนัซึง่อาจทาํใหเกดิความขดัแยงทางผลประโยชนเปนรายการจริงทางการคาอนัเปนธรุกิจ
ปกติทั่วไปอยางสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุด รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑที่เกี่ยวของ ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดรายงานผลการปฏิบตังิานตอคณะกรรมการบริษทัแลว และไดรายงานความเห็นเก่ียวกับเรื:องน้ีในรายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบซึ่งปรากฏในรายงานประจําป

คณะกรรมการบริษทัมคีวามเห็นวาระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯโดยรวมอยูในระดับทีน่@าพอใจ และสามารถใหความม่ันใจ
อยางมีเหตุผลตอความเชื:อถือไดของงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ซ่ึงผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ไดตรวจ
สอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และแสดงความเห็นวางบการเงินแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานโดยถูก
ตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

 (นายสรรพัชญ โสภณ) (นายประพัฒน รัฐเลิศกานต)
 ประธานกรรมการ กรรมการผูอํานวยการ 
  และหัวหนาเจาหนาที่บริหาร

ลงนามวันที่ 25 กุมภาพันธ 2559

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตอรายงานทางการเงิน
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คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการผูท้รงคณุวฒุท่ีิมคีวามเป็นอสิระ 3 คน 1 ในนัน้เป็นผูม้คีวามรูแ้ละประสบการณ์
ด้านบัญชีและการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบ ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 
บริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน และข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายชื่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ดังนี้

   1. ดร.ขัติยา ไกรกาญจน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
   2. คุณสมพงค์ อุ่ยตระกูล กรรมการตรวจสอบ 
   3. คุณสุธารักษ์ สุนทรภูษิต กรรมการตรวจสอบ
ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้งและ

ได้รายงานผลการด�าเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�าทุกไตรมาสในการประชุมทุกครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการ
หารือร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปสาระที่ส�าคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

1.	การสอบทานระบบรายงานทางการเงิน	และไม่ใช่รายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิประจ�าปี 2558 ของบรษิทั แพลนเนต็ คอมมวินเิคชัน่ 

เอเชยี จ�ากดั (มหาชน) ร่วมกบัฝ่ายบรหิาร ผูต้รวจสอบภายใน และเชญิผูส้อบบญัชร่ีวมประชมุโดยไม่มฝ่ีายจดัการเข้าร่วม เพื่อหารอื
เกีย่วกบัความเป็นอสิระในการปฏบิตัหิน้าที ่และการแสดงความเหน็ของผูส้อบบัญชี พร้อมทัง้สอบถามผูส้อบบัญชีในเรื่องความถูกต้อง 
ครบถ้วนของงบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีที่ส�าคัญ ซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงินความเพียงพอเหมาะสมของวิธีการบันทึก
บัญชี ขอบเขตการตรวจสอบ ดังน้ัน การเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วนเพียงพอ และความมีอิสระของผู้สอบบัญชี ท�าให้
มั่นใจว่าการจัดท�างบการเงินเป็นไปตามข้อก�าหนดของกฎหมายและมาตรฐานบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ระบบบัญชี
และงบการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและทันเวลา เพื่อเป็นประโยชน์กับ
นกัลงทนุหรอืผู้ ใช้งบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการด�าเนนิงานของฝ่ายต่างๆ โดยเปรยีบเทยีบแผนงานกับผล
การด�าเนินงานของฝ่ายต่างๆ โดยจะซักถามประเด็นปัญหา พร้อมให้ข้อคิดเห็น พิจารณาแนวทางการจัดการ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการ
ปฏิบัติงานตามแนวทางอย่างเหมาะสมและโปร่งใส

2.	การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการประเมนิการบรหิารความเสีย่งตามหลกัการทีก่�าหนดในนโยบายบรหิารความเสีย่ง และ 

ตดิตามความคบืหน้าของการบรหิารความเสีย่งส�าคญั โดยพจิารณาปัจจยัเสีย่ง โอกาสทีจ่ะเกดิผลกระทบจากการจดัการความเสีย่งท�าให้ 
มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงที่มีนัยส�าคัญอย่างเป็นระบบ พร้อมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้กับพนักงานทั้งองค์กร 
เพื่อเป็นกลไกส�าคัญในการสร้างมูลค่าต่อธุรกิจ

3.	การสอบทานการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณและบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ พบว่ากรรมการบริษัทและ

พนักงานได้ปฏิบัติตามหลักการที่ก�าหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการได้ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตส�านึกในจริยธรรม
และคุณธรรมอย่างสม�่าเสมอและต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดการก�ากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เพื่อให้มีความโปร่งใสและมีจริยธรรม ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ลูกค้า คู่ค้าและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

4.		การสอบทานระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในเพ่ือประเมินความเพียงพอ เหมาะสมของระบบควบคุมภายใน

ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และแนวทางท่ีก�าหนดโดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทย รวมถึงการพิจารณาผลการตรวจสอบตามแผนงานการตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติและรายงานผลการตรวจสอบ 
โดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ติดตามให้มีการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ และข้อคิดเห็นของ 
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คณะกรรมการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง รวมถงึปรบัปรงุแก้ไขระบบการควบคมุภายในให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป 
ทัง้น้ี ผลการตรวจสอบภายในไม่พบจดุอ่อนหรอืข้อบกพร่องในระบบการควบคมุภายในท่ีเป็นสาระส�าคญั ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบ 
มีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการก�ากับดูแลความเสี่ยงอย่างเพียงพอเหมาะสม นอกจากน้ีผู้สอบบัญชีได้
ประเมินผลระบบควบคุมภายใน และไม่พบจุดอ่อนที่เป็นสาระส�าคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯ

5.	การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ฯ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ 

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง

6.	การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการดังกล่าวเห็นว่า เป็นรายการจริงทางการค้าอันเป็นธุรกิจปกติทั่วไป สมเหตุสมผล 

ขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเป็นไปตามข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7.	การสอบทานการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานมาตรการการควบคมุภายใน รวมถงึการก�ากบัดแูล การปฏบิตัติามมาตรการต่อต้านการทจุรติ 

คอร์รัปชัน บริษัทได้รับการตอบรับการเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ 
ต่อต้านการทจุริต เมื่อวนัที ่24 พฤศจกิายน 2557 และอยูร่ะหว่างการด�าเนินการภายในเพ่ือขอรบัรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏบัิตขิอง 
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุรติ ภายในปี 2559 อย่างไรกต็ามการตรวจสอบภายในระหว่างปีทีผ่่านมาของผูต้รวจสอบภายใน 
ได้มีการสอบทานระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้แน่ใจว่าได้มีการปฏิบัติตามแนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างพอเพียง
และเหมาะสม

8.	การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความรู้ ความสามารถ คุณสมบัติและผลการปฏิบัติงานของ บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด 

ในรอบระยะเวลาบญัชปีีทีผ่่านมาแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอให้คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาการแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีบรษิทั 
ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ�าปี 2559 โดยนางสาวสุมาลี รีวราบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน
เลขที่ 3970 หรือนางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3853 หรือนางเติมพงศ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป

ดร.ขัติยา ไกรกาญจน์
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ากัด (มหาชน)
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เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ำกัด (มหำชน)

ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงินของบริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ำกัด (มหำชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐำนะ
กำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของ ผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบัญชีที่ส�ำคัญและหมำยเหตุเรื่องอื่นๆ 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
ผู้บริหำรเป็นผู้รับผิดชอบในกำรจัดท�ำและกำรน�ำเสนองบกำรเงินเหล่ำนี้โดยถูกต้องตำมที่ควรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง 

กำรเงนิและรบัผดิชอบเกีย่วกบักำรควบคมุภำยในทีผู่บ้รหิำรพิจำรณำว่ำจ�ำเป็นเพ่ือให้สำมำรถจดัท�ำ งบกำรเงินทีป่รำศจำกกำรแสดง
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้ำพเจ้ำเป็นผู้รับผิดชอบในกำรแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินดังกล่ำวจำกผลกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำน

ตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ซึ่งก�ำหนดให้ข้ำพเจ้ำปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดด้ำนจรรยำบรรณ รวมถึงวำงแผนและปฏิบัติงำน
ตรวจสอบเพื่อให้ได้ควำมเชื่อมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำ งบกำรเงินปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญ
หรือไม่

กำรตรวจสอบรวมถึงกำรใช้วิธีกำรตรวจสอบเพื่อให้ได้มำซึ่งหลักฐำนกำรสอบบัญชีเกี่ยวกับจ�ำนวนเงินและกำรเปิดเผยข้อมูล 
ในงบกำรเงิน วิธีกำรตรวจสอบท่ีเลือกใช้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงกำรประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรแสดงข้อมูล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญของงบกำรเงินไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด ในกำรประเมินควำมเสี่ยงดังกล่ำว 
ผู้สอบบัญชีพิจำรณำกำรควบคุมภำยในท่ีเกี่ยวข้องกับกำรจัดท�ำและกำรน�ำเสนองบกำรเงินโดยถูกต้องตำมที่ควรของกิจกำร 
เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบที่เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อประสิทธิผลของกำร
ควบคุมภำยในของกิจกำร กำรตรวจสอบรวมถึงกำรประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีที่ผู้บริหำรใช้และควำมสมเหตุสม
ผลของประมำณกำรทำงบัญชีที่จัดท�ำขึ้นโดยผู้บริหำร รวมทั้งกำรประเมินกำรน�ำเสนองบกำรเงินโดยรวม 

ข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำ หลกัฐำนกำรสอบบญัชทีีข้่ำพเจ้ำได้รบัเพยีงพอและเหมำะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเหน็ของข้ำพเจ้ำ

ความเห็น
ข้ำพเจ้ำเหน็ว่ำ งบกำรเงนิข้ำงต้นนีแ้สดงฐำนะกำรเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 ผลกำรด�ำเนนิงำนและกระแสเงนิสดส�ำหรบั

ปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ำกัด (มหำชน) โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระส�ำคัญตำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน

ทิพวัลย์ นำนำนุวัฒน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 3459

บริษัท ส�ำนักงำน อีวำย จ�ำกัด
กรุงเทพฯ: 25 กุมภำพันธ์ 2559

งบการเงินประจ�าปี
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บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ากัด (มหาชน)      
งบแสดงฐานะการเงิน      
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558      

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุ
ณ วันที่

31 ธันวาคม 2557

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
รำยได้ค้ำงรับ
สินค้ำคงเหลือ
เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำสินค้ำ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค�้ำประกัน
ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

รวมสินทรัพย์

7
8

9

10
11
19

18,226,807
297,461,671

5,758,913
164,432,369
58,409,167
8,256,681

 552,545,608 

83,126,128
56,196,319
6,139,965
2,739,867

 148,202,279 
 700,747,887 

16,166,604
343,208,459
95,490,097

251,690,680
40,301,184
11,627,714

 758,484,738 

73,075,827
88,718,167
8,498,487
3,741,948

 174,034,429 
 932,519,167 

(หน่วย : บำท)

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้
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บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ากัด (มหาชน)      
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)          
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุ
ณ วันที่

31 ธันวาคม 2557

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
ส่วนของหนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินที่ถึงก�ำหนด
ช�ำระภำยในหนึ่งปี
ภำษีเงินได้ค้ำงจ่ำย
เงินรับล่วงหน้ำค่ำสินค้ำและบริกำร
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน

หนี้สินไม่หมุนเวียน

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน-สุทธิจำกส่วนที่
ถึงก�ำหนดช�ำระภำยในหนึ่งปี
ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

รวมหนี้สิน

12
13
14

14

15

 103,076,662 
 83,701,178 
 2,086,456 

 1,272,935 
 9,229,202 
 2,674,053 

 202,040,486 

16,730,905 

 21,672,526 
 38,403,431 

 240,443,917 

 260,910,653 
 119,461,973 

 2,386,181 

 3,407,071 
 19,152,182 
 3,465,771 

 408,783,831 

 14,888,649 

 25,148,335 
 40,036,984 

 448,820,815 

(หน่วย : บำท)

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้
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บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ากัด (มหาชน)      
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)          
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุ
ณ วันที่

31 ธันวาคม 2557

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น
   ทุนจดทะเบียน
      หุน้สำมญั 250,000,000 หุน้ มลูค่ำหุน้ละ 1 บำท
   ทุนออกจ�ำหน่ำยและช�ำระเต็มมูลค่ำแล้ว 
      หุน้สำมญั 250,000,000 หุน้ มลูค่ำหุน้ละ 1 บำท
ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญ
ส่วนเกินทุนจำกกำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
ก�าไรสะสม

   จัดสรรแล้ว - ส�ำรองตำมกฎหมำย
   ยังไม่ได้จัดสรร
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

16

16
16

17

250,000,000 

 250,000,000 
129,163,346
17,117,100

7,372,600
56,650,924

460,303,970
700,747,887

 250,000,000 

 250,000,000 
 129,163,346 
 17,117,100 

 10,073,000 
77,344,906

483,698,352
932,519,167

(หน่วย : บำท)

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้
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บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ากัด (มหาชน)      
งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ       
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558

2558หมายเหตุ 2557

ก�ำไรขำดทุน :
รำยได้
รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร
รำยได้อื่น 
รวมรำยได้
ค่ำใช้จ่ำย
ต้นทุนขำยและบริกำร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
รวมค่ำใช้จ่ำย
ก�ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและ
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน
ก�ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
ก�ำไรส�ำหรับปี
ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี 
ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 
   ก�ำไรส�ำหรับปี

19

20

 951,329,421 
 12,358,482 

 963,687,903 

 702,605,526 
 79,805,463 

 111,857,322 
 894,268,311 
 69,419,592 

 (8,124,710)
 61,294,882 

 (12,841,387)
 48,453,495 

 - 
 48,453,495 

 0.23 

 1,019,219,686 
 8,512,616 

 1,027,732,302 

 746,203,542 
 77,007,739 

 125,582,833 
 948,794,114 
 78,938,188 

 
(10,105,321)
 68,832,867 

 (15,442,265)
 53,390,602 

 - 
 53,390,602 

 0.21 

(หน่วย : บำท)

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้
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บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ากัด (มหาชน)      
งบกระแสเงินสด             
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558      

2558 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

ก�ำไรก่อนภำษี
รำยกำรปรับกระทบยอดก�ำไรก่อนภำษีเป็นเงินสดรับ (จ่ำย) 
   จำกกิจกรรมด�ำเนินงำน
   ค่ำเสื่อมรำคำ
   ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น
   กำรปรับลดรำคำทุนของสินค้ำคงเหลือเป็นมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับ 
   ก�ำไรจำกกำรจ�ำหน่ำยอุปกรณ์
   ขำดทุนจำกกำรตัดจ�ำหน่ำยอุปกรณ์
   ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 
   ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
   ดอกเบี้ยรับ
   ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ย
ก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
และหนี้สินด�ำเนินงำน
สินทรัพย์ด�ำเนินงำน (เพิ่มขึ้น) ลดลง 
   ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
   รำยได้ค้ำงรับ
   สินค้ำคงเหลือ
   เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำสินค้ำ
   สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินด�ำเนินงำนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
   เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
   เงินรับล่วงหน้ำค่ำสินค้ำและบริกำร
   หนี้สินหมุนเวียนอื่น
   ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมด�ำเนินงำน
   จ่ำยภำษีเงินได้
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด�าเนินงาน

61,294,882

 19,246,008 
 1,847,000 
 1,061,289 

 (2,909,021)
 22,312 

 4,030,290 
 1,707,848 
 (732,603)
 4,875,870 
90,443,875

 (88,960,989)
 (5,758,913)

 (63,542,300)
 (44,779,647)

 2,271,602 
 (477,591)

 8,254,730 
 878,481 

 1,875,029 
 (791,900)

(100,587,623)
 (12,386,860)
(112,974,483)

68,832,867

 24,876,618 
 2,658,894 

 10,163,800 
 (263,284)

 99,643 
 4,720,689 
 1,166,329 
 (535,146)
 6,398,372 

118,118,782

 (49,632,268)
 (89,731,184)
 (97,422,111)
 18,107,983 
 (2,500,083)
 (1,002,081)

 35,857,810 
 9,922,980 

 791,718 
 (1,244,880)
(58,733,334)
 (15,666,651)
(74,399,985)

(หน่วย : บำท)

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้
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บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ากัด (มหาชน)      
งบกระแสเงินสด (ต่อ)            
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558      

2558 2557

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
ซื้ออุปกรณ์
เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค�้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ดอกเบี้ยรับ
เงินสดรับจำกกำรจ�ำหน่ำยอุปกรณ์
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
จ่ำยช�ำระหนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
เงินสดรับจำกกำรเพิ่มทุน
จ่ำยดอกเบี้ย
จ่ำยเงินปันผล
เงินสดสุทธิจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดต้นปี
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยปี

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
รำยกำรที่ไม่ใช่เงินสด
   ซื้ออุปกรณ์ภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน

 (13,304,106)
 (39,526,522)

 804,696 
 4,339,021 

 (47,686,911)

 (18,372,819)
 (1,217,965)

 202,704,183 
 (4,737,766)

 - 
 178,375,633 
(17,714,239)

512,568
18,226,807

 16,716,399 

 (56,986,521)
 10,050,301 

 586,138 
 433,565 

 (45,916,517)

 156,966,520 
 (2,224,400)

 - 
 (6,489,601)

 (29,996,220)
 118,256,299 

(2,060,203)
18,226,807
16,166,604

 681,869 

(หน่วย : บำท)

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้
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บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 

1. ข้อมูลทั่วไป
บริษทั แพลนเนต็ คอมมิวนเิคชัน่ เอเชยี จ�ำกดั (มหำชน) (“บรษิทัฯ”) เป็นบรษิทัมหำชนซึง่จดัต้ังและมภูีมลิ�ำเนำในประเทศไทย 

ธรุกจิหลกัของบรษิทัฯคอืกำรจ�ำหน่ำย ให้บรกิำรตดิตัง้และบ�ำรงุรกัษำอปุกรณ์สื่อสำรโทรคมนำคม ทีอ่ยูต่ำมทีจ่ดทะเบียนของบรษิทัฯ
อยู่ที่ 157 ซอยรำมอินทรำ 34 ถนนรำมอินทรำ แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร

2. เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงิน
งบกำรเงินนี้จัดท�ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ก�ำหนดในพระรำชบัญญัติวิชำชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดง

รำยกำรในงบกำรเงนิตำมข้อก�ำหนดในประกำศกรมพฒันำธรุกจิกำรค้ำลงวนัที ่28 กนัยำยน 2554 ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัิ
กำรบัญชี พ.ศ. 2543

งบกำรเงินฉบับภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบับภำษำอังกฤษแปลจำกงบ
กำรเงินฉบับภำษำไทยนี้

งบกำรเงินนี้ได้จัดท�ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่ำงอื่นในนโยบำยกำรบัญชี

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนำคตมีรำยละเอียดดังนี้
ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ในปีปัจจุบัน
บริษัทฯได้น�ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2557) และฉบับใหม่ที่ออกโดยสภำวิชำชีพบัญชี ซึ่งมี

ผลบังคับใช้ส�ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2558 มำถือปฏิบัติ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดัง
กล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่
เป็นกำรปรับปรุงถ้อยค�ำและค�ำศัพท์ กำรตีควำมและกำรให้แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีกับผู้ ใช้มำตรฐำน กำรน�ำมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงนิดงักล่ำวมำถอืปฏบิติันี้ไม่มผีลกระทบอย่ำงเป็นสำระส�ำคญัต่องบกำรเงนิของบรษิทัฯ อย่ำงไรกต็ำม มำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินตำมที่กล่ำวข้ำงต้นบำงฉบับมีกำรเปลี่ยนแปลงหลักกำรส�ำคัญซึ่งสำมำรถสรุปได้ดังนี้

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงำน
มำตรฐำนฉบับปรับปรุงนี้ก�ำหนดให้กิจกำรต้องรับรู้รำยกำรก�ำไรขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย

ทันทีในก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในขณะที่มำตรฐำนฉบับเดิมอนุญำตให้กิจกำรเลือกรับรู้รำยกำรดังกล่ำวทันทีในก�ำไรขำดทุน หรือ
ในก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือทยอยรับรู้ ในก�ำไรขำดทุนก็ได้ 

บริษัทฯได้เปล่ียนแปลงกำรรับรู้รำยกำรก�ำไรขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยในปีปัจจุบันจำกกำร
รับรู้ทันทีในก�ำไรหรือขำดทุนไปเป็นรับรู้ทันทีในก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น อย่ำงไรก็ตำม มำตรฐำนฉบับปรับปรุงดังกล่ำวไม่มีผลกระ
ทบต่องบกำรเงินน้ี เนื่องจำก บริษัทฯไม่มีรำยกำรก�ำไรขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยที่เกิดขึ้นใน ปี
ปัจจุบันและงบกำรเงินปีก่อนที่น�ำมำแสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม
มำตรฐำนฉบับนี้ก�ำหนดแนวทำงเกี่ยวกับกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมและกำรเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม กล่ำว

คือ หำกกิจกำรต้องวัดมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินใดตำมข้อก�ำหนดของมำตรฐำนที่เกี่ยวข้องอื่น กิจกำรจะต้องวัดมูลค่ำ
ยุติธรรมนั้นตำมหลักกำรของมำตรฐำนฉบับนี้และใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไปในกำรรับรู้ผลกระทบจำกกำรเริ่มใช้มำตรฐำนนี้ 

มำตรฐำนฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส�ำคัญต่องบกำรเงินของบริษัทฯ
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ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับในอนำคต
ในระหว่ำงปีปัจจุบัน สภำวิชำชีพบัญชีได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) และฉบับ

ใหม่ รวมถึงแนวปฏิบัติทำงบัญชี จ�ำนวนหลำยฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 
1 มกรำคม 2559 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ ฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯเชื่อว่ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหม่ 
รวมถึงแนวปฏิบัติทำงบัญชีดังกล่ำวจะไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส�ำคัญต่องบกำรเงินเมื่อน�ำมำถือปฏิบัติ

4. นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ
4.1 กำรรับรู้รำยได้
ขายสินค้า
รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำรับรู้เม่ือบริษัทฯได้ โอนควำมเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยส�ำคัญของควำมเป็นเจ้ำของสินค้ำให้กับผู้

ซื้อแล้ว รำยได้จำกกำรขำยแสดงมูลค่ำตำมรำคำในใบก�ำกับสินค้ำโดยไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม ส�ำหรับสินค้ำที่ได้ส่งมอบหลังจำกหัก
ส่วนลดแล้ว

รายได้จากการขายอุปกรณ์พร้อมออกแบบระบบและติดตั้ง
รายได้จากการขายอุปกรณ์พร้อมออกแบบระบบและติดตั้งรับรู้ตำมอัตรำส่วนของงำนที่ท�ำเสร็จ อัตรำส่วนของงำนที่ท�ำเสร็จ

ค�ำนวณตำมสัดส่วนของต้นทุนที่เกิดขึ้นแล้วจนถึงวันสิ้นงวดกับประมำณกำรต้นทุนทั้งสิ้นของโครงกำร รำยได้ที่รับรู้แล้วแต่ยังไม่ถึง
ก�ำหนดเรียกช�ำระตำมสัญญำแสดงไว้เป็น “รำยได้ค้ำงรับ” ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
รายได้ค่าบริการบ�ารุงรักษา
รำยได้ค่ำบริกำรบ�ำรุงรักษำรับรู้เมื่อได้ ให้บริกำรแล้ว
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยรับถือเป็นรำยได้ตำมเกณฑ์คงค้ำงโดยค�ำนึงถึงอัตรำผลตอบแทนที่แท้จริง 
4.2 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภำพคล่องสูง ซ่ึงถึง

ก�ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนับจำกวันที่ได้มำและไม่มีข้อจ�ำกัดในกำรเบิกใช้
4.3 ลูกหนี้กำรค้ำ
ลูกหนี้กำรค้ำแสดงมูลค่ำตำมจ�ำนวนมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯบันทึกค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�ำหรับผลขำดทุนโดยประมำณ

ที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจำรณำจำกประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำรวิเครำะห์อำยุหนี้ 
4.4 สินค้ำคงเหลือ
สินค้ำคงเหลือแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน (ตำมวิธีเข้ำก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่รำคำใดจะต�่ำกว่ำ
4.5 ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์ และค่ำเสื่อมรำคำ
ส่วนปรบัปรงุอำคำรเช่ำและอปุกรณ์แสดงมลูค่ำตำมรำคำทนุหกัค่ำเสื่อมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสนิทรพัย์ (ถ้ำม)ี 
ค่ำเสื่อมรำคำของส่วนปรบัปรงุอำคำรเช่ำและอปุกรณ์ค�ำนวณจำกรำคำทุนของสนิทรพัย์โดยวธีิเส้นตรงตำมอำยกุำรให้ประโยชน์

โดยประมำณดังนี้
ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำ - 4 ปี (ตำมอำยุสัญญำเช่ำ)
อุปกรณ์โครงข่ำย - 10 ปี
อุปกรณ์ทดสอบ - 5 ปี
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้ส�ำนักงำน - 3, 5 ปี
ยำนพำหนะ - 5 ปี
ค่ำเสื่อมรำคำรวมอยู่ในกำรค�ำนวณผลกำรด�ำเนินงำน
ไม่มีกำรคิดค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับสินทรัพย์ระหว่ำงติดตั้ง
บริษัทฯตัดรำยกำรส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์ ออกจำกบัญชี เม่ือจ�ำหน่ำยสินทรัพย์หรือคำดว่ำจะไม่ได้รับประโยชน์

เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใช้หรือกำรจ�ำหน่ำยสินทรัพย์ รำยกำรผลก�ำไรหรือขำดทุนจำกกำรจ�ำหน่ำยสินทรัพย์ จะรับรู้ ในส่วน
ของก�ำไรหรือขำดทุนเมื่อบริษัทฯตัดรำยกำรสินทรัพย์นั้นออกจำกบัญชี
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4.6 รำยกำรธุรกิจกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรที่มีอ�ำนำจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯควบคุมไม่ว่ำ

จะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม หรืออยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ
นอกจำกนี้ บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันยังหมำยรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม

ซึ่งท�ำให้มีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส�ำคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหำรส�ำคัญ กรรมกำรหรือพนักงำนของบริษัทฯที่มีอ�ำนำจในกำรวำงแผนและ
ควบคุมกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ

4.7 สัญญำเช่ำระยะยำว
สญัญำเช่ำอำคำรและอปุกรณ์ทีค่วำมเสีย่งและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กบัผูเ้ช่ำถอืเป็นสญัญำ

เช่ำกำรเงนิ สญัญำเช่ำกำรเงนิจะบนัทกึเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทนุด้วยมลูค่ำยตุธิรรมของสินทรพัย์ทีเ่ช่ำหรอืมูลค่ำปัจจบุนัสทุธขิองจ�ำนวน
เงนิทีต้่องจ่ำยตำมสญัญำเช่ำแล้วแต่มลูค่ำใดจะต�ำ่กว่ำ ภำระผกูพันตำมสญัญำเช่ำหกัค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบันทกึเป็นหนีสิ้นระยะ
ยำว ส่วนดอกเบี้ยจ่ำยจะบันทึกในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุนตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ สินทรัพย์ที่ได้มำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิด
ค่ำเสื่อมรำคำตลอดอำยุกำรใช้งำนของสินทรัพย์ที่เช่ำหรืออำยุของสัญญำเช่ำแล้วแต่ระยะเวลำใดจะต�่ำกว่ำ 

สัญญำเช่ำอำคำรและอุปกรณ์ที่ควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของส่วนใหญ่ไม่ได้ โอนไปให้กับผู้เช่ำถือเป็น
สัญญำเช่ำด�ำเนินงำน จ�ำนวนเงินท่ีจ่ำยตำมสัญญำเช่ำด�ำเนินงำนรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุนตำมวิธีเส้นตรง
ตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ

4.8 เงินตรำต่ำงประเทศ
บริษัทฯแสดงงบกำรเงินเป็นสกุลเงินบำท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ 
รำยกำรทีเ่ป็นเงนิตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงนิบำทโดยใช้อตัรำแลกเปลีย่น ณ วนัทีเ่กดิรำยกำร สนิทรพัย์และหน้ีสนิทีเ่ป็น

ตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศได้แปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน 
ก�ำไรและขำดทุนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงในอัตรำแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในกำรค�ำนวณผลกำรด�ำเนินงำน 
4.9 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์
ทกุวนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน บรษิทัฯจะท�ำกำรประเมนิกำรด้อยค่ำของส่วนปรบัปรงุอำคำรเช่ำ และอปุกรณ์ของบรษิทัฯหำก

มีข้อบ่งชี้ว่ำสินทรัพย์ดังกล่ำวอำจด้อยค่ำ บริษัทฯรับรู้ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเมื่อมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่ำต�่ำ
กว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์นั้น ท้ังนี้มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนหมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำยของสินทรัพย์หรือ
มูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์แล้วแต่รำคำใดจะสูงกว่ำ

บริษัทฯจะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุน
4.10 ผลประโยชน์ของพนักงำน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
บริษัทฯรับรู้เงินเดือน ค่ำจ้ำง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดรำยกำร 
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนและผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของพนักงำน
โครงการสมทบเงิน
บริษัทฯและพนักงำนได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ซ่ึงประกอบด้วยเงินที่พนักงำนจ่ำยสะสมและเงินที่บริษัทฯจ่ำย

สมทบให้เป็นรำยเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจำกสินทรัพย์ของบริษัทฯ เงินที่บริษัทฯจ่ำยสมทบกองทุน
ส�ำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในปีที่เกิดรำยกำร

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
บรษิทัฯมภีำระส�ำหรับเงนิชดเชยทีต้่องจ่ำยให้แก่พนกังำนเมือ่ออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน ซึง่บรษิทัฯถอืว่ำเงนิชดเชยดงั

กล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนส�ำหรับพนกังำน นอกจำกน้ัน บรษิทัฯจดัให้มีโครงกำรผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของ
พนักงำน ได้แก่ โครงกำรเงินรำงวัลกำรปฏิบัติงำนครบก�ำหนดระยะเวลำ

บริษัทฯค�ำนวณหนี้สินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน และโครงกำรผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของ
พนักงำนโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชำญอิสระได้ท�ำกำรประเมิน
ภำระผูกพันดังกล่ำวตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย

ผลก�ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย ส�ำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของ
พนักงำนจะรับรู้ทันทีในก�ำไรหรือขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
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ผลก�ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย ส�ำหรับโครงกำรผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของ
พนักงำนจะรับรู้ทันทีในก�ำไรหรือขำดทุน

4.11 กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
กำรทีผู่ถ้อืหุน้ของบรษิทัฯโอนตรำสำรทนุของบรษิทัฯให้แก่บคุคลต่ำง ๆ  รวมทัง้พนกังำน ถอืเป็นรำยกำรจ่ำยโดยใช้หุน้เป็นเกณฑ์ 

หำกไม่ปรำกฏว่ำกำรโอนตรำสำรดังกล่ำวมีวัตถุประสงค์เป็นอย่ำงอื่นนอกเหนือจำกกำรช�ำระค่ำสินค้ำหรือบริกำรที่ได้ส่งมอบให้แก่
บริษัทฯ บริษัทฯจะบันทึกผลต่ำงของมูลค่ำยุติธรรมท่ีสูงกว่ำรำคำโอนของตรำสำรทุน ณ วันโอนเป็นค่ำใช้จ่ำยในก�ำไรหรือขำดทุน
และส่วนเกินทุนจำกกำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ในส่วนของผู้ถือหุ้น

4.12 ประมำณกำรหนี้สิน
บริษัทฯจะบันทึกประมำณกำรหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภำระผูกพันซ่ึงเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีควำม

เป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำบริษัทฯจะเสียทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภำระผูกพันนั้น และบริษัทฯสำมำรถประมำณ
มูลค่ำภำระผูกพันนั้นได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ

4.13 ภำษีเงินได้
ภำษีเงินได้ประกอบด้วยภำษีเงินได้ปัจจุบันและภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ภำษีเงินได้ปัจจุบัน
บริษัทฯบันทึกภำษีเงินได้ปัจจุบันตำมจ�ำนวนท่ีคำดว่ำจะจ่ำยให้กับหน่วยงำนจัดเก็บภำษีของรัฐ โดยค�ำนวณจำกก�ำไรทำงภำษี

ตำมหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
บรษิทัฯบนัทกึภำษเีงนิได้รอกำรตดับญัชขีองผลแตกต่ำงชัว่ครำวระหว่ำงรำคำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์และหนีส้นิ ณ วนัสิน้รอบ

ระยะเวลำรำยงำนกับฐำนภำษขีองสนิทรพัย์และหนีส้นิทีเ่กีย่วข้องนัน้ โดยใช้อตัรำภำษทีีมี่ผลบงัคบัใช้ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน 
บริษัทฯรับรู้หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีของผลแตกต่ำงช่ัวครำวที่ต้องเสียภำษีทุกรำยกำร แต่รับรู้สินทรัพย์ภำษีเงินได้

รอกำรตัดบัญชีส�ำหรับผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ใช้หักภำษี รวมทั้งผลขำดทุนทำงภำษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจ�ำนวนเท่ำที่มีควำมเป็นไปได้ค่อน
ข้ำงแน่ที่บริษัทฯจะมีก�ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ใช้หักภำษีและผลขำดทุนทำงภำษี
ที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

บริษัทฯจะทบทวนมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนและจะท�ำกำรปรับลด
มูลค่ำตำมบัญชีดังกล่ำว หำกมีควำมเป็นไปได้ค่อนขำ้งแน่ว่ำบริษัทฯจะไม่มีก�ำไรทำงภำษีเพียงพอต่อกำรน�ำสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอ
กำรตัดบัญชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใช้ประโยชน์

บริษัทฯจะบันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหำกภำษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรำยกำรที่ได้บันทึก
โดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น 

4.14 กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม
มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำที่คำดว่ำจะได้รับจำกจำกกำรขำยสินทรัพย์หรือเป็นรำคำที่จะต้องจ่ำยเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดย

รำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรทีเ่กดิขึน้ในสภำพปกตริะหว่ำงผูซ้ือ้และผูข้ำย (ผูร่้วมในตลำด) ณ วนัทีว่ดัมลูค่ำ บรษิทัฯใช้รำคำเสนอซือ้
ขำยในตลำดทีม่สีภำพคล่องในกำรวดัมลูค่ำยตุธิรรมของสนิทรพัย์และหน้ีสนิซึง่มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่กีย่วข้องก�ำหนด
ให้ต้องวัดมลูค่ำด้วยมลูค่ำยตุธิรรม ยกเว้นในกรณทีี่ไม่มตีลำดทีม่สีภำพคล่องส�ำหรบัสนิทรพัย์หรอืหนีส้นิทีม่ลีกัษณะเดยีวกนัหรอืไม่
สำมำรถหำรำคำเสนอซือ้ขำยในตลำดทีมี่สภำพคล่องได้ บรษิทัฯจะประมำณมลูค่ำยตุธิรรมโดยใช้เทคนคิกำรประเมนิมลูค่ำทีเ่หมำะสม
กบัแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใช้ข้อมลูทีส่ำมำรถสงัเกตได้ทีเ่ก่ียวข้องกบัสนิทรพัย์หรอืหนีสิ้นทีจ่ะวดัมลูค่ำยตุธิรรมนัน้ให้มำกทีสุ่ด 

ล�ำดบัชัน้ของมลูค่ำยตุธิรรมที่ใช้วดัมลูค่ำและเปิดเผยมลูค่ำยตุธิรรมของสนิทรพัย์และหนีส้นิใน งบกำรเงนิออกเป็นสำมระดบั
ตำมประเภทของข้อมูลที่น�ำมำใช้ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม ดังนี้

 ระดับ 1 ใช้ข้อมูลรำคำเสนอซื้อขำยของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่ำงเดียวกันในตลำดที่มีสภำพคล่อง
 ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สำมำรถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่ำจะเป็นข้อมูลทำงตรงหรือทำงอ้อม
 ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนำคตที่กิจกำรประมำณขึ้น 
 ทกุวนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน บรษิทัฯจะประเมนิควำมจ�ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำงล�ำดบัช้ันของมลูค่ำยตุธิรรมส�ำหรบั

สินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนที่มีกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจ�ำ
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5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส�าคัญ
ในกำรจัดท�ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรในเรื่อง

ที่มีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรดังกล่ำวน้ีส่งผลกระทบต่อจ�ำนวนเงินที่แสดงในงบกำรเงินและต่อ
ข้อมูลที่แสดงในหมำยเหตุประกอบ งบกำรเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ�ำนวนที่ประมำณกำรไว้ กำรใช้ดุลยพินิจและ
กำรประมำณกำรที่ส�ำคัญมีดังนี้

สัญญำเช่ำ 
ในกำรพิจำรณำประเภทของสัญญำเช่ำว่ำเป็นสัญญำเช่ำด�ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรได้ใช้ดุลยพินิจใน

กำรประเมินเงื่อนไขและรำยละเอียดของสัญญำเพ่ือพิจำรณำว่ำบริษัทฯได้โอนหรือรับโอนควำมเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์
ที่เช่ำดังกล่ำวแล้วหรือไม่

ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
ในกำรประมำณค่ำเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ำยบริหำรจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนที่คำดว่ำ

จะเกิดขึ้นจำกลูกหน้ีแต่ละรำย โดยค�ำนึงถึงประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต อำยุของหน้ีที่คงค้ำงและสภำวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู ่
ในขณะนั้น เป็นต้น

มูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน
ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงินที่บันทึกในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ที่ไม่มีกำรซื้อขำยในตลำดและไม่

สำมำรถหำรำคำได้ในตลำดซือ้ขำยคล่อง ฝ่ำยบรหิำรต้องใช้ดลุยพนิจิในกำรประเมนิมลูค่ำยตุธิรรมของเครื่องมอืทำงกำรเงนิดงักล่ำว 
โดยใช้เทคนคิและแบบจ�ำลองกำรประเมนิมลูค่ำ ซึง่ตวัแปรที่ใช้ในแบบจ�ำลองได้มำจำกกำรเทยีบเคยีงกบัตวัแปรทีม่อียู่ในตลำด โดย
ค�ำนึงถึงควำมเสี่ยงทำงด้ำนเครดิต (ทั้งของธนำคำรฯ และคู่สัญญำ) สภำพคล่อง ข้อมูลควำมสัมพันธ์ และกำรเปลี่ยนแปลงของ
มูลค่ำของเครื่องมือทำงกำรเงินในระยะยำว กำรเปลี่ยนแปลงของสมมติฐำนที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในกำรค�ำนวณ อำจมีผลกระ
ทบต่อมูลค่ำยุติธรรมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน และกำรเปิดเผยล�ำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม

ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์และค่ำเสื่อมรำคำ
ในกำรค�ำนวณค่ำเสื่อมรำคำของส่วนปรบัปรงุอำคำรเช่ำและอปุกรณ์ ฝ่ำยบรหิำรจ�ำเป็นต้องท�ำกำรประมำณอำยกุำรให้ประโยชน์

และมลูค่ำคงเหลอืเมื่อเลกิใช้งำนของส่วนปรบัปรงุอำคำรเช่ำและอปุกรณ์ และต้องทบทวนอำยกุำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือ
ใหม่หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจำกนี้ ฝ่ำยบริหำรจ�ำเป็นต้องสอบทำนกำรด้อยค่ำของส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์ ในแต่ละช่วงเวลำและบันทึก
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนต�่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในกำรนี้ฝ่ำยบริหำรจ�ำเป็นต้อง
ใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับกำรคำดกำรณ์รำยได้และค่ำใช้จ่ำยในอนำคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
บริษัทฯจะรับรู้สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีส�ำหรับผลแตกต่ำงช่ัวครำวที่ใช้หักภำษีและขำดทุนทำงภำษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมี

ควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำบรษิทัฯจะมกี�ำไรทำงภำษีในอนำคตเพยีงพอทีจ่ะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวและขำดทนุนัน้ ใน
กำรนีฝ่้ำยบรหิำรจ�ำเป็นต้องประมำณกำรว่ำบรษิทัฯควรรับรูจ้�ำนวนสนิทรพัย์ภำษเีงนิได้รอกำรตัดบญัชเีป็นจ�ำนวนเท่ำใด โดยพจิำรณำ
ถึงจ�ำนวนก�ำไรทำงภำษีที่คำดว่ำจะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ

ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของพนักงำน
หนี้สินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนและตำมโครงกำรผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของพนักงำน 

ประมำณข้ึนตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย ซ่ึงต้องอำศัยข้อสมมติฐำนต่ำงๆในกำรประมำณกำรน้ัน เช่น อัตรำคิดลด อัตรำกำร
ขึ้นเงินเดือนในอนำคต อัตรำมรณะ และอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจ�ำนวนพนักงำน เป็นต้น
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6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ในระหว่ำงปี บริษทัฯมรีำยกำรธรุกจิทีส่�ำคญักบับคุคลหรอืกิจกำรทีเ่กีย่วข้องกนั รำยกำรธุรกจิดงักล่ำวเป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำร

ค้ำและเกณฑ์ตำมทีต่กลงกนัระหว่ำงบรษิทัฯและบคุคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนัเหล่ำนัน้ ซึง่เป็นไปตำมปกตธิรุกจิโดยสำมำรถสรปุ
ได้ดังนี้

กำรค�้ำประกันจำกกรรมกำร (หมำยเหตุ 12)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 ไม่มีกำรค�้ำประกันจำกกรรมกำรของบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 กรรมกำรของบริษัทฯได้ค�้ำประกันวงเงินสินเชื่อและเงินกู้ยืมระยะสั้นที่บริษัทฯได้รับจำกธนำคำร 

กำรค�้ำประกันดังกล่ำวไม่มีกำรคิดค่ำธรรมเนียม

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 เงินฝำกออมทรัพย์และเงินฝำกประจ�ำมีอัตรำดอกเบี้ยระหว่ำงร้อยละ 0.04 ถึง 1.00 ต่อปี (2557: 
ร้อยละ 0.1 ถึง 1.1 ต่อปี)

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร
ในระหว่ำงปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 บริษัทฯมีค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนที่ให้แก่กรรมกำรและผู้บริหำร 

ดังต่อไปนี้

2558 2557 นโยบายการก�าหนดราคา

รำยกำรธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
ค่ำเช่ำจ่ำย
รำยกำรธุรกิจกับกรรมกำร
ค่ำบริกำรจ่ำย

รำคำตำมสัญญำซึ่งก�ำหนดโดยผู้ประเมินรำคำอิสระ

รำคำตำมสัญญำ

11

3

11

1

(หน่วย: ล้ำนบำท)

2558 2557

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
ผลประโยชน์ระยะยำวอื่น
รวม

(หน่วย: พันบำท)

31,947
1,448

41
33,436

28,519
1,774

26
30,319

2558 2557

เงินสด
เงินฝำกธนำคำร
รวม

(หน่วย: พันบำท)

94
18,133
18,227

120
16,047
16,167



119

8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

9. สินค้าคงเหลือ

2558 2557

ลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
อำยุหนี้คงค้ำงนับจำกวันที่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ค้ำงช�ำระ
 ไม่เกิน 3 เดือน
 มำกกว่ำ 3 - 6 เดือน
 มำกกว่ำ 6 - 12 เดือน
 มำกกว่ำ 12 เดือน
รวม
หัก: ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ
ลูกหนี้อื่น
เงินทดรองจ่ำยพนักงำน
รวมลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น - สุทธิ

สินค้ำส�ำเร็จรูป
งำนระหว่ำงท�ำ
อะไหล่และวัสดุ
สินค้ำระหว่ำงทำง
รวม

(หน่วย: พันบำท)

(หน่วย: พันบำท)

156,359

89,683
66,401
33,809

769
347,021
(4,506)

342,515

693
693

343,208

135,269

96,268
20,604
45,248

-
297,389
(1,847)

295,542

1,920
1,920

297,462

ราคาทุน

2558 255825582557 25572557

รายการปรับลดราคาทุน
ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

251,591
13,983

127
3,334

269,035

139,558
24,487

398
7,169

171,612

(17,344)
-
-
-

(17,344)

(7,180)
-
-
-

(7,180)

234,247
13,983

127
3,334

251,691

132,378
24,487

398
7,169

164,432

ในระหว่ำงปีปัจจุบัน บริษัทฯบันทึกกำรปรับลดรำคำทุนของสินค้ำคงเหลือให้เป็นมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับเป็นจ�ำนวน 10 ล้ำนบำท 
(2557: 1 ล้ำนบำท) โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขำย
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รำคำทุน
1 มกรำคม 2557
ซื้อเพิ่ม
จ�ำหน่ำย
ตัดจ�ำหน่ำย
31 ธันวำคม 2557
ซื้อเพิ่ม
จ�ำหน่ำย
ตัดจ�ำหน่ำย
โอน
31 ธันวำคม 2558
ค่ำเสื่อมรำคำสะสม 
1 มกรำคม 2557
ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับปี
ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับ
ส่วนที่จ�ำหน่ำย
ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับ
ส่วนที่ตัดจ�ำหน่ำย
31 ธันวำคม 2557
ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับปี
ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับ
ส่วนที่จ�ำหน่ำย
ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับ
ส่วนที่ตัดจ�ำหน่ำย
โอน
31 ธันวำคม 2558

ส่วน
ปรับปรุง

อาคารเช่า

อุปกรณ์
โครงข่าย

อุปกรณ์
ทดสอบ

เครื่อง
ตกแต่ง 

ติดตั้งและ
เครื่องใช้
ส�านักงาน

ยานพาหนะ
สินทรัพย์
ระหว่าง
ติดตั้ง

รวม

4,858
-
-
-

4,858
-
-
-
-

4,858

893
991

-

-

1,884
991

-

-

-
2,875

-
920

-
-

920
14,315

-
-
-

15,235

-
26
-

-

26
540

-

-

-
566

53,185
5,833

(1,272)
(43)

57,703
24,958
(432)
(443)
(711)

81,075

33,934
6,314

(1,272)

(21)

38,955
9,725
(262)

(344)

(55)
48,019

57,471
5,254

-
(34)

62,691
5,550

-
-

711
68,952

38,820
9,255

-

(34)

48,041
9,407

-

-

55
57,503

27,414
16,716

(19,695)
-

24,435
1,204

-
-
-

25,639

22,407
2,660

(18,265)

-

6,802
4,214

-

-

-
11,016

-
1,297

-
-

1,297
11,641

-
-
-

12,938

-
-
-

-

-
-
-

-

-
-

142,928
30,020

(20,967)
(77)

151,904
57,668
(432)
(443)

-
208,697

96,054
19,246

(19,537)

(55)

95,708
24,877
(262)

(344)

-
119,979

10. เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้าประกัน
บริษัทฯได้น�ำเงินฝำกธนำคำรจ�ำนวนนี้ ไปเป็นหลักทรัพย์ค�้ำประกันส�ำหรับหนังสือค�้ำประกันที่ออกโดยธนำคำรในนำมบริษัทฯ

และเป็นหลักทรัพย์ค�้ำประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจำกธนำคำร

11. ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
(หน่วย: พันบำท)
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มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี
31 ธันวำคม 2557
31 ธันวำคม 2558
ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับปี
 2557 (ทั้งจ�ำนวนรวม
 อยู่ในค่ำใช้จ่ำยใน
 กำรขำยและบริหำร)
 2558 (จ�ำนวน 3.1 ล้ำน
 บำท รวมอยู่ในต้นทุน
 กำรขำยและบริกำร 
 ส่วนที่เหลือรวมอยู่ใน
 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย
 และบริหำร)

ส่วน
ปรับปรุง

อาคารเช่า

อุปกรณ์
โครงข่าย

อุปกรณ์
ทดสอบ

เครื่อง
ตกแต่ง 

ติดตั้งและ
เครื่องใช้
ส�านักงาน

ยานพาหนะ
สินทรัพย์
ระหว่าง
ติดตั้ง

รวม

2,974
1,983

894
14,669

18,748
33,056

14,650
11,449

17,633
14,623

1,297
12,938

56,196
88,718

19,246

24,877

(หน่วย: พันบำท)

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2558 บริษทัฯมยีอดคงเหลอืของยำนพำหนะซึง่ได้มำภำยใต้สญัญำเช่ำทำงกำรเงิน โดยมีมลูค่ำสทุธทิำงบญัชี 
เป็นจ�ำนวนเงิน 14 ล้ำนบำท (2557: 17 ล้ำนบำท)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริษัทฯมีอุปกรณ์จ�ำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่ำเสื่อมรำคำหมดแล้วแต่ยังใช้งำนอยู่ มูลค่ำตำมบัญชีก่อนหัก
ค่ำเสื่อมรำคำสะสมของสินทรัพย์ดังกล่ำวมีจ�ำนวนเงินประมำณ 78 ล้ำนบำท (2557: 45 ล้ำนบำท)
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(หน่วย: พันบำท)

เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินจ�ำนวน 186 ล้ำนบำท (2557: 103 ล้ำนบำท) ค�้ำประกันโดยเงินฝำกธนำคำรตำมที่กล่ำว
ไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 10

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 บริษัทฯมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินจ�ำนวน 17 ล้ำนบำท ซึ่งมีหลักประกันโดยกำร 
จดจ�ำนองทีด่นิของบริษทัทีเ่กีย่วข้องกนัแห่งหนึง่และค�ำ้ประกนัโดยกรรมกำรของบรษิทัฯตำมทีก่ล่ำวไว้ในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน 
ข้อ 6

12. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

13. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

14. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

2558

อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)

2557 2558 2557

เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน

รวม

MLR 
ลบร้อยละ 0.5    
และ ร้อยละ 
1.19 - 4.20

ร้อยละ 
1.35 - 1.51

260,911

260,911

103,077

103,077

2558

2558

2557

2557

เจ้ำหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ำหนี้อื่น - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ต้นทุนค้ำงจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย
รวมเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
หัก: ดอกเบี้ยรอกำรตัดจ�ำหน่ำย
รวม
หัก: ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภำยในหนึ่งปี
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - สุทธิจำกส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ภำยในหนึ่งปี

(หน่วย: พันบำท)

(หน่วย: พันบำท)

56,502
869

11,503
14,827
83,701

24,134
(5,317)
18,817
(2,086)
16,731

86,571
2,073

19,541
11,277

119,462

21,110
(3,835)
17,275
(2,386)
14,889
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บริษัทฯได้ท�ำสัญญำเช่ำกำรเงินกับบริษัทลิสซิ่งเพื่อเช่ำยำนพำหนะใช้ในกำรด�ำเนินงำนของกิจกำร โดยมีก�ำหนดช�ำระค่ำเช่ำ
เป็นรำยเดือน อำยุของสัญญำมีระยะเวลำโดยเฉลี่ย 5 ปี

บริษัทฯมีภำระผูกพันที่จะต้องจ่ำยค่ำเช่ำขั้นต�่ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินดังนี้

1 - 5 ปี

1 - 5 ปี

ไม่เกิน 1 ปี

ไม่เกิน 1 ปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

รวม

รวม

ผลรวมของจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่ำยทั้งสิ้นตำมสัญญำเช่ำ
ดอกเบี้ยตำมสัญญำเช่ำกำรเงินรอกำรตัดบัญชี
มูลค่ำปัจจุบันของจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่ำยทั้งสิ้นตำมสัญญำเช่ำ

ผลรวมของจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่ำยทั้งสิ้นตำมสัญญำเช่ำ
ดอกเบี้ยตำมสัญญำเช่ำกำรเงินรอกำรตัดบัญชี
มูลค่ำปัจจุบันของจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่ำยทั้งสิ้นตำมสัญญำเช่ำ

3,775
(1,389)
2,386

3,641
(1,555)
2,086

21,110
(3,835)
17,275

24,134
(5,317)
18,817

17,335
(2,446)
14,889

20,493
(3,762)
16,731

(หน่วย: พันบำท)

(หน่วย: พันบำท)

15. ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
จ�ำนวนเงินส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงำนเมื่อออกจำกงำนและผลประโยชน์ระยะยำว

อื่นของพนักงำน แสดงได้ดังนี้

ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำว     
ของพนักงำนต้นปี
ส่วนที่รับรู้ ในก�ำไรหรือขำดทุน
 ต้นทุนบริกำรในปัจจุบัน 
 ต้นทุนดอกเบี้ย
ผลประโยชน์ทีจ่่ำยในระหว่ำงปี
ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำว     
ของพนักงำนปลำยปี

(หน่วย: พันบำท)

โครงการผลประโยชน์
หลังออกจากงาน

2558 255825582557 25572557

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
ของพนักงาน

รวม

19,783

3,403
751

(843)
23,094

16,948

2,891
645

(701)
19,783

1,890

501
65

(402)
2,054

1,486

438
57

(91)
1,890

21,673

3,904
816

(1,245)
25,148

18,434

3,329
702

(792)
21,673
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ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนรับรู้ ในรำยกำรต่อไปนี้ในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุน

บริษัทฯคำดว่ำจะจ่ำยช�ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนภำยใน 1 ปีข้ำงหน้ำ เป็นจ�ำนวนประมำณ 1 ล้ำนบำท (2557: 
จ�ำนวน 1 ล้ำนบำท)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 ระยะเวลำเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักในกำรจ่ำยช�ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนของบริษัทฯ 
ประมำณ 9.82 ปี (31 ธันวำคม 2557: 9.82 ปี)

สมมติฐำนที่ส�ำคัญในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยสรุปได้ดังนี้

ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงสมมติฐำนที่ส�ำคัญต่อมูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพันผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 สรุปได้ดังนี้

2558
(ร้อยละต่อปี)

เพิ่มขึ้น 1%

2557
(ร้อยละต่อปี)

ลดลง 1%

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต 
อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจ�ำนวนพนักงำน (ขึ้นกับช่วงอำยุ)

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต 
อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจ�ำนวนพนักงำน 

(หน่วย: พันบำท)

(หน่วย: พันบำท)

3.8
7

7 - 15

2
(2)
2

3.8
7

7 - 15

(2)
3
(2)

2558 2557

ต้นทุนขำยและบริกำร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร
รวมค่ำใช้จ่ำยที่รับรู้ ในก�ำไรหรือขำดทุน

(หน่วย: พันบำท)

762
3,269
4,031

871
3,849
4,720
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16. ทุนเรือนหุ้น
ในระหว่ำงวนัที ่16 - 18 มถินุำยน 2557 บริษทัฯได้เสนอขำยหุน้สำมญัเป็นครัง้แรกจ�ำนวน 75 ล้ำนหุน้ โดยเสนอขำยให้ประชำชน

ทั่วไปจ�ำนวน 70 ล้ำนหุ้น และกรรมกำรและพนักงำนของบริษัทฯ จ�ำนวน 5 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท ในรำคำเสนอขำย
หุ้นละ 2.80 บำท โดยบริษัทฯได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนที่ออกจ�ำหน่ำยและช�ำระแล้วเป็นจ�ำนวน 250 ล้ำนบำท (หุ้นสำมัญ 250 
ล้ำนหุ้น มูลค่ำ ที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท) กับกระทรวงพำณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 19 มิถุนำยน 2557 และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ได้รับหุ้นสำมัญจ�ำนวน 250 ล้ำนหุ้น มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้  หุ้นละ 1 บำท เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเริ่มท�ำกำรซื้อขำยได้ตั้งแต่วัน
ที่ 23 มิถุนำยน 2557 ในกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำว บริษัทฯมีค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรเสนอขำยหุ้นดังกล่ำวเป็นจ�ำนวน 
6 ล้ำนบำท (สุทธิจำกภำษีเงินได้ 1 ล้ำนบำท) ซึ่งบริษัทฯได้แสดงหักจำกส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญ

17. ส�ารองตามกฎหมาย
ภำยใต้บทบัญญัติของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี

ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปีหักด้วยยอดขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนส�ำรองนี้จะ
มีจ�ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุน   จดทะเบียน ส�ำรองตำมกฎหมำยดังกล่ำวไม่สำมำรถน�ำไปจ่ำยเงินปันผลได้ 
 
18. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รำยกำรค่ำใช้จ่ำยแบ่งตำมลักษณะประกอบด้วยรำยกำรค่ำใช้จ่ำยที่ส�ำคัญดังต่อไปนี้

19. ภาษีเงินได้
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 สรุปได้ดังนี้

2558 2557

เงินเดือนและค่ำแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงำน
ค่ำเสื่อมรำคำ
ค่ำเช่ำจ่ำยตำมสัญญำเช่ำด�ำเนินงำน
ซื้อสินค้ำ
กำรเปลี่ยนแปลงในสินค้ำส�ำเร็จรูปและงำนระหว่ำงท�ำ

(หน่วย: พันบำท)

(หน่วย: พันบำท)

131,311
19,246
11,790

573,917
(74,059)

133,562
24,877
15,616

606,722
(101,529)

2558 2557

ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:
ภำษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับปี
ผลกระทบต่อภำษีเงินได้จำกค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวกับกำรเสนอขำย
หุ้นสำมัญเพิ่มทุน (หมำยเหตุ 16)
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี: 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชั่วครำวและ
กำรกลับรำยกำรผลแตกต่ำงชั่วครำว
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

12,611
1,459

(1,229)

12,841

17,800
-

 
(2,358)

15,442
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รำยกำรกระทบระหว่ำงก�ำไรทำงบัญชีกับค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้มีดังนี้

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีประกอบด้วยรำยกำรดังต่อไปนี้

20. ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค�ำนวณโดยหำรก�ำไรส�ำหรับปี (ไม่รวมก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจ�ำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของหุ้น

สำมัญที่ออกอยู่ในระหว่ำงปี

2558

2558

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557

งบแสดงฐานะการเงิน

2557

2557

ก�ำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคล
อัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคล
ก�ำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตรำภำษี
ผลกระทบทำงภำษีส�ำหรับ:
 ค่ำใช้จ่ำยต้องห้ำม
 ค่ำใช้จ่ำยที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น
รวม
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ก�ำไรส�ำหรับปี (พันบำท)
จ�ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก (หุ้น)
ก�ำไรต่อหุ้น (บำท/หุ้น)

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
 ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
 ค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินค้ำคงเหลือ
 ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
รวม

(หน่วย: พันบำท)

(หน่วย: พันบำท)

61,295
20%

12,259

826
(244)
582

12,841

48,453
215,273,973

0.23

369
1,436
4,335
6,140

68,833
20%

13,767

1,765
(90)

1,675
15,442

53,391
250,000,000

0.21

-
3,469
5,029
8,498
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21. ข้อมูลทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงาน
ข้อมูลส่วนงำนด�ำเนินงำนท่ีน�ำเสนอนี้สอดคล้องกับรำยงำนภำยในของบริษัทฯที่ผู้มีอ�ำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำนกำรด�ำเนินงำน

ได้รับและสอบทำนอย่ำงสม�่ำเสมอเพื่อใช้ในกำรตัดสินใจในกำรจัดสรรทรัพยำกรให้กับส่วนงำนและประเมินผลกำรด�ำเนินงำนของ
ส่วนงำน

เพื่อวตัถปุระสงค์ในกำรบรหิำรงำน บริษทัฯจดัโครงสร้ำงองค์กรเป็นหน่วยธรุกจิตำมประเภทของผลติภณัฑ์และบรกิำร บรษัิทฯ
มีส่วนงำนที่รำยงำนทั้งสิ้น 3 ส่วนงำน ดังนี้

1) ส่วนงำนผลติภณัฑ์ภำยใต้ตรำสนิค้ำแพลนเน็ตคอม เป็นส่วนงำนกำรขำยและบรกิำรตดิตัง้อปุกรณ์ระบบส่ือสำรโทรคมนำคม
ที่บริษัทฯออกแบบพัฒนำขึ้นเอง

2) ส่วนงำนผลิตภัณฑ์ภำยใต้ตรำสินค้ำอ่ืน เป็นส่วนงำนกำรขำยและบริกำรติดตั้งอุปกรณ์ระบบสื่อสำรโทรคมนำคม ระบบ
ถ่ำยทอดสัญญำณโทรทัศน์และดิจิทัลทีวีซึ่งซื้อจำกบริษัทอื่น

3) ส่วนงำนบรกิำร เป็นส่วนงำนบรกิำรหลงักำรขำยและงำนบรกิำรอื่นทีเ่กีย่วข้องกบัระบบสื่อสำรโทรคมนำคมให้กบัลูกค้ำทัว่ไป
บริษัทฯไม่มีกำรรวมส่วนงำนด�ำเนินงำนอื่นเป็นส่วนงำนที่รำยงำนข้ำงต้น
ผู้มีอ�ำนำจตัดสินใจสูงสุดสอบทำนผลกำรด�ำเนินงำนของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจำกกันเพื่อวัตถุประสงค์ในกำรตัดสินใจเก่ียว

กบักำรจดัสรรทรพัยำกรและกำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำน บรษิทัฯประเมินผลกำรปฏบิตังิำนของส่วนงำนโดยพจิำรณำจำกก�ำไรหรอื
ขำดทนุจำกกำรด�ำเนนิงำนซึง่วดัมลูค่ำโดยใช้เกณฑ์เดยีวกบัที่ใช้ในกำรวดัก�ำไรหรอืขำดทนุจำกกำรด�ำเนนิงำนในงบกำรเงิน อย่ำงไร
กต็ำม บรษิทัฯบรหิำรงำนด้ำนกำรจดัหำเงนิ ซึง่ท�ำให้เกดิค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและรำยได้ทำงกำรเงิน ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบรหิำร 
และภำษีเงินได้โดยไม่มีกำรปันส่วนให้แต่ละส่วนงำนด�ำเนินงำน

ข้อมูลรำยได้และก�ำไรของส่วนงำนของบริษัทฯส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 มีดังต่อไปนี้

ผลิตภัณฑ์ภาย
ใต้ตราสินค้า            

แพลนเน็ตคอม

2558 25582558 25582557 25572557 2557

ผลิตภัณฑ์ภายใต้
ตราสินค้าอื่น

บริการ รวมส่วนงาน

รำยได้จำกกำรขำยและบรกิำรให้ลูกค้ำภำยนอก
ผลกำรด�ำเนินงำน  
ก�ำไรของส่วนงำน
รำยได้และค่ำใช้จ่ำยที่ไม่ได้ปันส่วน:
รำยได้อื่น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน
ก�ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
ก�ำไรส�ำหรับปี

184

35

120

24

757

171

769

184

78

67

62

41

1,019

273

8
(77)

(126)
(10)
68

(15)
53

951

249

12
(80)

(112)
(8)
61

(13)
48

(หน่วย: ล้ำนบำท)
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ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศำสตร์
บริษัทฯด�ำเนินธุรกิจในเขตภูมิศำสตร์เดียว คือประเทศไทย ดังน้ัน รำยได้และสินทรัพย์ท่ีแสดงอยู่ในงบกำรเงินจึงถือเป็น 

กำรรำยงำนตำมเขตภูมิศำสตร์แล้ว
ในระหว่ำงปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2558 รำยได้จำกกำรขำยและบริกำรต่ำงประเทศคิดเป็นประมำณร้อยละ 3 (2557: 

ร้อยละ 8) ของยอดรำยได้จำกกำรขำยและบริกำร
ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ำรำยใหญ่
ในปี 2558 และปี 2557 บริษัทฯไม่มีรำยได้จำกลูกค้ำรำยใดที่มีมูลค่ำเท่ำกับหรือมำกกว่ำร้อยละ 10 ของรำยได้ของกิจกำร 

22. กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
บริษัทฯและพนักงำนบริษัทฯได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพขึ้นตำมพระรำชบัญญัติกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 

โดยบรษิทัฯและพนกังำนจะจ่ำยสมทบเข้ำกองทนุเป็นรำยเดอืนในอตัรำร้อยละ 5 ของเงินเดอืน กองทนุส�ำรองเล้ียงชพีนีบ้รหิำรโดย
บรษิทัหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุทสิโก้ จ�ำกดั และจะจ่ำยให้แก่พนกังำนเมื่อพนกังำนนัน้ออกจำกงำนตำมระเบยีบว่ำด้วยกองทนุของบ
ริษัทฯ ในระหว่ำงปี 2558 บริษัทฯรับรู้เงินสมทบดังกล่ำวเป็นค่ำใช้จ่ำยจ�ำนวน 2 ล้ำนบำท (2557: 2 ล้ำนบำท)

23. เงินปันผล

เงินปันผล อนุมัติโดย
เงินปันผลจ่าย

(ล้านบาท)
เงินปันผลจ่าย
ต่อหุ้น (บาท)

เงินปันผลประจ�ำปี 2557

รวมเงินปันผลส�ำหรับปี 2558

ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
เมื่อวันที่

29 เมษำยน 2558

0.12

0.12

30.00

30.00

24. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
24.1 ภำระผูกพันเกี่ยวกับสัญญำเช่ำด�ำเนินงำนและสัญญำบริกำร
บริษัทฯได้ท�ำสัญญำเช่ำอำคำรและสัญญำบริกำรท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหน่ึงและบริษัทอื่น อำยุของสัญญำมี

ระยะเวลำตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี 
บริษัทฯมีจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่ำยในอนำคตทั้งสิ้นภำยใต้สัญญำเช่ำด�ำเนินงำนและสัญญำบริกำร ที่บอกเลิกไม่ได้ดังนี้

2558 2557

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

จ่ำยช�ำระภำยใน
 ภำยใน 1 ปี
 มำกกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

(หน่วย: ล้ำนบำท)

17
28

17
11

24.2 หนังสือค�้ำประกัน
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริษัทฯมีหนังสือค�้ำประกันซึ่งออกโดยธนำคำรในนำมบริษัทฯ เหลืออยู่เป็นจ�ำนวน 116 ล้ำน

บำท (2557: 102 ล้ำนบำท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภำระผูกพันทำงปฏิบัติบำงประกำรตำมปกติธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อค�้ำประกันกำรปฏิบัติ
งำนตำมสัญญำ
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25. ล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริษัทฯมีสินทรัพย์ที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมแยกแสดงตำมล�ำดับ

ชั้นของมูลค่ำยุติธรรม ดังนี้ 

26. เครื่องมือทางการเงิน
26.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง
เครื่องมอืทำงกำรเงนิทีส่�ำคญัของบรษิทัฯตำมทีน่ยิำมอยู่ในมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่107 “กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผย

ข้อมลูส�ำหรับเครื่องมอืทำงกำรเงนิ” ประกอบด้วย เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ้ื่น เงนิฝำกธนำคำร
ที่มีภำระค�้ำประกัน เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอื่นและหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน บริษัทฯมี
ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทำงกำรเงินดังกล่ำว และมีนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงดังนี้

ควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อ
บริษัทฯมีควำมเส่ียงด้ำนกำรให้สินเชื่อท่ีเกี่ยวเนื่องกับลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหนี้อื่น ฝ่ำยบริหำรควบคุมควำมเสี่ยงน้ีโดยกำร

ก�ำหนดให้มีนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุมสินเชื่อที่เหมำะสม ดังนั้นบริษัทฯจึงไม่คำดว่ำจะได้รับควำมเสียหำยที่เป็นสำระส�ำคัญ
จำกกำรให้สินเช่ือ นอกจำกนี้ กำรให้สินเชือ่ของบริษัทฯไม่มีกำรกระจุกตัวเนื่องจำกบริษัทฯมีฐำนของลูกค้ำที่หลำกหลำยและมีอยู่
จ�ำนวนมำกรำย จ�ำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯอำจต้องสูญเสียจำกกำรให้สินเช่ือคือมูลค่ำตำมบัญชีของลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอื่นที่
แสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน

ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ย
บรษิทัฯมคีวำมเสีย่งจำกอตัรำดอกเบ้ียทีส่�ำคญัอนัเกีย่วเนือ่งกบัเงนิฝำกสถำบนักำรเงนิ เงินกู้ยมืระยะสัน้ทีม่ดีอกเบีย้ สนิทรพัย์

และหนี้สินทำงกำรเงินมีอัตรำดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตำมอัตรำตลำด หรือมีอัตรำดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตรำตลำดในปัจจุบัน

(หน่วย: ล้ำนบำท)

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม 
 ตรำสำรอนุพันธ์ 
  สัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ - 1 - 1
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ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
บรษัิทฯมคีวำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่นทีส่�ำคญัอนัเกีย่วเนื่องจำกกำรซือ้หรอืขำยสนิค้ำและกำรกูย้มืเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ 

บริษัทฯได้ตกลงท�ำสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำซ่ึงส่วนใหญ่มีอำยุสัญญำไม่เกินหน่ึงปีเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในกำร
บริหำรควำมเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริษัทฯมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่เป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศดังนี้

26.2 มูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน
เนื่องจำกเครื่องมือทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น เงินกู้ยืมมีอัตรำดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตรำ

ดอกเบี้ยในตลำด บริษัทฯจึงประมำณมูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงินใกล้เคียงกับมูลค่ำตำมบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐำนะ
กำรเงิน

มูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรอนุพันธ์ มีดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริษัทฯมีสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำคงเหลือดังนี้

เหรียญสหรัฐอเมริกำ

สินทรัพย์ทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

สกุลเงิน
2558
(ล้าน)

2558

(บาทต่อหน่วยเงินตรา
ต่างประเทศ)

2558
(ล้าน)

2557
(ล้าน)

2557
2557
(ล้าน)

หนี้สินทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

1 - 7 3 36.0886 33.1132

สกุลเงิน
จ�านวนที่ซื้อ

(ล้าน)
อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของจ�านวนที่ซื้อ

(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
วันครบก�าหนด
ตามสัญญา

เหรียญสหรัฐอเมริกำ 2 5 มกรำคม 2559 ถึง         
27 พฤษภำคม 2559

35.5793 - 36.0575

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2558

มูลค่ายุติธรรม (ก�าไร)

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2557

มูลค่ายุติธรรม (ก�าไร)

ตรำสำรอนุพันธ์
 สัญญำซื้อขำยอัตรำแลกเปลี่ยนล่วงหน้ำ

(หน่วย: ล้ำนบำท)

-1
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มูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรอนุพันธ์ค�ำนวณโดยใช้เทคนิคกำรคิดลดกระแสเงินสดในอนำคตและแบบจ�ำลองตำมทฤษฎีในกำร
ประเมินมูลค่ำ ซึ่งข้อมูลที่น�ำมำใช้ในกำรประเมินมูลค่ำส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่สำมำรถสังเกตได้ในตลำดที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตรำแลก
เปลี่ยนทันที อัตรำแลกเปลี่ยนล่วงหน้ำของเงินตรำต่ำงประเทศ และเส้นอัตรำผลตอบแทนของอัตรำดอกเบี้ย เป็นต้น บริษัทฯได้
ค�ำนึงถึงผลกระทบของควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตของคู่สัญญำในกำรประมำณมูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรอนุพันธ์

ในระหว่ำงงวดปัจจุบันไม่มีกำรโอนรำยกำรระหว่ำงล�ำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม

27. การบริหารจัดการทุน 
วัตถุประสงค์ในกำรบริหำรจัดกำรทุนท่ีส�ำคัญของบริษัทฯ คือกำรจัดให้มีซึ่งโครงสร้ำงทุนที่เหมำะสมเพ่ือสนับสนุนกำรด�ำเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯและเสริมสร้ำงมูลค่ำกำรถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริษัทฯมีอัตรำส่วนหนี้สินต่อทุน
เท่ำกับ 0.9:1 (2557: 0.5:1)

28. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่อวนัที ่25 กมุภำพนัธ์ 2559 ทีป่ระชมุคณะกรรมกำรของบรษิทัฯ ครัง้ที ่2/2559 มมีตใิห้เสนอกำรจ่ำยเงินปันผลประจ�ำปี 2558 

ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรำหุ้นละ 0.14 บำท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 35 ล้ำนบำท โดยบริษัทฯจะน�ำเสนอเพื่อขอนุมัติกำร
จ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวในที่ประชุมสำมัญประจ�ำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯในวันที่ 28 เมษำยน 2559 ต่อไป

29. การอนุมัติงบการเงิน
งบกำรเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมกำรบริษัทฯเมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2559
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1. จ�ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 บรษิทัฯ มทีนุจดทะเบยีนจ�านวน 250.00 ล้านบาท และมีทนุทีอ่อกและเรียกช�าระแล้วจ�านวน 250.00 

ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 250 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 

2.  ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558

ล�ำดับที่ รำยชื่อผู้ถือหุ้น จ�ำนวนหุ้น จ�ำนวนหุ้น % ของจ�ำนวนหุ้นทั้งหมด

หมายเหต ุ
 (1) ข้อจ�ากัดการถือครองหลักทรัพย์ของบุคคลต่างด้าว  
  บริษัทฯ มีข้อจ�ากัดการถือครองหลักทรัพย์ของบุคคลต่างด้าว ไว้ร้อยละ 49 ของทุนช�าระแล้ว  โดย ณ วันที่  31 ธันวาคม  
  2558 มีบุคลลต่างด้าวถือครองหลักทรัพย์ PCA ร้อยละ 28.08 ของทุนช�าระแล้ว 
 (2) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก�าหนดนโยบายหรือการด�าเนินงานของ PCA อย่างมีนัยส�าคัญ
  ครอบครวันายประพฒัน์ รฐัเลศิกานต์ ครอบครวันายเทรเวอร์ จอห์น ทอมสนั  นายสาธติ รฐัเลศิกานต์  และนางรตันา สวุรรณ  
  รวมถอืหุ้นประมาณร้อยละ 69.36 เป็นกลุม่ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ทีโ่ดยพฤตกิารณ์มอีทิธพิลต่อการก�าหนดนโยบายหรอืการด�าเนนิงาน 
  ของบริษัท จ�านวน 2 ท่านจากกรรมการทั้งสิ้น 8 ท่าน

1

2

3
4
5
6
7
8
9
10

70,200,000
6,250,000
2,500,000

70,200,000
6,250,000
833,334
833,333
833,333

78,950,000

78,950,000

10,375,000
5,130,000
2,700,000
1,565,000
1,400,000
1,400,000
1,175,000
1,037,200

31.58

31.58

4.15
2.05
1.08
0.63
0.56
0.56
0.47
0.42

ครอบครับนายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์
1.1 นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์
1.2 นางชนิสา รัฐเลิศกานต์
1.3 นางสาวพัฒน์นรี รัฐเลิศกานต์
ครอบครัวนายเทรเวอร์ จอห์น ทอมสัน
2.1 นายเทรเวอร์ จอห์น ทอมสัน
2.2 นางจงจิตร อะเนกา
2.3 นายดนัย ทอมป์สัน
2.4 นายดรัณ ทอมป์สัน
2.5 นางสาวอลิศา ทอมป์สัน
นายสาธิต รัฐเลิศกานต์
นางรัตนา สุวรรณ
นายสมพงษ์ อาภาธนานนท์
นายธวัชชัย ประสิทธิ์นราพันธุ์
นายสมชาย สกุลวิจิตร์สินธุ
นางสาวชัชชญา ชินธนาคุณกร
นายพรชัย จันทชีวกุล
นายวิสุทธิ์ จันทร์วาววาม

ผู้ถือหุ้นและนโยบำยจ่ำยเงินปันผล
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3. กำรออกหลักทรัพย์อื่น     
 - ไม่มี – 

4. นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล
บรษิทัฯ มนีโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก�าไรสทุธภิายหลงัการหกัภาษเีงนิได้นิตบิคุคล อย่างไร

ก็ตาม บริษัทฯ อาจก�าหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่ก�าหนดได้ หากบริษัทมีความจ�าเป็นที่จะต้องน�าเงินก�าไรสุทธิ
จ�านวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการด�าเนินงานของบริษัทฯ ต่อไป
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(1) บริษัทที่ออกหลักทรัพย์
ชื่อบริษัท บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ำกัด (มหำชน)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยีสื่อสำรโทรคมนำคม และดิจิตอลทีวี 
   ครอบคลุม 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 
   (1) ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจ�ำหน่ำย ทั้งระบบสื่อสำรโทรคมนำคม 
   และระบบถ่ำยทอดสัญญำณโทรทัศน์ และดิจิตอลทีวี 
   (2) ผลิตภัณฑ์ ภำยใต้ชื่อ PlanetComm และ 
   (3) บริกำร
ที่ตั้งส�านักงานใหญ ่ 157 ซอยรำมอนิทรำ 34 ถนนรำมอนิทรำ แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรงุเทพฯ 10230 
เลขทะเบียนบริษัท 0105537049391
เว็บไซต์  www.planetcomm.com
โทรศัพท ์ 02-792-2400
โทรสาร  02-792-2499

(2) นายทะเบียนหลักทรัพย์
ชื่อบริษัท บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ที่ตั้งส�านักงานใหญ ่ 62 อำคำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดำภิเษก 
   เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
เว็บไซต์  www.tsd.co.th
โทรศัพท ์ 02-229-2800
โทรสาร  02-359-1259

(3) ผู้สอบบัญชี
ชื่อบริษัท บริษัท ส�ำนักงำน อีวำย จ�ำกัด
ที่ตั้งส�านักงานใหญ ่ เลครัชดำ ออฟฟิช คอมเพล็กซ์ เลขที่ 193/136-137 ชั้น 33 ถนนรัชดำภิเษกตัดใหม่ 
   เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110
เว็บไซต์  www.ey.com
โทรศัพท ์ 02-264 0777, 02-661-9190 
โทรสาร  02-264-0789-90

ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลส�าคัญอื่นๆ
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(4) ที่ปรึกษา
(4.1) ที่ปรึกษาการควบคุมภายใน
ชื่อบริษัท บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จ�ำกัด 
ที่ตั้งส�านักงานใหญ ่ 92/204 หมู่ที่ 5 หมู่บ้ำนนันทนำกำร์เด้น ซอยท่ำอิฐ, ถนนรัตนำธิเบศร์, 
   ต�ำบลบำงรักน้อย อ�ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี, 11000 
โทรศัพท ์ 02-526-6100, 02-526-7811 
โทรสาร  02-526-6100

(4.2) ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
ชื่อบริษัท บริษัท ธรรมนิติ จ�ำกัด (มหำชน)
ที่ตั้งส�านักงานใหญ ่ 267/1 ถ.ประชำรำษฎร์ สำย 1 แขวงบำงซื่อ เขตบำงซื่อ กรุงเทพ 10800  
เว็บไซต์  www.dharmniti.co.th
โทรศัพท ์ 02-587-8080
โทรสาร  02-585-9204

ผู้ลงทุนสำมำรถศึกษำข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จำกแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) ของบริษัท 
แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ของบริษัท www.planetcomm.com








