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2รายงานประจ�าปี

นายสรรพัชญ  โสภณ
ประธานกรรมการ

	 กว่า	22	ปี	ที่บริษัท	แพลนเน็ต	คอมมิวนิเคชั่น	เอเชีย	จำากัด	(มหาชน)	หรือ	PCA		ที่มีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมไอที	จนกลายเป็นผู้นำาเทคโนโลยี

ด้านระบบสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิตอลทีวี	 สำาหรับองค์กรชั้นนำาในเขตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 (AEC)	 	 ในปัจจุบันวงการอุตสาหกรรมไอทีไทยนั้นมีการ

เปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างรวดเร็ว	ในปัจจุบันข้อมูลต่างๆ	และแนวโน้มของอุตสาหกรรมไอทีได้บ่งชี้ให้เห็นแล้วว่าขณะนี้	Cloud	Computing	ซึ่งเป็นระบบ

การบริหารจัดการทรัพยากรไอทีแบบใหม่	ที่มีความหยืดหยุ่นสูงกำาลังเข้ามามีบทบาทเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมจริงๆ	 โดยเฉพาะแนวโน้มของตลาดโลกที่น่าจะ

ต้องมีผลกระทบต่อวงการอุตสาหกรรมไอทีไทย	โดยตลาด	Tradition	IT	ด้าน	IT	Infrastructure	จะลดลงไปเรื่อยๆ	และตลาด	Public	Cloud	จะโตขึ้นอย่าง

รวดเร็ว	 เราในฐานะผู้ประกอบการมีความจำาเป็นที่ต้องพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา	 	 รวมถึงมีการกำาหนดกลยุทธ์การดำาเนินธุรกิจให้ก้าวทันโลกสามารถตอบ

สนองการเติบโตและแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	เพื่อตอบโจทย์ของการใช้งานให้กับแก่ภาครัฐบาล	ภาคธุรกิจ	รวมถึงประชากรของประเทศ		

แพลนเน็ตคอม	 ได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญในการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม	 จึงมุ่งมั่นพัฒนามาตรฐานการบริการและมีราคาที่เหมาะสมเป็นธรรม	 กลยุทธ์

ของบริษัท	จึงมีการเจาะกลุ่มลูกค้าไปยังหลายธุรกิจ	เพื่อสร้างความหลากหลาย	พร้อมพัฒนาความเชี่ยวชาญให้บุคคลากร	นอกเหนือจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างทั่วถึงแล้ว	การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ	และเชี่ยวชาญ	รวมถึงการมีคุณธรรมในการทำางานนั้น	

ก็เป็นอันดับแรกที่เราให้ความใส่ใจ	 เนื่องจากเราเชื่อว่า	 พนักงานเป็นทรัพยากรที่สำาคัญที่สุดของบริษัทเป็นส่วนสนับสนุนที่ดีเยี่ยมที่จะนำาพาบริษัทฯ	 ให้ไปถึง

เป้าหมายที่วางไว้ได้ร่วมกัน	

	 ตลอดระยะเวลาการทำางานที่ผ่านมา	ท่านคงเห็นถึงความตั้งใจของคณะผู้บริหาร	และพนักงานของแพลนเน็ตคอมฯ	ทุกท่านมีความทุ่มเท	และปรับ

ตัวเพื่อให้เข้ากับธุรกิจโทรคมนาคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา	 เราดำาเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส	 ซื่อสัตย์	 และเป็นไปตามกฎระเบียบข้อ

บังคับ	ของหลักธรรมาภิบาลต่างๆ	รวมถึงการทำาธุรกิจที่ใส่ใจต่อชุมชน	สังคม	และสิ่งแวดล้อมด้วย	

	 ในนามของคณะกรรมการบริษัท	 ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการดำาเนินงานของบริษัทอย่างเสมอมา	 และเชื่อมั่นว่าการลงทุน

ต่างๆของบริษัทในวันนี้	 หมายถึงการรองรับการขยายตัวของทางธุรกิจในอนาคต	 เนื่องจากธุรกิจโทรคมนาคมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกวินาที	 และเกี่ยวข้องกับ

ความต้องการพื้นฐานของคนในยุคปัจจุบัน	และสามารถเชื่อมั่นได้ว่า	คณะกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงาน	พร้อมร่วมใจทุ่มเทในธุรกิจ	เพื่อเป้าหมายให้บริษัท

มีความยั่งยืนต่อไปอย่างมั่นคง	

สารจากประธานกรรมการ
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นายเทรเวอร จอหน ทอมสัน
กรรมการผู้อำานวยการ 

และหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีด้านเทคโนโลยี

นายประพัฒน รัฐเลิศกานต
กรรมการผู้อำานวยการ 

และหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร

   							บริษัท	แพลนเน็ต	คอมมิวนิเคช่ัน	เอเชีย	จำากัด	(มหาชน)	หรือ	PCA	ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีส่ือสารโทรคมนาคมและดิจิตอลทีวีแบบครบวงจร	ให้แก่
หน่วยงาน	และองค์กรช้ันนำาในเขตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	(AEC)	ด้วยความรู้	ความชำานาญและประสบการณ์มากกว่า	20	ปี	เราให้คำาปรึกษา	ออกแบบ	ติดต้ัง
และบริการหลังการขายครอบคลุมผลิตภัณฑ์ท่ีบริษัทเป็นตัวแทนจำาหน่าย	รวมท้ังผลิตภัณฑ์และบริการภายใต้ช่ือ	PlanetComm	จนเป็นท่ีรู้จักและยอมรับอย่าง
กว้างขวาง	 
	 แพลนเน็ตคอม	ประกอบธุรกิจให้บริการด้านโทรคมนาคมและดิจิตอลทีวีครอบคลุม	3	กลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก	ได้แก่	ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯเป็น
ตัวแทนจำาหน่าย	ผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ	PlanetComm	,	บริการของแพลนเน็ตคอม		โดยบริหารงานภายใต้วิสัยทัศน์	 

“แพลนเน็ตคอมมีความมุ่งมั่นในการสร้างอนาคตใหม่ เพื่อให้เป็นองคกรนวัตกรรม
ที่เติบโตอย่างยั่งยืน โดยเป้าหมายหลักคือ เพิ่มยอดขายและกำาไร ผลทางธุรกิจ ความรับผิดชอบต่อสังคมและดูแลสิ่งแวดล้อม” 

										อย่างไรก็ตามด้วยแนวโน้มธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว	การเปล่ียนแปลงทางสังคม	ประกอบกับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก	
รัฐบาลมีนโยบายให้ความสำาคัญต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ	 เพ่ือผลักดันเศรษฐกิจของประเทศ	 ช่วยใน
การบริหารจัดการกระบวนงานแบบสมัยใหม่และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการหรือลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว	 มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน	 ตลอดจนส่งผลดีสร้าง
ความแข็งแกร่ง	 ให้แก่ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้	 ซ่ึงแพลนเน็ตคอมได้วางแผนรับรองการเปล่ียนแปลงดังกล่าวพร้อมปรับ
เปล่ียนกลยุทธ์ในการดำาเนินงานขยายตลาดสู่ภูมิภาคอาเซียน	 พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆสู่ตลาด	 อีกท้ังให้ความสำาคัญด้านกลยุทธ์ควบคู่กับการบริหารความ
เส่ียงขององค์กร	 พร้อมท้ังดำาเนินกิจกรรมท่ีสนับสนุนความย่ังยืนด้านการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร	 และให้ความสำาคัญยึดม่ันในนโยบายการกำากับดูแลกิจการท่ี
ดีเป็นแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน
	 	 	 	 	 	 ในปัจจุบันข้อมูลต่างๆ	และแนวโน้มของอุตสาหกรรมไอทีไทยได้เข้าสู่ยุคของ	Cloud	Computing	 ซ่ึงเป็นระบบการบริหารจัดการทรัพยากรไอทีแบบใหม่ท่ี
มีความยืดหยุ่นสูงกำาลังเข้ามาเปล่ียนแปลงอุตสาหกรรม	 ดังน้ันแพลนเน็ตคอม	 จึงได้คิดผลิตภัณฑ์เพ่ือให้ตอบโจทย์แก่การใช้งานของธุรกิจในยุคปัจจุบัน	 อาทิเช่น	
PlanetCloud	 PBX	 “Calling	 is	 easy”	 	 นวัตกรรมใหม่ล่าสุดของระบบชุมสายหรือตู้โทรศัพท์สาขาท่ีพัฒนาการทำางานให้อยู่ในรูปแบบของ	 Software	 as	 a	 
Service-SaaS	 โดยไม่ต้องลงทุนติดต้ังอุปกรณ์ตู้โทรศัพท์สาขา	 ใช้งานสะดวกรวดเร็ว	 ประหยัดต้นทุน	 ใช้งานได้ทุกท่ี	 เหมาะสำาหรับองค์กรธุรกิจท่ีต้องการความทัน
สมัย	ลดค่าใช้จ่าย					
	 	 	 	 	 	 	 	 และในปี	 2560	 น้ีบริษัทฯ	 ได้เตรียมกลยุทธ์การดำาเนินธุรกิจว่ามีเป้าหมายท่ีจะมุ่งไปสู่องค์กรนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน	 โดยการพัฒนาบุคลากร	
วัฒนธรรม	กระบวนการทำางาน	ระบบสารสนเทศ	เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำางาน	เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน	เสริมสร้างให้เกิดผลิตภัณฑ์และบริการรูป
แบบใหม่	ๆ	ดังเช่น	เทคโนโลยี	Cloud	PBX,	Cloud	Office,	Cloud	City	และสินค้านวัตกรรมใหม่	อาทิ	Jammer	สำาหรับ	VHF,	Drone		หวังผลเพ่ือเพ่ิมรายได้	
กำาไร	ตอบแทนสังคม	และดูแลส่ิงแวดล้อมอีกด้วย	
	 	 	 	 	 	 แพลนเน็ตคอม	 จะยึดม่ันต่อพันธกิจและเป้าหมายในการเป็นบริษัทท่ีม่ันคง	 ดำาเนินธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเน่ืองและมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์
สังคมพัฒนาบุคคล	สร้างงานท่ีมีมูลค่าในระดับท้องถ่ิน	พร้อมกระจายรายได้ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	ในนามคณะกรรมการบริษัทฯ	ขอขอบพระคุณ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่าน	ลูกค้า	 คู่ค้า	 ผู้ถือหุ้น	รวมถึงพนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ	ท่ีมีส่วนร่วมในการสนับสนุน	ผลักดันให้บริษัทฯ	ประสบความสำาเร็จด้วยดี

เสมอมา	ขอให้ม่ันใจได้ว่าคณะกรรมการบริษัทฯ	จะยึดม่ันกำากับดูแลกิจการให้เติบโตอย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน

สารจาก CEO และ CTO
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2016
•		Excellence	in	Industry	for	APAC	by	Polycom
•		Platinum	Partner	by	Polycom
•		Total	Innovation	Management	Awards	(TIM	2016)	by	
SET	&	MAI
 
2015
•		Most	Improved	Var	Year-on-Year	Revenue	Increased	by	
COBHAM	

2014
•  Cisco Premier Partner 2014

2013
•  FY13 Public Sector Partner of the Year by Cisco
•  FY13 Top YoY Growth of the Year (2 Tier) by Cisco
•  Best Growth Partner of the Year by ClearOne

•  Best Performance / Marketing Penetration Award by 
TVU Network
•  Codan-Authorised Partner 2013
•  The Top Permier 
Collaboration Partner 
Award and  Premier
•  Certified Partner 
(Cisco Chanel Partner Program)

2012
•  TelePresence Video Master 
Authorized Technology 
 Partner by Cisco
•  FY12 Public Sector 
Partner of the Year by Cisco

วิสัยทัศน์
แพลนเน็ตคอมมีความมุ่งมั่นในการสร้างอนาคตใหม่เพื่อให้เป็นองค์กรนวัตกรรมที่เติบโตอย่างยั่งยืนทั้งในด้าน	เศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่ง

แวดล้อม	

พันธกิจ
แพลนเน็ตคอม	มีความมุ่งมั่นที่จะมอบบริการแบบครบวงจร	ด้วยการคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง	ราคาที่เหมาะสม	การจัดส่งสินค้าตรง

ต่อเวลา	ให้บริการทั้งก่อนและหลังการขายจากทีมวิศวกรมืออาชีพ	มุ่งหวังให้การใช้เทคโนโลยีเกิดประโชยน์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและคุ้ม

ค่าเงินลงทุนเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า		

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

รางวัลและความสำาเร็จ



5

ขอมูลการเงินที่สำาคัญ

โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ 2559 % 2558 % 2557 %

	1.รายได้จากการขาย 601.43 83.84 902.13 87.78 863.91 89.65

		1.1	ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวแทนจำาหน่าย 504.31 70.30 720.50 70.11 744.01 77.21

							-ระบบสื่อสารโทรคมนาคม 421.19 58.72 643.32 62.60 587.83 61.00

							-ระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ 83.12 11.58 77.18 7.51 156.18 16.21

		1.2	ผลิตภัณฑ์	PlanetComm 97.12 13.54 181.63 17.67 119.90 12.44

2.	รายได้จากการบริการ 114.03 15.90 117.09 11.39 87.42 9.07

3.รายได้อื่น 1.86 0.26 8.51 0.83 12.36 1.28

รายได้รวม 717.32 100.00 1027.73 100.00 963.69 100.00

ต้นทุนจากการขายและบริการ และกำาไรขั้นต้น

ต้นทุนจากการขายและบริการ 2559 GP (%) 2558 GP (%) 2557 GP (%)

ต้นทุนผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวแทนจำาหน่าย 381.15 24.42 521.87 27.57 541.78 27.18

-ระบบสื่อสารโทรคมนาคม 305.05 27.57 456.44 29.05 415.32 29.35

-ระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ 76.10 8.45 65.43 15.22 126.46 19.03

ต้นทุนผลิตภัณฑ์	PlanetComm 95.71 1.45 146.85 19.15 95.94 19.98	

ต้นทุนการบริการ 78.42 31.23 77.48 33.83 64.89 25.77

รวมต้นทุนขายและบริการ 555.28 22.39 746.2 26.79 702.61 26.14

2559 2558 2557

ผลิตภัณฑที่เปนตัวแทนจําหนาย 

ผลิตภัณฑที่เปนตัวแทนจําหนาย 
(ระบบถายทอดสัญญาณโทรทัศน)

รายไดจากการบริการ

Operating Revenue
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นายสรรพัชญ  โสภณ
• ประธานกรรมการ	

• กรรมการ

ดร.ขัติยา ไกรกาญจน์
• กรรมการอิสระ	 	

• ประธานกรรมการตรวจสอบ		 	

 

 

นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์
• รองประธานกรรมการ			

• ประธานกรรมการบริหาร	

• กรรมการผู้อำานวยการและหัวหน้า 

เจ้าหน้าที่บริหาร	 	  

นางสุธารักษ สุทรภูษิต
• กรรมการตรวจสอบ

• กรรมการอิสระ

• กรรมการบริหารความเสี่ยง

• กรรมการสรรหา	กำาหนดค่าตอบแทน	

และบรรษัทภิบาล	 	  

นายเทรเวอร์ จอห์น ทอมสัน
• กรรมการ	 	

• รองประธานกรรมการบริหาร	

• กรรมการผู้อำานวยการและหัวหน้า 

เจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยี

 

นายสมพงค อุยตระกูล
• กรรมการอิสระ

• กรรมการตรวจสอบ

• ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

• กรรมการสรรหา	กำาหนดค่าตอบแทน 

	และบรรษัทภิบาล 

 

  
 

นายปราโมทย พงษทอง
• กรรมการ	

• ประธานกรรมการสรรหา	กำาหนดค่า

ตอบแทน	และบรรษัทภิบาล 

 

นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์
• กรรมการอิสระ	

• กรรมการสรรหา	กำาหนดค่าตอบแทน	

และบรรษัทภิบาล

• กรรมการบริหารความเสี่ยง 

 

คณะกรรมการบริษัทฯ

1. 4.

2. 5. 7.

3. 6. 8.

2.

7. 8.3.4.6.

1.

5.
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นายประพัฒน รัฐเลิศกานต
• รองประธานกรรมการ	

• ประธานกรรมการบริหาร

• กรรมการผู้อำานวยการและหัวหน้า 

เจ้าหน้าที่บริหาร 

นายเทรเวอร จอหน ทอมสัน
• กรรมการ	 	

• รองประธานกรรมการบริหาร

• กรรมการผู้อำานวยการและหัวหน้า 

เจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยี	

 

นายสาธิต รัฐเลิศกานต
• กรรมการบริหาร	

• รองกรรมการผู้อำานวยการฝ่ายขาย 

(Enterprise	&	Public	Sector) 

 

นายวีรศักดิ์ อาทรชัยกุล
• กรรมการบริหาร

• ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการ 

ฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ 

 

นางสาววรรณภา วีระเจริญ
• กรรมการบริหาร

• ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการ 

ฝ่ายปฏิบัติการ 

นางไพรัลยา สุพิทักษ์
• กรรมการบริหาร

• รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการ

ฝ่ายการเงินและบัญช ี

นายรุงโรจน จตุรวรพร
• กรรมการบริหาร

• ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการฝ่ายขาย	

(Broadcast	&	Digital	TV) 

นายไพโรจน พรพัฒนนางกูร
• กรรมการบริหาร

• ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการ 

ฝ่ายบริการเทคนิค 

 

คณะผูบริหาร

1. 4.

2. 5. 7.

3. 6. 8.

2. 1.

4. 3. 7.8.
5. 6.
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นายสรรพัชญ  โสภณ
อายุ  62 ปี 
• ประธานกรรมการ
• กรรมการ
ประวัติการศึกษา 
• ปริญญาโท	Business	Administration,	Western	Michigan	 

University,	USA
• ปริญญาตรี	นิติศาสตร์บัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 
ประสบการณ 

2554	-	ปัจจุบัน	•	ประธานกรรมการ	

																						บริษัท	แพลนเน็ต	คอมมิวนิเคช่ัน	เอเชีย	จำากัด	(มหาชน)

2556	-	ปัจจุบัน	•	กรรมการอิสระ	และประธานกรรมการตรวจสอบ	

																						บริษัท	มาสเตอร์คูล	อินเตอร์	เนช่ันแนล	จำากัด	(มหาชน)

2553	-	2557			•	กรรมการบริหารสำานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟ์ตแวร์ 
แห่งชาติ	

2546	-2552				•	กรรมการผู้จัดการบริษัท	ฮิวเลตต์-แพคการ์ด	(ประเทศไทย)
จำากัด

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  
• กรรมการอิสระ	และประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท	มาสเตอร์คูล	

อินเตอร์	เนชั่นแนล	จำากัด	(มหาชน)
• กรรมการอิสระ	และประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท	วินท์คอม	

เทคโนโลยี	จำากัด	(มหาชน)
• กรรมการอิสระ	และประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท	เอเอ็มอี	 

เทคโนโลยี	จำากัด	(มหาชน)
บริษัท  ห้างหุ้นส่วน องคกรอ่ืน 
• กรรมการ	บริษัท	เค	สปอร์ต	เวิลด์วายด์	จำากัด
• กรรมการ	บริษัท	มูสตาซ	จำากัด
• กรรมการ	บริษัท	มูสตาซ	ราชบุรี	จำากัด
• กรรมการ	บริษัท	ราชบุรี	ฟิวเจอร์	จำากัด
• กรรมการ	บริษัท	สรรพัชญแอนด์บดินทร์วิทย์	จำากัด
สัดส่วนการถือหุ้น (รวมผู้ท่ีเก่ียวข้อง)  
•   จำานวน	0	หุ้น
คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำานวนหุ้นท่ีออกจำาหน่ายท้ังหมด
การเข้าร่วมฝึกอบรม 
• หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่นท่ี	49/2004
• หลักสูตร	The	Executive	Director	Course	(EDC)	รุ่นท่ี	1/2012
• หลักสูตร	Role	of	the	Chairman	Program	(RCP)	รุ่นท่ี	30/2013
• หลักสูตร	Audit	Committee	Program	(ACP)
จำานวนคร้ังท่ีเข้าร่วมประชุมในปี 2559 
• คณะกรรมการบริษัท	9/9	คร้ัง

ประวัติคณะกรรมการ

ดร.ขัติยา ไกรกาญจน  
อายุ  64 ปี 
• กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประวัติการศึกษา 
• ปริญญาเอกวิศวกรรมไฟฟ้า	University	of	Missouri	-	Rolla		 	
• ปริญญาโทวิศวกรรมไฟฟ้า	University	of	Missouri	-	Rolla	
• ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า	จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย	   
ประสบการณ
2555	-	ปัจจุบัน	•	กรรมการอิสระบริษัท	เอ็มเค	เรสโตรองด์	กรุ๊ป	จำากัด 
	 									(มหาชน)

2554	-	ปัจจุบัน	•	กรรมการอิสระ	และประธานกรรมการตรวจสอบบริษัท	

	 แพลนเน็ต	คอมมิวนิเคช่ัน	เอเชีย	จำากัด	(มหาชน) 

2551	-	ปัจจุบัน	•	กรรมการอิสระ	และประธานกรรมการตรวจสอบ	 	
บริษัท	พรีเมียร์	มาร์เกตต้ิง	จำากัด	(มหาชน) 

2550	-	2558			•	กรรมการอิสระ	และประธานกรรมการตรวจสอบ

	 บริษัท	พรีเมียร์	เทคโนโลยี	จำากัด	(มหาชน) 

2531	-	ปัจจุบัน	•	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	เควี	อีเลคทรอนิคส์	จำากัด 
การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
• ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท	พรีเมียร์	มาร์เกตต้ิง	จำากัด	(มหาชน)
• กรรมการอิสระ	บริษัท	เอ็มเค	เรสโตรองด์	กรุ๊ป	จำากัด	(มหาชน) 
บริษัท  ห้างหุ้นส่วน องคกรอ่ืน 
• กรรมการและกรรมการผู้จัดการบริษัท	เควี	อีเลคทรอนิคส์	จำากัด
• กรรมการ	บริษัท	ลิงซ์	คอร์ปอเรช่ัน	จำากัด
• กรรมการ	บริษัท	เมฆฟ้าดิเวลลอปเมนท์	จำากัด
• กรรมการ	บริษัท	วิปเทล	จำากัด
• กรรมการ	บริษัท	ทรัพย์อุดมพร็อพเพอร์ต้ี	จำากัด
สัดส่วนการถือหุ้น (รวมผู้ท่ีเก่ียวข้อง)  
•   จำานวน	0	หุ้น
คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำานวนหุ้นท่ีออกจำาหน่ายท้ังหมด
การเข้าร่วมฝึกอบรม 
•		หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่นท่ี	37/200
•		หลักสูตร	Financial	Statements	for	Directors	(FSD)	รุ่นท่ี	3/200
•		หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่นท่ี	110/200
•		หลักสูตร	Audit	Committee	Program	(ACP)	รุ่นท่ี	34/2011
•		หลักสูตร	Anti-Corruption	for	Executive	Program		(ACEP)		รุ่นท่ี		
9/2014 
•		หลักสูตร	Director	Certification	Program	Update	(DCPU)	รุ่นท่ี	 
5/2015   
จำานวนคร้ังท่ีเข้าร่วมประชุมในปี 2559 
•		คณะกรรมการบริษัท		9/9	คร้ัง 
•		คณะกรรมการตรวจสอบ	4/4	คร้ัง
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นายประพัฒน รัฐเลิศกานต  
อายุ 58 ปี    
• รองประธานกรรมการ 
• ประธานกรรมการบริหาร
• กรรมการผู้อำานวยการและหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร 

ประวัติการศึกษา 

• ปริญญาโท	Business	Administration,	Philips	University,USA

• ปริญญาตรี	เศรษฐศาสตร์บัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

ประสบการณ 

2558	-	ปัจจุบัน	•	อนุกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการอุทยาน

รังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ	สำานักงานพัฒนาเทคโนโลยี

อวกาศและภูมิสารสนเทศ	(องค์การมหาชน)	

2537	-	ปัจจุบัน	•	รองประธานกรรมการ	ประธานกรรมการบริหาร	กรรมการ

ผู้อำานวยการ	และหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	

	 แพลนเน็ต	คอมมิวนิเคชั่น	เอเชีย	จำากัด(มหาชน) 

2548	-	ปัจจุบัน	•	กรรมการบริษัท	พี	แอนด์	ที	แอสเซ็ท	จำากัด 
การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

• ไม่มี	 	
บริษัท ห้างหุ้นส่วน องคกรอื่น 

• กรรมการบริษัท	พี	แอนด์	ที	แอสเซ็ท	จำากัด
• อนุกรรมการฯสำานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	

(องค์การมหาชน)
สัดส่วนการถือหุ้น (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง) 
• จำานวน	78,950,000	หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ	31.58	ของจำานวนหุ้นที่ออกจำาหน่ายทั้งหมด 
การเข้าร่วมฝึกอบรม 

• หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่นที่	

94/2012	

• หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่นที่	

195/2014	

• หลักสูตร	Successful	Formulation	&	Execution	of	Strategy	(SFE)	

รุ่นที่	28/2016	 	 	 	
จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2559 

• คณะกรรมการบริษัท	9/9	ครั้ง

นายเทรเวอร จอหน ทอมสัน
อายุ 62 ปี
• กรรมการ 
• รองประธานกรรมการบริหาร
• กรรมการผู้อำานวยการและหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีด้านเทคโนโลยี 

ประวัติการศึกษา 

• ปริญญาตรี	Commerce,	Engineering,	British	Columbia	Institute	

of	Technology,	Canada

ประสบการณ 

2537	-	ปัจจุบัน	•	กรรมการ	รองประธานกรรมการบริหารกรรมการผู้อำานวย

การ		และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยี	บริษัท

	 แพลนเน็ต	คอมมิวนิเคชั่น	เอเชีย	จำากัด	(มหาชน)

2548	-	ปัจจุบัน	•	กรรมการ	บริษัท	พี	แอนด์	ที	แอสเซ็ท	จำากัด 

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
•	ไม่มี

บริษัท  ห้างหุ้นส่วน องคกรอื่น 
• กรรมการ	บริษัท	พี	แอนด์	ที	แอสเซ็ท	จำากัด

สัดส่วนการถือหุ้น (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง)  
•   จำานวน	78,950,000	หุ้น

คิดเป็นร้อยละ	31.58		ของจำานวนหุ้นที่ออกจำาหน่ายทั้งหมด

การเข้าร่วมฝึกอบรม 
• หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่นที่	95/2012

• หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่นที่	207/2015

จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2559 

• คณะกรรมการบริษัท	9/9	ครั้ง
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นางสุธารักษ สุทรภูษิต    
อายุ 64 ปี     
• กรรมการอิสระ       
• กรรมการตรวจสอบ    
• กรรมการบริหารความเส่ียง     
• กรรมการสรรหา กำาหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล  

   
ประวัติการศึกษา

• ปริญญาโท	Science	in	Economy	and	Marketing,	 

Ball	State	University,	USA

• ปริญญาตรี	เศรษฐศาสตร์บัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ

2554	-	ปัจจุบัน	•		กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

	 บริษัท	แพลนเน็ต	คอมมิวนิเคชั่น	เอเชีย	จำากัด	(มหาชน)

2556	-	ปัจจุบัน	•	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	เจริญเดคคอร์	

	 อินเตอร์แนชชั่นแนล	จำากัด  

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

• ไม่มี

บริษัท ห้างหุ้นส่วน องคกรอ่ืน 

• กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	เจริญเดคคอร์	อินเตอร์แนชชั่นแนล	จำากัด
สัดส่วนการถือหุ้น (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง)  

•   จำานวน		50,000		หุ้น

คิดเป็นร้อยละ	0.02	ของจำานวนหุ้นที่ออกจำาหน่ายทั้งหมด

การเข้าร่วมฝึกอบรม 

• หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่นที่	

103/2013	 	

• หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่นที่	219/2016	

จำานวนคร้ังท่ีเข้าร่วมประชุม ในปี 2559 

• คณะกรรมการบริษัท		9/9	ครั้ง

• คณะกรรมการตรวจสอบ		4/4	ครั้ง

• คณะกรรมการสรรหาฯ	2/2	ครั้ง

• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		1/1	ครั้ง

นายสมพงค อุ่ยตระกูล   
อายุ  63 ปี 
• กรรมการอิสระ       
• กรรมการตรวจสอบ     
• ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
• กรรมการสรรหา กำาหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล   
  
ประวัติการศึกษา 
• ปริญญาโท	คณะบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยรังสิต

• ปริญญาตรี	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช		  

ประสบการณ 

2554	-	ปัจจุบัน		•	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

	 		บริษัท	แพลนเน็ต	คอมมิวนิเคชั่น	เอเชีย	จำากัด	(มหาชน) 

2550	-	2556		 •	ผู้จัดการแผนกรายได้และผลประโยชน์	 

		บริษัท	3เอ็ม	ประเทศไทย	จำากัด   

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

• ไม่มี

บริษัท ห้างหุ้นส่วน องคกรอื่น 

• ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง)  

•   จำานวน		50,000		หุ้น

คิดเป็นร้อยละ	0.02	ของจำานวนหุ้นที่ออกจำาหน่ายทั้งหมด

การเข้าร่วมฝึกอบรม

• หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่นที่	102/2013

• หลักสูตร	Advance	Audit	Committee	Program	(AACP)	รุ่นที่	17/2014	

• หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่นที่	219/2016		

• หลักสูตร	Driving	Company	Success	with	IT	Governance	รุ่นที่	

3/2016	      

จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ในปี 2559 

• คณะกรรมการบริษัท		9/9	ครั้ง

• คณะกรรมการตรวจสอบ		4/4	ครั้ง

• คณะกรรมการสรรหาฯ	2/2	ครั้ง

• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		1/1	ครั้ง
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นายปราโมทย พงษทอง  
อายุ  73 ปี 
• กรรมการ
• ประธานกรรมการสรรหา กำาหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

ประวัติการศึกษา

• ปริญญาตรี	วิศวกรรมไฟฟ้ากำาลัง	มหาวิทยาลัยเฟียติ	ประเทศฟิลิปปินส์

ประสบการณ 

2554	-	ปัจจุบัน	•	กรรมการอิสระ	บริษัท	แพลนเน็ต	คอมมิวนิเคชั่น	เอเชีย	

จำากัด	(มหาชน)

2556	-	ปัจจุบัน	•	ที่ปรึกษา	คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปอุตสาหกรรมและ

บริการ	

2553	-	2557			•	กรรมการบริหารสำานักงานส่งเสริมอุตสาหกร

ซอฟ์ตแวร์แห่งชาติ

2546	-2552				•	อนุกรรมการ	ประธานคณะทำางาน	ระบบสารสนเทศสภา

ปฏิรูปแห่งชาติคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปโครงสร้างพื้น

ฐานและโลจิสติกส์

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

• ไม่มี

บริษัท ห้างหุ้นส่วน องคกรอ่ืน 

• ที่ปรึกษา	คณะอนุกรรมาธิการปฎิรูปอุตสาหกรรมและบริการ
สัดส่วนการถือหุ้น (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง)  

•   จำานวน	0	หุ้น

คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำานวนหุ้นที่ออกจำาหน่ายทั้งหมด

การเข้าร่วมฝึกอบรม 

• หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่นที่	0/2000

• หลักสูตร	Director	Certification	Program	Refresher	(DCPRE)	รุ่นที่	

5/2007

จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ในปี 2559 

• ในปี	2559	คณะกรรมการบริษัท	9/9	ครั้ง

• คณะกรรมการสรรหา 2/2 ครั้ง

นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ  
อายุ 59 ปี 
• กรรมการอิสระ 
• กรรมการสรรหา กำาหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
• กรรมการบริหารความเส่ียง

ประวัติการศึกษา 
• เนติบัณฑิตไทย	เนติบัณฑิตสภาแห่งประเทศไทย	 	

• ปริญญาตรี	นิติศาสตร์บัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 
ประสบการณ 

2558	-	ปัจจุบัน	•	กรรมการอิสระบริษัท	แพลนเน็ต	คอมมิวนิเคชั่น	เอเชีย	

จำากัด	(มหาชน)

2550	-	ปัจจุบัน	•	ประธานกรรมการบริษัท	ไอทีวี	จำากัด	(มหาชน)
การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

• ประธานกรรมการ	บริษัท	ไอทีวี	จำากัด	(มหาชน)  
บริษัท  ห้างหุ้นส่วน องคกรอื่น 
• กรรมการ	บริษัท	ซีทีแลนด์	จำากัด   

• กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	คีย์แมนวินด์เพาเวอร์	จำากัด 
สัดส่วนการถือหุ้น (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง)  
•   จำานวน	0	หุ้น
คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำานวนหุ้นที่ออกจำาหน่ายทั้งหมด
การเข้าร่วมฝึกอบรม 

• หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่นที่	

2006	

จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2559

• คณะกรรมการบริษัท	9/9	ครั้ง

• คณะกรรมการสรรหาฯ	2/2ครั้ง

• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	1/1	ครั้ง
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ประวัติผูบริหาร

นายประพัฒน รัฐเลิศกานต  
อายุ 58 ปี    
• รองประธานกรรมการ  
• ประธานกรรมการบริหาร 
• กรรมการผู้อำานวยการและหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร 
 
ประวัติการศึกษา 
• ปริญญาโท		Business	Administration,	Philips	University,	

USA	
• ปริญญาตรี		เศรษฐศาสตร์บัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
ประสบการณ 

2558	-	ปัจจุบัน	•	อนุกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการอุทยานรังสรรค์

	 นวัตกรรมอวกาศ	สำานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ	(องค์การมหาชน)	

2537	-	ปัจจุบัน	•	รองประธานกรรมการ	ประธานกรรมการบริหาร	กรรม
การผู้อำานวยการ	และหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	 
แพลนเน็ต	คอมมิวนิเคชั่น	เอเชีย	จำากัด	
(มหาชน)	

2548	-	ปัจจุบัน	•	กรรมการบริษัท	พี	แอนด์	ที	แอสเซ็ท	จำากัด 
การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

• ไม่มี	 	
บริษัท ห้างหุ้นส่วน องคกรอื่น 
• กรรมการบริษัท	พี	แอนด์	ที	แอสเซ็ท	จำากัด 

• อนุกรรมการฯสำานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	

(องค์การมหาชน)	 	 	 	 	
สัดส่วนการถือหุ้น (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง)  

•   จำานวน	78,950,000	หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ	31.58	ของจำานวนหุ้นที่ออกจำาหน่ายทั้งหมด 
การเข้าร่วมฝึกอบรม 

• หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่นที่	
94/2012	

• หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่นที่	
195/2014	

• หลักสูตร	Successful	Formulation	&	Execution	of	Strategy	(SFE)	
รุ่นที่	28/2016	 	 	 	

จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2559 

• คณะกรรมการบริษัท	9/9	ครั้ง

นายเทรเวอร จอหน ทอมสัน
อายุ 62 ปี
• กรรมการ 
• รองประธานกรรมการบริหาร
• กรรมการผู้อำานวยการและหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีด้านเทคโนโลยี 
 

ประวัติการศึกษา 

• ปริญญาตรี	Commerce,	Engineering,	British	Columbia	Institute	of	

Technology,	Canada

ประสบการณ 

2537	-	ปัจจุบัน	•	กรรมการ	รองประธานกรรมการบริหารกรรมการผู้อำานวย

การ		และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยี	บริษัท

	 แพลนเน็ต	คอมมิวนิเคชั่น	เอเชีย	จำากัด	(มหาชน)

2548	-	ปัจจุบัน	•	กรรมการ	บริษัท	พี	แอนด์	ที	แอสเซ็ท	จำากัด 

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น  
•	ไม่มี

บริษัท  ห้างหุ้นส่วน องคกรอื่น 

• กรรมการ	บริษัท	พี	แอนด์	ที	แอสเซ็ท	จำากัด

สัดส่วนการถือหุ้น (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง)  
•   จำานวน	78,950,000	หุ้น

คิดเป็นร้อยละ	31.58		ของจำานวนหุ้นที่ออกจำาหน่ายทั้งหมด

การเข้าร่วมฝึกอบรม 
• หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่นที่	95/2012

• หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่นที่	207/2015

จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2559 

• คณะกรรมการบริษัท	9/9	ครั้ง
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นายสาธิต รัฐเลิศกานต  
อายุ 52 ปี    
• กรรมการบริหาร  
• รองกรรมการผู้อำานวยการฝ่ายขาย    

 

ประวัติการศึกษา 
• ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตร์	สาขาไฟฟ้า,	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	

ประสบการณ 

2537	-	ปัจจุบัน	•	รองกรรมการผู้อำานวยการฝ่ายขาย

	 บริษัท	แพลนเน็ต	คอมมิวนิเคชั่น	เอเชีย	จำากัด	(มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

• ไม่มี

บริษัท  ห้างหุ้นส่วน องคกรอื่น 
• ไม่มี	      
สัดส่วนการถือหุ้น (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง)  

•   จำานวน	10,390,000	หุ้น 

คิดเป็นร้อยละ	4.16	ของจำานวนหุ้นที่ออกจำาหน่ายทั้งหมด 

การเข้าร่วมฝึกอบรม 
• หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่นที่	104/2013

• หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่นที่	205/2015	

    

นายวีรศักด์ิ อาทรชัยกุล  
อายุ 42 ปี 
• กรรมการบริหาร 
• ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ 

ประวัติการศึกษา 
• ปริญญาโท	Science	and	Technology	(IT),	Assumption	University	

• ปริญญาตรี	Science	and	Technology	(IT),	Assumption	University
ประสบการณ 

2558	-	ปัจจุบัน	 •	ผูช้ว่ยกรรมการผูอ้ำานวยการฝา่ยการตลาดและพัฒนาธรุกจิ				 

		บริษัท	แพลนเน็ต	คอมมิวนิเคชั่น	เอเชีย	จำากัด	(มหาชน) 

2557-2558		 •	หัวหน้าแผนกผลิตภัณฑ์		Set	Top	Box	บริษัท	แพลนเน็ต							

			คอมมิวนิเคชั่น	เอเชีย	จำากัด	(มหาชน) 

2555-2557	 •	หัวหน้าแผนกผลิตภัณฑ์ดิจิตอลทีวีบริษัท	แพลนเน็ต	 

		คอมมิวนิเคชั่น	เอเชีย	จำากัด	(มหาชน) 

2549-2555	 •	หัวหน้าแผนกการตลาดบริษัท	แพลนเน็ต	คอมมิวนิเคชั่น											

		เอเชีย	จำากัด	(มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

• ไม่มี

บริษัท  ห้างหุ้นส่วน องคกรอื่น 
• ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้น (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง)  

•   จำานวน	10,000	หุ้น

คิดเป็นร้อยละ	0.004		ของจำานวนหุ้นที่ออกจำาหน่ายทั้งหมด

การเข้าร่วมฝึกอบรม 

• ไม่มี
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นางสาววรรณภา วีระเจริญ  
อายุ 48 ปี    
• กรรมการบริหาร  
• ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการฝ่ายปฏิบัติการ   
  

ประวัติการศึกษา 
• ปริญญาโท	บริหารธรุกิจ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตร์	(ไฟฟ้า)	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	

ประสบการณ  
2558	-	ปัจจุบัน	•	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการฝ่ายปฏิบัติการ

บริษัท	แพลนเน็ต	คอมมิวนิเคชั่น	เอเชีย	จำากัด	(มหาชน) 

2553	-2558					•	หัวหน้าแผนกขายกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ

ให้บริการด้าน	การสื่อสารและโทรคมนาคม	

บริษัท	แพลนเน็ต	คอมมิวนิเคชั่น	เอเชีย	จำากัด	(มหาชน) 

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

• ไม่มี

บริษัท  ห้างหุ้นส่วน องคกรอื่น 
• ไม่มี	      

สัดส่วนการถือหุ้น (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง)  
•			จำานวน	0	หุ้น  

คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำานวนหุ้นที่ออกจำาหน่ายทั้งหมด 

การเข้าร่วมฝึกอบรม 
• หลักสูตร	Successful	Formulation	&	Execution	of	Strategy	(SFE)	

รุ่นที่	28/2016	     

นางไพรัลยา สุพิทักษ  
อายุ 40 ปี
• กรรมการบริหาร  
• รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการฝ่ายการเงินและบัญชี 

ประวัติการศึกษา 
• ปริญญาโท	Professional	Accounting	-	International	program		 			

	 				มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

• ปริญญาตรี	Business	&	Administration	-	Accounting	 

	 				มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  

ประสบการณ 

2560	-	ปัจจุบัน	•	รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการฝ่ายการเงินและบัญช ี

บริษัท	แพลนเน็ต	คอมมิวนิเคชั่น	เอเชีย	จำากัด	(มหาชน) 

2557	-	2559			•	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ฝ่ายวางแผนและบริหาร

	 องค์กร	บริษัท	ดับบลิวพี	เอ็นเนอร์ยี่	จำากัด	(มหาชน)	 

2556	-	2559			•	รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท	อีเกิ้ล	อินเตอร์ทรานส์	จำากัด 

2553	-	2556			•	Chief,	Accounting	and	Tax	บริษัท	อีเกิ้ล	อินเตอร์ทรานส์	

จำากัด  

2551	-	2553				•	ผู้จัดการด้านบัญชี	บริษัท	สวัสดีช้อป	จำากัด

2545	-	2551				•	Senior	Audit	Assistant	PricewaterhouseCoopers	

ABAS	Ltd

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

• ไม่มี

บริษัท  ห้างหุ้นส่วน องคกรอื่น 
• ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง)  

•   จำานวน	0	หุ้น

คิดเป็นร้อยละ	0		ของจำานวนหุ้นที่ออกจำาหน่ายทั้งหมด

การเข้าร่วมฝึกอบรม 

• ไม่มี
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นายรุ่งโรจน จตุรวรพร  
อายุ 43 ปี    
• กรรมการบริหาร 
• ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการฝ่ายขาย (Broadcast & Digital TV)
   

ประวัติการศึกษา 

• ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตร์	สาขาอิเล็คโทรนิค	สถาบันเทคโนโลยี	

		 					พระจอมเกล้าคุณทหาร	ลาดกระบัง

ประสบการณ  
2558	-	ปัจจุบัน	•	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการฝ่ายขาย	

(Broadcast	&	Digital	TV)

บริษัท	แพลนเน็ต	คอมมิวนิเคชั่น	เอเชีย	จำากัด	(มหาชน)

2553	-	2556				•	Country	Sales	Director

ECI	Telecom	Ltd.

2552	-	2553				•	Senior	Manager

Nortel	Networks	Inc.

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

• ไม่มี

บริษัท  ห้างหุ้นส่วน องคกรอื่น 
• ไม่มี	      

สัดส่วนการถือหุ้น (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง)  
•   จำานวน	50,000	หุ้น 

คิดเป็นร้อยละ	0.02	ของจำานวนหุ้นที่ออกจำาหน่ายทั้งหมด 

การเข้าร่วมฝึกอบรม 
• หลักสูตร	Successful	Formulation	&	Execution	of	Strategy	(SFE)	

รุ่นที่	28/2016	     

นายไพโรจน พรพัฒนนางกูร  
อายุ 40 ปี
• กรรมการบริหาร 
• ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการฝ่ายบริการเทคนิค

ประวัติการศึกษา 

• ปริญญาโท	Telecommunication	Management,	University	of		 	

	 				Maryland,	USA

• ปริญญาตรี		Telecommunication	Engineer,	Capitol	Technology	

	 					University,	USA		  

ประสบการณ 

2559	-	ปัจจุบัน	•	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการฝ่ายบริการเทคนิค

	 บริษัท	แพลนเน็ต	คอมมิวนิเคชั่น	เอเชีย	จำากัด	(มหาชน) 

2552	-	2558			•	ผู้จัดการอาวุโส

	 บริษัท	ไอ-โมบายพลัส	จำากัด 

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

• ไม่มี

บริษัท  ห้างหุ้นส่วน องคกรอื่น 
• ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง)  
•			จำานวน	0	หุ้น

คิดเป็นร้อยละ	0		ของจำานวนหุ้นที่ออกจำาหน่ายทั้งหมด

การเข้าร่วมฝึกอบรม 

• ไม่มี
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่สำาคัญ
	 บริษัท	แพลนเน็ต	คอมมิวนิเคชั่น	เอเชีย	จำากัด	(มหาชน)	(“บริษัทฯ”)	ก่อตั้งเมื่อวันที่	27	เมษายน	2537	ภายใต้ชื่อ	บริษัท	เทคโนโลยี

เกตเวย์เอเชีย	 จำากัด	 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจำานวน	 2	 ล้านบาท	 โดยนายประพัฒน์	 รัฐเลิศกานต์	 และนายเทรเวอร์	 ทอมสัน	 ซึ่งมีความ

เชี่ยวชาญและประสบการณ์ในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศมากว่า	 30	 ปี	 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประกอบธุรกิจให้คำาปรึกษา	 พัฒนา	 และ

วางระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม	(Satellite	Communication)	สำาหรับลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน	ต่อมาเมื่อวันที่	20	ตุลาคม	2541	บริษัทฯ	

ได้ทำาการเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท	แพลนเน็ต	คอมมิวนิเคชั่น	เอเชีย	จำากัด	

	 จากการที่ผู้บริหารของบริษัทฯ	มีประสบการณ์	ความสามารถ	และมีความชำานาญในธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม	ส่งผลทำาให้บริษัทฯ	

สามารถขยายธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง	 โดยบริษัทฯ	 ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโทรคมนาคมชั้นนำา

มากมาย	 ไม่ว่าจะเป็น	 CISCO,	 CODAN,	 Sony,	 THALES	 และ	 ClearOne	 รวมทั้งขยายสายผลิตภัณฑ์ให้ครอบคลุมโทรคมนาคมแบบครบ

วงจร	 ทั้งระบบการสื่อสารแบบไร้สาย	 (Wireless	 Network)	 ระบบการสื่อสารแบบโครงข่ายสัญญาณ	 (Wired	 Network)	 ระบบมัลติมีเดีย	

(Multimedia)	รวมทั้งระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และดิจิตอลทีวี	(Broadcast	/	Digital	TV)	บริษัทฯ	ยังได้มีการออกแบบ	พัฒนาและ

ต่อเชื่อมอุปกรณ์ต่างๆ	ให้ทำางานร่วมกันเป็นโซลูชั่น	เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ	“PlanetComm”	นอกจากนี้	ด้วยความรู้ความชำานาญและ

ประสบการณ์ในธุรกิจการสื่อสารโทรคมนาคม	ทำาให้บริษัทฯ	ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศูนย์ซ่อมบำารุงอุปกรณ์ของ	CODAN	รวมทั้งบริษัทฯ	ยังมี

อุปกรณ์ทดสอบและทีมงานที่มีความสามารถในการซ่อมบำารุงอุปกรณ์ของผู้ผลิตชั้นนำาอื่นๆ	อีก	อาทิเช่น	GE	และ	Comtech	EF	Data	เป็นต้น	

ส่งผลทำาให้ปัจจุบันบริษัทฯ	สามารถให้บริการด้านเทคโนโลยีการสื่อสารแบบครบวงจร	
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 พัฒนาการที่สำาคัญของบริษัทฯ	ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา	มีรายละเอียดดังนี้

ปี เหตุการณสำาคัญ

2537 ก่อตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจให้คำาปรึกษา	พัฒนา	และวางระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม	ภายใต้ชื่อ	“บริษัท	เทคโนโลยี
เกตเวย์เอเชีย	จำากัด”	โดยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำาหน่ายสินค้าประเภทระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม	(Satellite	
Communications)	จากผู้ผลิต	Prodelin/Vertex	(GD	SATCOM),	Comtech	EF	Data	และ	ViaSat

2539 •	เพิ่มทุนชำาระแล้วเป็น	5,000,000	บาท	เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการรองรับการขยายตัวของธุรกิจ
•	ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำาหน่ายสินค้าประเภทระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมจากผู้ผลิต	CODAN	

2541 •	เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นบริษัท	แพลนเน็ต	คอมมิวนิเคชั่น	เอเชีย	จำากัด
•	เพิ่มทุนชำาระแล้วเป็น	15,000,000	บาท	เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการรองรับการขยายตัวของธุรกิจ

2542 •	เพิ่มทุนชำาระแล้วเป็น	25,000,000	บาท	เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการรองรับการขยายตัวของธุรกิจ
•	เริ่มเข้าสู่ธุรกิจระบบสื่อสารแบบโครงข่ายสัญญาณ	(Wired	Network)	โดยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำาหน่ายสินค้า
ประเภท	Data	Network	จากผู้ผลิต	Patton	และ	ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำาหน่ายสินค้าประเภท	Security	Network	
จากผู้ผลิต	Thales	

2543 เริ่มเข้าสู่ธุรกิจมัลติมีเดีย	(MultiMedia)	โดยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำาหน่ายระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพจากผู้
ผลิต	Polycom

2544 ได้รับใบรับรองมาตรฐาน	ISO	9001:2000

2545 •	เริ่มทำาธุรกิจด้าน	Broadcast	โดยจำาหน่ายอุปกรณ์สถานีดาวเทียมภาคพื้นดินใหักับสถานีโทรทัศน์ต่างๆ	ทั้งในประเทศไทย	
และประเทศกลุ่มอาเซียน
•		วิจัยพัฒนาและผลิตอุปกรณ์	1:1	Redundant	LNB/LNA	ภายใต้ชื่อ	PlanetComm

2548 •	เข้าสู่ธุรกิจด้านระบบสื่อสารไร้สายความเร็วสูงภาคพื้นดิน	(Terrestrial	Wireless	Communications)	และระบบสื่อสาร
วิทยุ	(Radio	Communication)	โดยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำาหน่ายจากผู้ผลิต	Motorola	และ	CODAN	HF	
•	วิจัยพัฒนาและประกอบรถสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่	(Satellite	Mobile	Vehicle)	ภายใต้ชื่อ	PlanetComm

2553 •	ย้ายสำานักงานมาอยู่อาคารแพลนเน็ตคอม	ถนนรามอินทรา	ซึ่งเป็นสำานักงานแห่งใหม่	เป็นอาคารอัจฉริยะพร้อมอุปกรณ์ด้าน
สื่อสารโทรคมนาคมและมัลติมีเดียครบครัน	เพื่อให้สามารถสาธิตการใช้งานให้แก่ลูกค้าได้เสมือนจริง	รวมทั้งรองรับการเติบโต
ในอนาคต 
•	ได้รับใบรับรองมาตรฐาน	ISO	9001:2008 
•	ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิต	Motorola	ให้เป็นบริษัทคู่ค้าระดับแพลตตินัม	(Wireless	Platinum	Partner) 
•	ได้รับรางวัล	Telecom	Innovation	Award	2010	สินค้า	1:1	LNx	Redundant	Controller	จาก	สถาบันวิจัยและพัฒนา
อุตสาหกรรมโทรคมนาคม	(TRIDI) 
•	ได้รับรางวัล	Sales	Growth	Achievement	2010	(Asia	Pacific	Region)	จาก	Broadcast	Pix
•	ได้รับรางวัล	Top	Enterprise	Partners	Award	2010	จากผู้ผลิต	Zyxel	Communication	Corp.

2554 •	ทำาวิจัยพัฒนา	ร่วมกับ	ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ	(NECTEC)	ในการผลิตเครื่องรบกวนสัญญาณ
โทรศัพท์เคลื่อนที่	T-Box	3.0	
•	เริ่มเข้าสู่ธุรกิจด้านระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพื้นดิน	(DBV-T2/Digital	TV)	เพื่อรองรับการเปลี่ยน
ผ่านระบบโทรทัศน์แบบอนาล็อก	เป็นโทรทัศน์ระบบดิจิตอล	ตามนโยบายของ	กสทช.	และรัฐบาล	

2555 •	ได้รับการแต่งตั้งจาก	CODAN	เป็นศูนย์ให้บริการด้านซ่อมบำารุง	อุปกรณ์วิทยุสื่อสารโทรคมนาคม	
•	เป็นบริษัทในประเทศไทยรายเดียวที่ผ่านคุณสมบัติและได้รับการแต่งตั้ง	ให้เป็นตัวแทนจำาหน่ายผลิตภัณฑ์	TelePresence	
ระดับสูงสุด	(TelePresence	Video	Master	Authorized	Technology	Partner)	จาก	CISCO	
•	ได้รับรางวัล	FY12	Public	Sector	Partner	of	the	Year	จาก	CISCO	
•	ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทระบบการถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และดิจิตอลทีวี	จากผู้ผลิต	
Cobham,	TVU	และ	Thomson
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2556 •	ได้รับรางวัล	The	Top	Congeniality	Collaboration	Partner	Award	รางวัล	Premier	Certified	Partner	(Cisco	Channel	

Partner	Program)	รางวัล	FY13	Top	YoY	Growth	of	the	Year	(2	Tier)	และรางวัล	FY13	Public	Sector	Partner	of	

the	Year		จาก	CISCO	

•	ได้รับแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากผู้ผลิต	ThinKom	ให้เป็นผู้แทนจำาหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการ	(Authorized	Distributor	&	

Service	Center)	ของระบบจานดาวเทียมสื่อสารแบบเคลื่อนที่	(Satcom	on	the	Move)	สำาหรับประเทศไทยและเวียตนาม

•	ได้รับการแต่งตั้งจาก	CODAN	ให้เป็น	Authorized	Partner

•	ได้รับรางวัล	Best	Performance	/	Marketing	Penetration	Award	จาก	TVU	Network

•	ได้รับรางวัล	Best	Growth	Partner	of	the	Year	จาก	ClearOne

•	ดำาเนินการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน

•	เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จาก	10.00	บาท	เป็น	1.00	บาท	ส่งผลทำาให้จำานวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ	เพิ่มจาก	2,500,000	

หุ้น	เป็น	25,000,000	หุ้น

•	เพิ่มทุนจดทะเบียนจำานวน	225,000,000	บาท	จากทุนจดทะเบียนเดิม	25,000,000	ล้านบาท	เป็น	250,000,000	ล้านบาท	

โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำานวน	225,000,000	หุ้น	มูลที่ตราไว้หุ้นละ	1.00	บาท	ซึ่งรายละเอียดการจัดสรรเป็นดังนี้	

(1)	หุ้นสามัญจำานวน	150,000,000	หุ้น	จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิม	ซึ่งจัดสรรเรียบร้อยแล้ว	ส่งผลทำาให้ทุนชำาระแล้วของ 

บริษัทฯ	เท่ากับ	175,000,000	หุ้น

(2)	หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำานวน	70,000,000	หุ้น	เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก

(3)	หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำานวน	5,000,000	หุ้น	เสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ

2557 •	ดำาเนินการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน	IPO	รวม	75,000,000	หุ้น	โดยเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรกจำานวน	
70,000,000	หุ้น	และ	เสนอขายหุ้นแก่กรรมการและพนักงานของบริษัทจำานวน	5,000,000	หุ้น	ในราคาเสนอขายหุ้นละ	2.80	
บาท
•	เริ่มซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัทภายใต้ชื่อย่อหลักทรัพย์	“PCA”	ในตลาดรอง	MAI	เมื่อวันที่	23	มิถุนายน	2557
•	ได้รับการแต่งตั้งจาก	Cisco	ให้เป็น	Premier	Partner

2558 •	ได้รับรางวัล	MOST	IMPROVED	VAR	YEAR-ON-YEAR	REVENUE	INCREASE	จาก	Cobham
•	แพลนเน็ตไฟเบอร์	ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่	3	เมื่อวันที่	2	กันยายน	2558	จากสำานักงานกำากับ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม	(กสทช.)

2559 •	ได้รับรางวัลองค์กรนวัตกรรมดีเด่น	ในงานองค์กรนวัตกรรมสู่ความยั่งยืนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	Total	
Innovation	Management	Awards	(TIM	2016)	ดำาเนินโครงการโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	(SET)	
ตลาดหลักทรัพย์	เอ็ม	เอ	ไอ	(mai)	ร่วมกับ	สำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ	
•	ได้รับรางวัล	Excellence	in	Industry	for	APAC	จาก	Polycom
•	ได้รับรางวัล	Platinum	Partner	จาก	Polycom

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
 บริษัทฯ	เป็นผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิตอลทีวี	โดยให้บริการออกแบบ	ติดตั้ง	จำาหน่ายระบบสื่อสาร
และระบบดิจิตอลทีวีแบบครบวงจร	สำาหรับหน่วยงานและองค์กรชั้นนำา	ในเขตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	(ASEAN	ECONOMIC	
COMMUNITY	:	AEC)	ครอบคลุม	3	กลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการ	ได้แก ่
ผลิตภัณฑที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำาหน่าย แบ่งออกเป็นดังนี้

(1)ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunication) ประกอบด้วย

•	ระบบสื่อสารแบบไร้สาย	 (Wireless	Network)	คือระบบโครงข่ายสื่อสารที่ใช้เทคโนโลยีการรับ-ส่งข้อมูลแบบดิจิตอลผ่านคลื่นวิทยุ

หลายรูปแบบ	ได้แก่	ระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม	(Satellite	Communications)	ระบบสื่อสารไร้สายความเร็วสูงภาคพื้นดิน	

(Terrestrial	Wireless	Communication)	และ	

•	ระบบสื่อสารวิทยุ	(Radio	Communication)

•	 ระบบสื่อสารแบบโครงข่ายสายสัญญาณ	 (Wired	 Network)	 คือระบบโครงข่ายสื่อสารที่ใช้เทคโนโลยีการรับส่งข้อมูลแบบดิจิตอล

ผ่านสายนำาสัญญาณ	ได้แก่	ระบบสื่อสารเครือข่ายข้อมูล	(Data	Network)	ระบบสื่อสารความเร็วสูงผ่านใยแก้วนำาแสง	(Optical	

Fiber	Network)	และระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูล	(Security	Network)
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•	 ระบบมัลติมีเดีย	 (Multimedia)	 คือระบบและอุปกรณ์เกี่ยวกับการรับ-ส่ง	 ภาพ	 เสียงและข้อมูลผ่านโครงข่ายสื่อสารรับ-ส่งข้อมูล 
แบบดิจิตอล	 ได้แก่	 ระบบประชุมทางไกลเสมือนจริง	 (TelePresence)	 ระบบสื่อสารรวมศูนย์	 (Unified	 Collaboration)	 ระบบ
ประชุมเสียง	(Audio	Conference)	และอุปกรณ์ประกอบสำาหรับการประชุมทางไกล	(Audio	&	Visual	Accessories)

(2) ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และดิจิตอลทีวี (Broadcast / Digital TV)	คือ	ระบบและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยว
กับการถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์แบบดิจิตอลที่ครบวงจร	ตั้งแต่ระบบผลิตรายการโทรทัศน์	สื่อมัลติมีเดียและระบบสตูดิโอ	(Content	
Production	&	Studio)	จนถึงระบบกระจายสัญญาณและส่งสัญญาณโทรทัศน์	(Content	Distribution	&	Transmission) 

2.ผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ PlanetComm คืออุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมที่บริษัทฯ ได้ ออกแบบ วิจัย พัฒนา และประกอบให้เป็นชุดภายใต้
ชื่อ PlanetComm	ประกอบด้วย	

(1)	 อุปกรณ์สื่อสารเทคโนโลยชั้นสูง	ที่ออกแบบ	พัฒนา	ประกอบ	ให้เฉพาะ	ตามความต้องการของลูกค้า	ได้แก่
•	รถสื่อสารผ่านดาวเทียมเคลื่อนที่	(Satellite	Mobile	Vehicle)	
•	อุปกรณ์สำารองการทำางานภาครับสัญญาณดาวเทียม	LNB/LNA	(1:1	LNx	Redundant	Controller)	
•	อุปกรณ์ตัดสัญญาณวิทยุสำาหรับโทรศัพท์มือถือ	(Radio	Jammer)

(2)	 ซอฟต์แวร์ควบคุมระบบสื่อสารโทรคมนาคม	ได้แก่
•	ระบบบริหารจัดการและควบคุมอุปกรณ์สถานีดาวเทียมภาคพ้ืนดิน	(Monitor	&	Control	for	Satellite	Earth	Station	Terminal)	

(3)	 ผลิตภัณฑ์ทั่วไปที่บริษัทฯ	จัดจำาหน่ายภายใต้ชื่อ	PlanetComm	ได้แก่	
•	Feeder	Cables	&	Connectors	สำาหรับใช้ติดตั้งสถานีเครื่องส่งโทรศัพท์เคลื่อนที่
•	อุปกรณ์เกี่ยวกับใยแก้วนำาแสง	(Passive	Fiber	Optic	Component)	สำาหรับโครงข่ายสัญญาณความเร็วสูง	FTTx	
•	กล่องรับสัญญาณโทรทัศน์แบบดิจิตอลภาคพื้นดิน	(Set	Top	Box	/	DVB-T2)	สำาหรับโทรทัศน์ระบบดิจิตอลทีวี

3.บริการ หมายถึง บริการที่ฝ่ายเทคนิคและส่วนของศูนย์บริการของบริษัทฯ มีให้กับลูกค้า ได้แก่ บริการให้คำาปรึกษา ออกแบบ ติดตั้งและ
ฝึกอบรม รวมทั้งบริการบำารุงรักษา และการซ่อมแซม

เป้าหมายในการดำาเนินธุรกิจ
 บริษัทฯ	 มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิตอลทีวี	 ที่ได้รับความเชื่อถือจากองค์กรและ
หน่วยงานชั้นนำาในเขตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	และมีศักยภาพที่ทัดเทียมกับผู้ให้บริการชั้นนำาของโลก	ดังนั้น	จึงเล็งเห็นถึงความสำาคัญใน
การนำาเสนอเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด	การเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้มีความพร้อมทั้งบุคลากรที่มีความรู้	สิ่งอำานวย
ความสะดวกและเครื่องมือเครื่องทดสอบที่ทันสมัย	 การบริการอย่างมืออาชีพด้วยคุณภาพมาตราฐาน	 ISO	9001:2008	 รวมทั้งประสบการณ์	
ความไว้วางใจจากผู้ผลิต	 และสำานึกในความรับผิดชอบต่อสังคม	 เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสร้างความพึงพอใจในสินค้าและ
บริการของบริษัทฯ	โดยมีรายละเอียดดังนี้	

1. นโยบายทางด้านผลิตภัณฑในกลุ่มระบบการสื่อสารโทรคมนาคม รวมทั้งระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศนแบบดิจิตอล
•	มุ่งเน้นที่จะเป็นตัวแทนจำาหน่ายสินค้าและบริการให้กับผู้ผลิตและบริษัทคู่ค้าชั้นนำาของโลก	
•	มุ่งเน้นที่จะเป็นผู้นำาเสนอเทคโนโลยีซึ่งเป็นนวัตกรรมล่าสุดเข้าสู่ตลาดเขตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
•	มุ่งเน้นในการนำาเสนอระบบและเทคโนโลยีต้นน้ำาจนถึงปลายน้ำาแบบครบวงจรเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ให้มีประสิทธิภาพ	คุณภาพ	และคุ้มค่าต่อการลงทุน

2. นโยบายทางด้านผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ PlanetComm
•	สร้างตราสินค้า	PlanetComm	ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในตลาดสื่อสารโทรคมนาคมรวมทั้งตลาดดิจิตอลทีวี
	เพื่อเป็นที่ยอมรับจากลูกค้า
•	สรรหาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่มีโอกาสขยายตัวสูง	และเป็นที่ต้องการของตลาด	
•	วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ

3. นโยบายด้านการให้บริการ
•	ให้บริการอย่างมืออาชีพด้วยคุณภาพมาตราฐาน	ISO	9001:2008	เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด
•	มุ่งเน้นที่จะเป็นผู้นำาในการให้บริการ	ออกแบบ	ติดตั้ง	และการบริการหลังการขาย	ระบบและเทคโนโลยีแบบครบวงจร	ให้สามารถ
ทำางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ตรงกับความต้องการของลูกค้า
•	มุ่งเน้นที่จะพัฒนารูปแบบการให้บริการใหม่ๆ	อย่างต่อเนื่อง	เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของลักษณะธุรกิจ	และความ
ต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไป
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

 

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ  

รายได้
ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %
รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ที่เป็น

ตัวแทนจำาหน่าย

-ระบบสื่อสารโทรคมนาคม 

-ระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และ

ดิจิตอลทีวี

421.19 

83.12

58.72 

11.58

643.32

77.18

62.60 

7.51

587.83 

156.18

61.00 

16.21

รวมรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ที่เป็น

ตัวแทนจำาหน่าย
504.31 70.30 720.50 70.11 744.01 77.21

รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ 

PlanetComm
97.12 13.54 181.63 17.67 119.90 12.44

รายได้บริการ 114.03 15.90 117.09 11.39 87.42 9.07

รวมรายได้จากการขายและบริการ 715.46 99.74 1019.22 99.17 951.33 98.72

รายได้อื่น* 1.86 0.26 8.51 0.83 12.36 1.28

รวมรายได้ 717.32 100.00 1,027.73 100.00 963.69 100.00

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

• มีการจัดประเภทตัวเลขในส่วนของรายได้จากการขาย รายได้จากการบริการและต้นทุนขาย และบริการของปี 2557 และ 2558 

ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทในปี 2559

 1. ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการ  
 บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการออกแบบ ติดตั้ง จำาหน่ายระบบสื่อสารและระบบดิจิตอลทีวีแบบครบวงจร สำาหรับหน่วยงานและองค์กรชั้น

นำา ในเขตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community) โดยบริษัทฯ เป็นตัวแทนจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ชั้นนำาของโลก ทั้งที่เกี่ยว

กับระบบสื่อสารโทรคมนาคม และระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และดิจิตอลทีวี (Broadcast / Digital TV) นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้มีการ

พัฒนาและต่อเชื่อมอุปกรณ์ต่างๆ ให้ใช้งานร่วมกันเป็นโซลูชั่นเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ “PlanetComm” และด้วยความรู้ความชำานาญและ

ประสบการณ์ในธุรกิจการสื่อสารโทรคมนาคม รวมทั้งความพร้อมในด้านอุปกรณ์ทดสอบ ทำาให้บริษัทฯ มีความสามารถในการซ่อมบำารุงอุปกรณ์

ของผู้ผลิตชั้นนำาต่างๆ ส่งผลทำาให้บริษัทฯ สามารถให้บริการด้านเทคโนโลยีการสื่อสารแบบครบวงจร โดยรายละเอียดลักษณะผลิตภัณฑ์และ

บริการของบริษัทฯ สามารถอธิบายได้ดังนี้

 1.1 ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจ�าหน่าย 
 บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโทรคมนาคมชั้นนำามากมาย ครอบคลุมผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ

ระบบสื่อสารโทรคมนาคมแบบครบวงจร ทั้งระบบการสื่อสารแบบไร้สาย (Wireless Network) ระบบการสื่อสารแบบโครงข่ายสัญญาณ (Wired 

Network) และระบบมัลติมีเดีย (Multimedia) (ในช่วงปี 2554 - งวด 3 เดือนแรกปี 2558  ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ จำาหน่ายเกี่ยวกับระบบมัลติมีเดีย

มีสัดส่วนรายได้สูงสุด)  รวมทั้งผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และดิจิตอลทีวี (Broadcast / Digital TV) โดยมีรายละเอียด

ดังนี้

	 1.	ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบสื่อสารโทรคมนาคม	ประกอบด้วย

	 1.1	ระบบสื่อสารแบบไร้สาย	(Wireless	Network) หมายถึง ระบบการสื่อสารข้อมูลที่มีรูปแบบในการรับส่งสัญญาณระหว่างกัน

แบบไม่ใช้สายนำาสัญญาณ โดยการสื่อสารลักษณะนี้ จะใช้การส่งสัญญาณผ่านคลื่นความถี่วิทยุ (Radio Frequency : RF) หรือคลื่นอินฟราเรด 
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(Infrared) โดยสามารถสื่อสารกันผ่านอากาศ ทะลุกำาแพง เพดานหรือสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ได้ การที่ไม่ต้องใช้สายนำาสัญญาณ ทำาให้การเคลื่อนย้าย

ตำาแหน่งของการใช้งานทำาได้โดยสะดวก และเหมาะสำาหรับการสื่อสารที่อุปกรณ์ปลายทางอยู่ห่างไกล หรือไม่สามารถเข้าถึงได้ด้วยการเดินสาย 

ทั้งนี้ ความต้องการใช้เทคโนโลยีระบบสื่อสารแบบไร้สายประเภทต่างๆ นั้นจะขึ้นอยู่กับระยะทางและความเร็วที่ต้องการใช้ในการรับส่งข้อมูล โดย

กลุ่มสินค้าและเทคโนโลยใีนระบบการสื่อสารแบบไร้สายที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำาหน่ายในปัจจุบัน ประกอบด้วย

 (ก) ระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม (Satellite Communications) คือ การส่งสัญญาณข้อมูลในลักษณะคลื่นวิทยุ จากสถานีดาวเทียมภาคพื้น

ดินแห่งหนึ่ง ไปยังสถานีดาวเทียมภาคพื้นดินอีกแห่งหนี่ง ผ่านดาวเทียมสื่อสารในย่านความถี่ C-band, Ku-Band, Ka-Band หรือ X-Band โดยระบบ

สื่อสารผ่านดาวเทียมสามารถรับส่งสัญญาณข้อมูลได้ครอบคลุมพื้นที่ ในรัศมีประมาณ 3,000-5,000 กิโลเมตรรอบทิศทางของดาวเทียมสื่อสารนั้นๆ 

เหมาะสำาหรับกิจการและภาระกิจของหน่วยงานต่างๆ เช่น หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานทหาร ผู้ให้บริการสื่อสารสาธารณะ (Service Provider) และ

การถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม โดยอุปกรณ์สำาหรับสถานีดาวเทียมภาคพื้นดินที่บริษัทฯ จำาหน่าย ประกอบด้วย 

• เครื่องผสมสัญญาณรับและส่งข้อมูลผ่านดาวเทียม (Satellite Modem) ทำาหน้าที่ผสมสัญญาณข้อมูลเข้ากับคลื่นความถี่วิทยุ แบบ IF และ 

L-Band
• อุปกรณ์แปลงสัญญาณรับและส่งคลื่นวิทยุ (Up/Down Converter) ทำาหน้าที่แปลงคลื่นความถี่วิทยุ แบบ IF ให้เป็นคลื่นความถี่สูงแบบ 
C-Band หรือ Ku-Band เพื่อทำาการรับ-ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม 
• อุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณวิทยุผ่านดาวเทียม (Satellite Transceiver) ใช้ในการขยายสัญญาณวิทยุสำาหรับการรับ-ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม 
โดยมีลักษณะการทำางานแบบสองทิศทาง (Full Duplex) ซึ่งสามารถขยายการรับและส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมได้ในชุดเดียวกัน
• อุปกรณ์เครื่องส่งสัญญาณวิทยุผ่านดาวเทียม (BUC) ทำาหน้าที่ขยายสัญญาณวิทยุจากความถี่ 
L-Band ให้เป็นความถี่ C-Band, Ku-Band, Ka-Band หรือ X-Band
• อุปกรณ์รับสัญญาณผ่านดาวเทียม (LNA/LNB) ใช้ในการลดสัญญาณรบกวนและเพิ่มคุณภาพของสัญญาณ ขณะทำาการรับสัญญาณวิทยุผ่าน
ดาวเทียมทั้งในย่านความถี่แบบ C-Band, Ku-Band, Ka-Band หรือ X-Band 
• สายอากาศสำาหรับระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม (Satellite Antenna) โดยสินค้าของบริษัทฯ ครอบคลุมทั้งสายอากาศสำาหรับรับ-ส่งสัญญาณ
ผ่านดาวเทียมแบบประจำาที่ (Satellite Transmit and Receive Earth Station Antenna) สายอากาศสำาหรับรับสัญญาณผ่านดาวเทียม (Sat-
ellite Receive-Only Antenna) และสายอากาศสำาหรับรับ-ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมแบบเคลื่อนที่ (Satellite Mobile Antenna) ซึ่งขึ้นอยู่
กับการออกแบบและลักษณะการใช้งาน ให้เหมาะสมกับสถานีดาวเทียมภาคพื้นดินแต่ละประเภท
• ระบบโครงข่ายสถานีดาวเทียมภาคพื้นดินขนาดเล็ก (VSAT: Very Small Aperture Terminal) เป็นระบบสถานีดาวเทียมขนาดเล็กที่
สามารถติดตั้งได้ง่าย ใช้ในการรับ-ส่งข้อมูลความเร็วสูงผ่านดาวเทียม ในลักษณะเครือข่าย สามารถรองรับผู้ใช้จำานวนมาก
โดยบริษัทฯ เป็นตัวแทนจำาหน่ายสินค้าจากผู้ผลิตชั้นนำาระดับโลก ได้แก่ GD Satcom, CODAN, CPI, Comtech EF Data, Viasat, Cobham 

(Sea Tel), Thinkom และอื่นๆ

     

ภาพแสดงตัวอย่างอุปกรณ์ในระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม

 (ข) ระบบสื่อสารไร้สายความเร็วสูงภาคพื้นดิน (Terrestrial Wireless Communications) เป็นเทคโนโลยีสื่อสารรับ-ส่งข้อมูลความเร็ว
สูงผ่านคลื่นวิทยุภาคพื้นดิน มีหลายรูปแบบตามลักษณะการใช้งานคือ

• ระบบสื่อสารไร้สายความเร็วสูง แบบ Broadband (Wireless Broadband) สามารถรับ-ส่งข้อมูลที่ความเร็วสูงในระยะทางประมาณ 50-
80 กิโลเมตร เหมาะสำาหรับการติดตั้งภายนอกอาคาร เพื่อใช้ในการสื่อสารข้อมูลระยะไกล โดยบริษัทฯ จำาหน่ายผลิตภัณฑ์ของ Cambium 
จากประเทศสหรัฐอเมริกา
• ระบบสื่อสารไร้สายแบบ Wi-Fi เป็นระบบการรับ-ส่งข้อมูลความเร็วสูงสำาหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในระยะ
ใกล้ ผ่านเครือข่ายไร้สาย เหมาะสำาหรับการติดตั้งทั้งภายในและภายนอกอาคาร ภายในรัศมีประมาณ 30-100 เมตร โดยบริษัทฯ จำาหน่าย

ผลิตภัณฑ์ ของ Cisco จากประเทศสหรัฐอเมริกา
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ภาพแสดงตัวอย่างอุปกรณ์ในระบบสื่อสารไร้สายความเร็วสูงภาคพื้นดิน

(ค) ระบบสื่อสารวิทยุ (Radio Communication) เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยในการสื่อสารรับ-ส่งข้อมูล ภาพและเสียงระยะไกลผ่าน

คลื่นวิทยุ โดยบริษัทฯ เป็นตัวแทนจำาหน่ายสินค้าจากผู้ผลิตชั้นนำาระดับโลก ไม่ว่าจะเป็นระบบวิทยุสื่อสารแบบดิจิตอลจาก CODAN 

และวิทยุสื่อสารแบบดิจิตอล P25 จาก Harris ระบบสื่อสารวิทยุแบบประสานข่ายทั้ง High Frequency (HF), Very-High Frequency 

(VHF), Ultra-High Frequency (UHF) และ Global System for Mobile Communications (GSM) จาก Raytheon นอกจาก

นั้นยังรวมถึงอุปกรณ์สื่อสารในระบบ Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) ซึ่งเป็นระบบระบบสื่อสารที่ใช้สำาหรับ

รับ-ส่งข้อมูลเพื่อใช้ในการควบคุม เครื่องจักร และอุปกรณ์ ผ่านความถี่วิทยุ เหมาะกับผู้ผลิตไฟฟ้าและกิจการอุตสาหกรรมนำ้ามัน ซึ่ง

บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำาหน่ายผลิตภัณฑ์จาก GE MDS ประเทศสหรัฐอเมริกา

     

ภาพแสดงตัวอย่างอุปกรณ์ในระบบสื่อสารวิทยุ

1.2	ระบบสื่อสารแบบโครงข่ายสายสัญญาณ	(Wired	Network) หมายถึง ระบบสื่อสารข้อมูลที่มีรูปแบบ การรับส่งสัญญาณระหว่าง

กันผ่านสายน�าสัญญาณ เช่น สายทองแดง สายใยแก้วน�าแสง เป็นต้น ส�าหรับกลุ่มสินค้าและเทคโนโลยีที่บริษัทฯ จ�าหน่ายในปัจจุบัน ประกอบ

ด้วย

(ก) ระบบสื่อสารเครือข่ายข้อมูล (Data Network) ประกอบด้วยอุปกรณ์สื่อสารข้อมูลที่ใช้ภายในเครือข่ายของหน่วยงาน เช่น เราต์

เตอร์ (Router), อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch), อุปกรณ์แปลงสัญญาณ และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ โดยบริษัทฯ จ�าหน่ายสินค้า

ชั้นน�า อาทิเช่น CISCO, Patton, GE, Comtech Memotech, Siemens เป็นต้น

ภาพแสดงตัวอย่างอุปกรณ์ในระบบสื่อสารเครือข่ายข้อมูล
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(ข) ระบบสื่อสารความเร็วสูงผ่านใยแก้วน�าแสง (Optical Fiber Network) ได้แก่

• อุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณความเร็วสูงผ่านใยแก้วน�าแสง ภายใต้ตราสินค้า Calix 

• สายสัญญาณใยแก้วน�าแสง และอุปกรณ์ประกอบ (Passive Component) ส�าหรับการติดตั้งโครงข่ายใยแก้วน�าแสง ภายใต้ตราสิน

ค้า Tyco Electronics (TE), Senko และ Yamasaki เป็นต้น 

      

ภาพแสดงตัวอย่างอุปกรณ์ในระบบสื่อสารผ่านใยแก้วน�าแสง

• ระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูล (Security Network) เป็นระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลที่มีระดับความปลอดภัยสูง เหมาะ

สำาหรับหน่วยงานรัฐบาล หน่วยงานเกี่ยวกับความมั่นคง และสถาบันการเงิน เป็นต้น โดยระบบดังกล่าว ทำาหน้าที่ในการป้องกันการ

ลักลอบดักจับสัญญาณข้อมูลภายในเครือข่ายสื่อสาร ทั้งนี้ บริษัทฯ จำาหน่ายสินค้าชั้นนำา ได้แก่ ระบบเข้ารหัสและรักษาความปลอดภัย

ข้อมูลภายใต้ตราสินค้า Thales

ภาพแสดงตัวอย่างอุปกรณ์ในระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูล

1.3	ระบบมัลติมีเดีย	(Multimedia)	หมายถึง ระบบประยุกต์ใช้งานและนำาเสนอข้อมูลร่วมกับการผสมผสานสื่อหลายชนิด เช่น ภาพนิ่ง 

ภาพเคลื่อนไหว (Animation) เสียง (Sound) และวีดิทัศน์ (Video) เป็นต้น การใช้ระบบมัลติมีเดียในลักษณะสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ จะช่วย

ให้ผู้ใช้สามารถเรียนรู้ แบ่งปัน ถ่ายทอด หรือทำากิจกรรมร่วมกันผ่านทางสื่อต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งในช่วงปี 2554 - งวด 3 เดือน

ปี 2558 ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ จำาหน่ายเกี่ยวกับระบบมัลติมีเดียมีสัดส่วนรายได้สูงสุด  โดยกลุ่มสินค้าและเทคโนโลยีที่บริษัทฯ จำาหน่ายใน

ปัจจุบัน ประกอบด้วย

(ก) ระบบประชุมทางไกลเสมือนจริง (TelePresence & Video Conference) ประกอบด้วยสินค้าในกลุ่มชุดประชุมทางไกลเสมือนจริง 

ระบบจดัการประชมุทางไกลแบบหลายจดุ (Multipoint Conference Unit), ระบบบนัทึกการประชมุทางไกล (Recording & Streaming 

Server) และระบบประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยปัจจุบันบริษัทฯ เป็นตัวแทนจำาหน่ายของผู้ผลิตรายใหญ่อันดับหนึ่งของโลกคือ CISCO 

โดยได้รับการแต่งตั้งเป็น TelePresence Video Master Authorized Technology Provider (ATP) และ Polycom โดยได้รับการ 

แต่งตั้งเป็น Platinum Partner
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ภาพแสดงตัวอย่างอุปกรณ์ในระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ

(ข) ระบบสื่อสารรวมศูนย์ (Unified Collaboration) ถือเป็นกลุ่มสินค้าใหม่ของบริษัทฯ ที่เริ่มทำาการตลาด เพื่อตอบโจทก์ความ

ต้องการของลูกค้าในกลุ่มระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพให้ครบวงจรมากยิ่งขึ้น โดยระบบสื่อสารรวมศูนย์ หรือที่เรียกว่า “Unified 

Collaboration” นั้น เป็นระบบที่รองรับรูปแบบการใช้งานและการสื่อสารภายในองค์กรที่หลากหลายเข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น

โทรศัพท์แบบ IP ( Internet Protocol Communication) ระบบประชุมผ่านคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพา (Mobile) ระบบส่ง

ข้อความ (Messaging) และระบบประชุมด้วยภาพและเสียง เป็นต้น ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทฯ เป็นตัวแทนจำาหน่ายของผู้ผลิตรายใหญ่

อันดับหนึ่งของโลกคือ CISCO

ภาพแสดงตัวอย่างอุปกรณ์ในระบบสื่อสารรวมศูนย์

(ค) ระบบประชุมเสียง (Audio Conference) ประกอบด้วยสินค้าที่ใช้สำาหรับการประชุมแบบเสียง และใช้ประกอบในการติดตั้งใน

ห้องประชุม ได้แก่ ระบบ Audio Conference ของ Polycom และ Clearone

ภาพแสดงตัวอย่างระบบประชุมเสียง

(ง) อุปกรณ์ประกอบสำาหรับการประชุมทางไกล (Audio & Visual Accessories) ได้แก่

• อุปกรณ์ถ่ายทอดสัญญาณภาพ 3 มิติ (Visualizer) ภายใต้ตราสินค้า Wolfvision

• ระบบกล้องความคมชัดสูง (HD Camera) ภายใต้ตราสินค้า Vaddio

• ระบบแสดงภาพสำาหรับ Mobile Device ภายใต้ตราสินค้า Mersive

• ระบบไมโครโฟนสำาหรับห้องประชุม ภายใต้ตราสินค้า ClockAudio
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ภาพแสดงตัวอย่างอุปกรณ์ในระบบภาพและเสียงส�าหรับการประชุม

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

โทรทัศน์แบบดิจิตอล เริ่มตั้งแต่เทคโนโลยีในการบีบอัดและการเข้ารหัสสัญญาณภาพและเสียง ตลอดจนระบบการถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์

ผ่านช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ระบบแพร่ภาพดิจิตอลผ่านดาวเทียม (DVB-S) ระบบแพร่ภาพดิจิตอลผ่านสายเคเบิล (DVB-C) และระบบแพร่

ภาพดิจิตอลภาคพื้นดิน (DVB-T) เป็นต้น ซึ่งระบบดังกล่าวจะช่วยให้การถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์นั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยทำาให้

สามารถถ่ายทอดสัญญาณภาพในระบบความคมชัดสูง หรือที่เรียกว่าระบบ High Definition (HD) และเพิ่มจำานวนช่องสัญญาณโทรทัศน์ 

(TV Channel) ที่ใช้ออกอากาศเดิมให้มีมากยิ่งขึ้นอีกด้วย โดยสินค้าและเทคโนโลยีที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำาหน่ายนั้น ครอบคลุมในทุกกลุ่ม

เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องตลอดต้นนำ้าจนถึงปลายนำ้า ตั้งแต่ระบบผลิตรายการโทรทัศน์และสื่อมัลติมีเดีย (Content Production) จนถึงระบบ

กระจายสัญญาณและระบบส่งสัญญาณโทรทัศน์ (Content Distribution & Transmission) ดังรายละเอียดที่แสดงด้านล่างนี้ นอกจากนี้ 

บริษัทฯ ยังมีการวิจัยและพัฒนาในส่วนของอุปกรณ์ทางด้านผู้รับสัญญาณ (Content Reception) ภายใต้ชื่อ PlanetComm ซึ่งจะกล่าวถึง

ในส่วนถัดไป

ภาพแสดงองค์ประกอบของระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และดิจิตอลทีวี

2.1 ระบบผลิตรายการโทรทัศน์ สื่อมัลติมีเดียและระบบสตูดิโอ (Content Production & Studio) ประกอบด้วย

(ก) ระบบกล้องโทรทัศน์สำาหรับงาน Studio (Professional Camera) ของ Sony

(ข) ระบบกล้องโทรทัศน์แบบไร้สาย (Wireless Professional Camera) ของ Cobham

(ค) ระบบตัดต่อสัญญาณภาพ (Video Switcher) สำาหรับงาน Studio ของ Sony และ BroadcastPix

(ง) ระบบ Video Router, ระบบ MultiView และระบบ Media Asset Management (MAM) สำาหรับห้อง Master Control 

Room (MCR), ห้อง Studio, ห้องตัดต่อ, ห้องออกอากาศ ของ Evertz

(จ) ระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ผ่านเครือข่าย 3G ของ TVU
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ภาพแสดงตัวอย่างอุปกรณ์ในระบบผลิตรายการโทรทัศน์และสื่อมัลติมีเดียและระบบสตูดิโอ

2.2 ระบบกระจายสัญญาณและส่งสัญญาณโทรทัศน์ (Content Distribution & Transmission) ประกอบด้วย 

(ก) ระบบกระจายสัญญาณวีดีโอผ่านใยแก้วนำาแสง (Video over Fiber Network) อุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการส่งสัญญาณ

โทรทัศน์ระบบดิจิตอล ผ่านเครือข่ายใยแก้วนำาแสง เพื่อใช้ในกิจการถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอลไปทั่วประเทศ โดย

ปัจจุบันบริษัทฯ เป็นตัวแทนจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ Nimbra ของ Net Insight ประเทศสวีเดน

ภาพแสดงตัวอย่างระบบกระจายสัญญาณวีดีโอผ่านใยแก้วน�าแสง

 

(ข) ระบบประมวลผลและเข้ารหัสสัญญาณโทรทัศน์ (Television Headend) คือระบบการเข้ารหัสและแปลงสัญญาณภาพวีดิโอให้

เป็นดิจิตอล แล้วทำาการบีบอัดให้มีขนาดเล็กลงตามมาตราฐาน MPEG-2/MPEG-4 เพื่อใช้ในการส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่านโครงข่าย

ภาคพื้นดิน ผ่านดาวเทียม และ อินเทอร์เน็ต ไปยังผู้ชมที่บ้าน ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัท เป็นตัวแทนจำาหน่ายสินค้าชั้นนำาระดับโลก ได้แก่ 

Thomson และ Envivio

  

ภาพแสดงตัวอย่างอุปกรณ์ในระบบประมวลผลและเข้ารหัสสัญญาณโทรทัศน์

(ค) ระบบส่งสัญญาณโทรทัศน์ (Television Transmitter) และอุปกรณ์สำาหรับโครงข่ายพื้นฐาน (Infrastructure) ประกอบด้วย

• ระบบเครื่องส่งโทรทัศน์ (TV Transmitter) เป็น ระบบและอุปกรณ์เครื่องส่งสัญญาณโทรทัศน์ ที่ใช้ในการถ่ายทอดโทรทำศน์

แบบดิจิตอลไปยังผู้ชมที่บ้าน ตามมาตรฐาน DVB-T2 ซึ่งปัจจุบัน บริษัทเป็นตัวแทนจำาหน่ายและติดตั้งระบบเครื่องส่งโทรทัศน์ของ 

Tredess จากประเทศสเปน 
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ภาพแสดงตัวอย่างระบบเครื่องส่งสัญญาณโทรทัศน์

• อุปกรณ์ประกอบสถานีถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ (RF Component) ได้แก่สายอากาศ (Antenna) สายนำาสัญญาณ (Feeder 

Cable) และอุปกรณ์รวมกำาลังคลื่นความถี่สำาหรับออกอากาศ (Antenna Combiner) โดยใช้สำาหรับรวมสัญญาณออกอากาศในระบบ

ดิจิตอลและระบบอนาล็อกที่ออกอากาศเดิม เพื่อป้อนสัญญาณทั้งสองสัญญาณแก่ระบบสายอากาศ UHF สำาหรับสถานีส่งสัญญาณ

โทรทัศน์ ภายใต้ตราสินค้า Kathrein ของประเทศเยอรมัน และ Jampro ของประเทศสหรัฐอเมริกา

ภาพแสดงตัวอย่างสายสัญญาณและอุปกรณ์ประกอบส�าหรับระบบส่งสัญญาณ

1.2  ผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ PlanetComm 
 ผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ PlanetComm หมายถึงผลิตภัณฑ์ที่ได้ ออกแบบ วิจัยพัฒนา และผลิต หรือนำามาประยุกต์เชื่อมต่อกันให้ใช้

งานเป็นโซลูชั่นภายใต้ชื่อ PlanetComm ประกอบด้วย 

	 	 1.	อุปกรณ์สื่อสารเทคโนโลยีชั้นสูง	ที่ออกแบบ พัฒนา ประกอบ เฉพาะตามความต้องการของลูกค้า ได้แก่

  1.1 รถสื่อสารผ่านดาวเทียมเคลื่อนที่ (Satellite Mobile Vehicle) คือ รถสื่อสารเคลื่อนที่ พร้อมติดตั้งจานดาวเทียมและ

อปุกรณ์สือ่สารภายในไม่ว่าจะเป็นระบบสือ่สารผ่านดาวเทยีม ระบบสือ่สารแบบไร้สาย ระบบสือ่สารวทิย ุ ระบบประชมุทางไกลผ่าน

จอภาพ ระบบเข้ารหสัข้อมลู และ ระบบถ่ายทอดสญัญาณโทรทศัน์ เป็นต้น เพือ่ใช้ในกจิกรรมด้านสือ่สารโทรคมนาคมและการถ่ายทอด

สญัญาณโทรทศัน์ โดยบรษิทัฯ มคีวามเชีย่วชาญในการออกแบบ พฒันาและผลติรถสือ่สารเคลือ่นที ่ ทัง้ขนาดเลก็ ขนาดกลาง ขนาด

ใหญ่ เพือ่ให้สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้อย่างมปีระสทิธภิาพ เช่น รถสือ่สารทางการทหาร และรถถ่ายทอดสญัญาณ

โทรทศัน์ (DSNG)
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ภาพแสดงตวัอย่างรถสือ่สารเคลือ่นที่

 	 1.2	 อุปกรณ์ควบคุมการส�ารองการท�างานของภาครับสัญญาณดาวเทียม	 LNB/LNA	 (1:1	 LNB/LNA	

Redundant	 Controller)	 เป็นชุดควบคุมและสั่งการอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ ที่ใช้ในสถานีดาวเทียมภาคพื้นดิน โดยสามารถตั้งค่า 

ควบคุม และมอนิเตอร์การทำางานได้จากระยะไกลผ่าน Web Browser

  

ภาพแสดงอปุกรณ์ควบคมุการส�ารองการท�างานของภาครบัสญัญาณดาวเทยีม

  1.3	 อุปกรณ์ตัดสัญญาณวิทยุส�าหรับโทรศัพท์มือถือ	 (Radio	 Jammer)	 เป็นระบบที่พัฒนาร่วมกับศูนย์

เทคโนโลยีอเิลก็ทรอนกิส์และคอมพวิเตอร์แห่งชาต ิ (เนคเทค) โดยทำาหน้าทีใ่นการตดัสญัญาณโทรศพัท์เคลือ่นทีใ่นการสัง่การทำางาน

อปุกรณ์ต่างๆ ซึง่อปุกรณ์ดงักล่าวเป็นอุปกรณ์ทีส่ามารถผลติและจำาหน่ายให้กบัหน่วยงานราชการของประเทศไทย ทีม่อีำานาจหน้าที่

เกีย่วกบัการป้องกนัและรกัษาความมัน่คง หรอืดแูลความสงบเรยีบร้อยของประเทศไทยเท่านัน้

  

ภาพแสดงตวัอย่างอปุกรณ์ตดัสญัญาณวทิยสุ�าหรบัโทรศพัท์มอืถอื

 2.	ซอฟต์แวร์ควบคุมระบบสื่อสารโทรคมนาคม ได้แก่ ระบบบริหารจัดการและควบคุมอุปกรณ์สถานีดาวเทียมภาคพื้นดิน 

(Monitor & Control for Satellite Earth Station Terminal) เป็นระบบทีใ่ช้สำาหรับควบคมุและบรหิารจัดการอปุกรณ์ต่างๆ ภายในสถานี

ดาวเทยีม สำาหรับสือ่สารระหว่างชุดควบคมุและอปุกรณ์สือ่สารดาวเทียมแต่ละตัว เพือ่ให้สามารถแสดงผลและปรบัแต่งค่าการทำางานต่างๆ ได้จาก

ระยะไกลผ่านเครือข่าย IP
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ภาพแสดงระบบ Network Management ส�าหรบัสถานสีือ่สารดาวเทยีม

	 3.	ผลติภณัฑ์ทัว่ไปท่ีบรษิทัฯ	จัดจ�าหน่ายภายใต้ชือ่	PlanetComm	ได้แก่	

 3.1	Feeder	Cables	&	Connectors คอืสายนำาสญัญาณแบบ Coaxial ซึง่บรษิทัฯ นำาเข้ามาจำาหน่ายภายใต้ชือ่ PlanetComm 

โดยใช้สำาหรบัตดิตัง้เครือ่งส่งโทรศพัท์เคลือ่นที ่รองรบัโครงข่ายโทรศพัท์มอืถือ เช่น AIS, TrueMove, DTAC เป็นต้น

 3.2	 อุปกรณ์เก่ียวกับเครอืข่ายใยแก้วน�าแสง	 (Fiber	 Optic	 Passive	 Component)	 คอืสายสญัญาณใยแก้วนำาแสง 

(Optical Fiber Cable) และอปุกรณ์ทีเ่กีย่วข้องซึง่บรษิทัฯ นำาเข้ามาจำาหน่ายภายใต้ชือ่ PlanetComm เช่น หวัต่อ กล่อง Encloser ตวัแยก

สญัญาณ (Splitter) สำาหรบัตลาดอนิเทอร์เนต็ความเรว็สงู FTTx  

 3.3	กล่องรบัสญัญาณโทรทศัน์แบบดจิิตอลภาคพืน้ดนิ	(Set	Top	Box/DVB-T2) คอืเครือ่งรบัสญัญาณทวีดีจิติอล ภาคพืน้

ดนิระบบ DVB-T2 แบบกล่องรบัสญัญาณ หรอืทีเ่รยีกว่า Set Top Box โดยแสดงภาพและเสียงผ่านสาย HDMI หรอื AV บนเครือ่งรบัโทรทศัน์

ในระบบเดมิ ซึง่บรษัิทฯ นำาเข้าส่วนประกอบ จ้างบรษิทัในประเทศประกอบ และจำาหน่ายภายใต้ชือ่ PlanetComm โดยมคีณุสมบตัเิด่นๆ ดงันี้

• รองรบัการแสดงภาพทัง้ในแบบความคมชดัมาตรฐาน (Standard Definition) และแบบความคมชัดสงู (High Definition)

• มเีมนภูาษาไทยและภาษาองักฤษ

• รองรบัการแสดงผงัรายการอเิลก็ทรอนกิส์ (Electronic Program Guide)

• รองรบัการแสดงภาพและเสยีงได้หลายภาษา

• สามารถแสดงผลระดบัความแรง (Signal Strength) และคณุภาพ (Signal Quality) ของสญัญาณบนหน้าจอภาพได้

• ได้รบัการรบัรองมาตรฐานตามทีก่สทช.กำาหนด

• ผ่านการรบัรองมาตรฐานความปลอดภยั มอก. 1195-2536

 นอกจากนีบ้รษัิทฯ ยงัมแีผนทีจ่ะพฒันา Set Top Box รุน่ที ่2 ซึง่เป็นรุน่ทีส่ามารถรบัสญัญาณได้ 2 สญัญาณพร้อมๆ กนั คอื สญัญาณ

แบบ DVB-T2 และสญัญาณจากเครอืข่ายอนิเทอร์เนต็ ทัง้นี ้เพือ่รองรับการทำางานร่วมกบัระบบ Hybrid Interactive Broadband TV (HbbTV) 

เพือ่เป็นการต่อยอดและเกดิประโยชน์สงูสดุกบัผูบ้รโิภค ด้วยระบบใหม่ทีก่ล่าวมานี ้ ผูบ้รโิภคจะสามารถโต้ตอบกบัผูใ้ห้บรกิารได้ เช่น สามารถ

กำาหนดหรอืเลอืกรายการทีต้่องการดไูด้ด้วยตวัเอง เป็นต้น 

  

ภาพตวัอย่างผลติภณัฑ์ทัว่ไปทีจ่ดัจ�าหน่ายภายใต้ชือ่ PlanetComm

1.3 บรกิาร 
การให้บรกิารของบรษัิทฯ เป็นการให้บริการแบบครบวงจร ซึง่ครอบคลมุ ตัง้แต่การให้คำาปรกึษาถงึประเภทของเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมกับความ

ต้องการของลกูค้า ตลอดจนการออกแบบ ตดิตัง้ ฝึกอบรม ตลอดจนบรกิารบำารงุรกัษาและการซ่อมแซม ซึง่ได้แก่

1.	บรกิารก่อนการขาย	(Pre-Sales	Services) โดยวศิวกรทีไ่ด้รบัการฝึกฝนและฝึกอบรมเป็นอย่างด ีเพือ่ให้คำาปรกึษา ออกแบบ 

ระบบสือ่สารโทรคมนาคมแบบครบวงจร และระบบดิจติอลทวีแีบบ End-To-End Solution ตามความต้องการของลกูค้า

2.	บรกิารตดิตัง้ระบบและอปุกรณ์	(Implement	&	Installation	Services)	โดยวศิวกรทีม่คีวามเชีย่วชาญและมปีระสบการณ์ 

ในการประกอบ ตดิตัง้ ทดสอบระบบ ทัง้ระบบสือ่สารโทรคมนาคม และระบบดจิติอลทวีเีพือ่ให้บรกิารแก่ลกูค้าอย่างมปีระสทิธภิาพ
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3.	บรกิารหลงัการขาย	(After	Sales	Services)	โดยศนูย์บรกิาร	(Service	Center)	ของบรษิทัฯ ประกอบด้วย ช่างผูช้ำานาญ 

เครือ่งมอื

ทดสอบ พร้อมอปุกรณ์สำารอง ทีพ่ร้อมให้บรกิารหลงัการขายให้แก่ลกูค้าอย่างมคีณุภาพ โดยบรกิารหลงัการขายของบรษิทัฯ ได้แก่

 3.1  การขยายเวลาการรับประกันสินค้า (Extended Product Warranty) บริษัทฯ ให้บริการรับประกันสินค้าที่บริษัทฯ 

จำาหน่ายเพิ่มเติม ตามระยะเวลาที่กำาหนดในสัญญา โดยปรกติประมาณ 1-3 ปี โดยลูกค้าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อม หาก

สินค้าเกิดชำารุดเสียหายตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา

 3.2 การบำารุงรักษาตามกำาหนดเวลา (Maintenance Services) บริษัทฯ ให้บริการบำารุงรักษาเครื่องมือสื่อสาร

โทรคมนาคมและดิจิตอลทีวีตามกำาหนดเวลา อาทิเช่น บริการตรวจเช็คระบบทุก 3 เดือน หรือ 6 เดือน เป็นต้น เพื่อให้ระบบ

สื่อสารโทรคมนาคมและดิจิตอลทีวีทำางานได้เต็มประสิทธิภาพตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง ป้องกันความเสี่ยงของการหยุดทำางาน

ของระบบ ไม่เป็นอุปสรรคในการทำางานขององค์กรและหน่วยงานนั้นๆ

 3.3 บริการซ่อมเครื่องมืออุปกรณ์วิทยุสื่อสาร (RF Repair Labotary) บริษัทฯ ให้บริการรับซ่อมเครื่องมืออุปกรณ์วิทยุ

สื่อสารความถี่สูง อาทิเช่น อุปกรณ์ของ CODAN, GE และ Comtech EF Data เป็นต้น โดยวิศวกรที่ได้รับการฝึกอบรมการ

ซ่อมจากโรงงานผู้ผลิต ซึ่งมีความรู้ความชำานาญและประสบการณ์ในอุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคม พร้อมเครื่องมือทดสอบ

และอะไหล่คุณภาพสูง เพื่อให้ผลงานการซ่อมมีคุณภาพดี ทำาให้บริษัทฯ ได้รับการยอมรับจากโรงงานผู้ผลิตและลูกค้าเสมอมา 

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศูนย์ซ่อมบำารุงอุปกรณ์ของ CODAN เพียงแห่งเดียวในประเทศไทยอีกด้วย

 3.4 บริการให้เช่าเครื่องมือสื่อสารโทรคมนาคม อาทิเช่น ให้ บริษัท ทาทา มอเตอร์ จำากัด เช่าห้องประชุมทางไกลผ่าน

จอภาพ

 3.5 PlanetFiber บริการอินเทอร์เม็ตความเร็วสูงผ่านสายใยแก้วนำาแสงตั้งแต่ต้นทางไปยังห้องพัก (FTTR) ให้บริการใน

อาคารสูง อาทิเช่น อาคารคอนโดมิเนี่ยม Centric, Quinn, ศุภาลัย เป็นต้น

2 การตลาดและภาวะการแข่งขนั
 2.1	กลยุทธ์การแข่งขัน
บรษัิทฯ ดำาเนนิธรุกจิทางด้านเทคโนโลยรีะบบสือ่สารโทรคมนาคมและดจิติอลทวีมีากว่า 20 ปี โดยเป็นทัง้ตวัแทนจำาหน่าย (Distributor) ผู้
จดัจำาหน่าย (Reseller) ผูใ้ห้บรกิารสนิค้าและบรกิารอย่างครบวงจร (System Integrator) บรษิทัฯ เลง็เหน็ถงึความสำาคญัของการนำาเสนอ
สนิค้าและบรกิารทีม่คีณุภาพสูงพร้อมเทคโนโลยล่ีาสดุ รวมทัง้การสร้างทมีงานมอือาชพีท่ีสามารถให้บริการทัง้ก่อนและหลงัการขายได้อย่างมี
ประสทิธิภาพ โดยบรษิทัฯ มแีนวทางในการเสรมิสร้างความได้เปรยีบในการแข่งขนั และการพฒันากลยทุธ์เพือ่ให้เกดิความแตกต่างจากคู่แข่ง 
ดงันี้ 

1. ด้านนวัตกรรม (Innovation) [3NEW] ได้แก่
	 1.1	นวตักรรมด้านเทคโนโลยแีละผลติภณัฑ์	(New	Products	&	Technology)
เพือ่สร้างความสามารถในการแข่งขนัและเป็นผูน้ำาในตลาดส่ือสารโทรคมนาคมและดจิติอลทวีใีนประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน บรษิทัฯ เน้น
การนำาเสนอนวตักรรมด้านเทคโนโลย ีผลติภณัฑ์และบริการใหม่ ๆ เพือ่สนองตอบความต้องการของลกูค้า โดยมรีายละเอยีด คอื
 • บรษิทัฯ มนีโยบายสรรหาสนิค้าใหม่ๆ ทีม่ปีระสทิธภิาพสงูและเป็นเทคโนโลยใีหม่ล่าสดุอย่างต่อเนือ่ง ทัง้จากโรงงานผูผ้ลติอปุกรณ์
สือ่สารโทรคมนาคมชัน้นำาของโลกทีบ่รษิทัฯเป็นตัวแทนจำาหน่าย และผูผ้ลติรายใหม่ๆทีม่กีารวจิยั พฒันา เทคโนโลยใีหม่ล่าสดุ ทำาให้บรษัิทฯ มี
สนิค้าใหม่ เทคโนโลยใีหม่ แนะนำาสูต่ลาด ซึง่จะทำาให้บรษัิทฯ มคีวามแตกต่างด้านผลติภัณฑ์และประโยชน์ในการใช้งาน สามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการของลกูค้าได้อย่างครบวงจร
 • บรษิทัฯ มทีมีงานวจิยัพัฒนา และวศิวกรท่ีมคีวามเชีย่วชาญในการตดิตัง้และต่อเชือ่มระบบ (System Integration) ทำาให้สามารถ
ปรบัแต่งโซลชูัน่ให้ตรงตามความต้องการของลกูค้าและสร้างโซลชูัน่ใหม่ๆ สำาหรบัตลาดทีแ่ตกต่างกัน ทำาให้โซลชูัน่ทีน่ำาเสนอให้กบัลกูค้ามี
ความเป็นเอกลกัษณ์ตอบโจทย์การใช้งานของลกูค้าได้เป็นอย่างดี

1.2	การมีรปูแบบการบรกิารใหม่ๆ	(New	Service	Solution)	
 • บรษิทัฯ มกีารพัฒนารปูแบบการให้บรกิารใหม่ๆ อย่างต่อเนือ่ง เพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้าทีเ่ปลีย่นไป เช่น การให้
บรกิารระบบสือ่สารผ่านดาวเทยีมแบบเคลือ่นท่ี การให้บรกิารระบบประชมุทางไกลแบบ On-Demand เป็นต้น ซ่ึงรปูแบบการให้บรกิารใหม่ๆ 
เหล่านี ้สามารถถกูนำาไปใช้เป็นกลยทุธ์ในการขาย และสร้างมลูค่าเพิม่ให้กับลกูค้าได้ อาทเิช่น PlanetFiber บรกิารอนิเทอร์เนต็ความเรว็สงู 1 
Gbps ผ่านสายใยแก้วนำาแสงจากต้นทางไปยงัห้องพกั(FTTR), PlanetCloud บรกิาร SaaS

1.3	การใช้นวตักรรมด้านธรุกจิ	(New	Way	of	Business/Work)	
บรษิทัฯ สรรหาธรุกจิรปูแบบใหม่ๆ โดยการสร้างพันธมติรทางธรุกิจไม่ว่าจะเป็นโรงงานผูผ้ลติ หน่วยงานผูใ้ห้บรกิาร บรษิทัคูค้่า เป็นต้น เพือ่
สร้างรปูแบบใหม่ของโซลชูัน่และบรกิารร่วมกนั ในการนำาเสนอทางเลอืกให้แก่ลกูค้ามากยิง่ขึน้ 
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ประเภทของนวัตกรรม ในการผลักดันให้องค์กรเตบิโตขึน้ (‘4Ps’ of Innovation) 
					Product	Innovation	 มีการเปลี่ยนแปลงใน 
“ผลิตภัณฑ์หรือบริการ” ขององค์กร ให้มีความทันสมัย และมี
ความสอดคล้องกับสถานการณ์เทคโนโลยีในปัจจุบัน สามารถ

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกสถานการณ ์

					Process	Innovation	 การเปลี่ยนแปลงกระบวนการ

ผลิต หรือกระบวนการนำาเสนอผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการนำา

นวัตกรรมสู่ตลาด ที่สามารถบริหารจัดการนำาเสนอสินค้าและ

บริการได้ทันตามกำาหนดเวลา

					Position	Innovation การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของ

สินค้าหรือบริการ หรือเปล่ียนตำาแหน่งนวัตกรรมสินค้าหรือ

บริการที่เคยออกสู่ตลาดมาแล้วให้การเข้าใจและรับรู้ใหม่ ให้มี

ความทันสมัยต่อยุคสมัยนั้นๆ

					Paradigm	Innovation การมุ ่งให้เกิดนวัตกรรมที่

เปลีย่นแปลงกรอบความคดิ (Change in Mental Model) เกดิ

ความคดิสร้างสรรค์ในสนิค้าและบรกิาร

2.	ด้านความสามารถในการแข่งขัน	(Competency)	

	 2.1	ความพร้อมของบคุลากร	(People	Knowledge)	
 บรษัิทฯ ให้ความสำาคญัของบคุลากรทีต้่องมคีวามรู ้ ความชำานาญในการทำางาน จงึมนีโยบายส่งเสรมิให้มกีารฝึกอบรมพนกังานทกุ

ระดบัชัน้อย่างต่อเนือ่ง ทัง้ด้านเทคโนโลยแีละผลติภัณฑ์ใหม่ๆและทักษะในการทำางาน ทศันคต ิ จรยิธรรม โดยผูเ้ชีย่วชาญจากโรงงานผู้ผลติทัง้

ภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทัง้นกัวชิาการ ผูช้ำานาญแต่ละด้าน ได้แก่

•  Vendor’s Certificate บรษิทัฯ มกีารจดัอบรมความรูด้้านเทคโนโลยแีละผลติภณัฑ์จากโรงงานผูผ้ลติให้แก่วศิวกรของบรษิทัฯ ทำาให้

วศิวกรส่วนใหญ่ได้รบัใบรบัรองจากโรงงานผูผ้ลติท่ีเป็นไปตามมาตราฐานโรงงานกำาหนด

•  General Skills Training บรษิทัฯ จดัให้มกีารฝึกอบรมเพือ่เสริมสร้างทศันคตแิละทักษะการทำางาน เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการ

ทำางานให้กบัพนกังานอย่างต่อเนือ่ง โดยผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะในแต่ละด้าน เช่น การอบรมเรือ่ง 5ส, การอบรมเรือ่งการทำางานเป็นทมี 

(Teamwork) เป็นต้น

•  English Language Training บรษิทัฯ จดัให้มกีารอบรมในด้านภาษาต่างประเทศอย่างต่อเนือ่ง เพือ่เตรยีมความพร้อมในการเข้าสู่

การแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (Asean Economic Community: AEC)

•  Factory Training บรษัิทฯ ส่งเสรมิให้พนกังานได้รบัโอกาสในการไปดงูานในต่างประเทศ เพือ่เป็นการเปิดวสิยัทศัน์และสร้างมมุมอง

ในการนำาเสนอสนิค้าและบรกิารใหม่ๆ ให้กบัลกูค้า

 2.2	ความพร้อมของสิง่อ�านวยความสะดวก	(Facilities	Competency)
 ความพร้อมของสิง่อำานวยความสะดวก เป็นปัจจยัสำาคญัทีท่ำาให้บรษิทัฯมศีกัยภาพทีพ่ร้อมให้บรกิารลกูค้าอย่างมคีณุภาพและ

ประสทิธภิาพสงูสดุ บรษิทัฯ จงึได้ลงทนุจดัเตรยีม จัดหา ส่ิงอำานวยความสะดวกต่างๆ อาทเิช่น สถานที ่อปุกรณ์สำารอง เครือ่งมอืทดสอบ ให้มี

ความพร้อมเสมอ ได้แก่

•  สถานทีก่ารทำางาน (Facility) บรษิทัฯ มพีืน้ทีท่ำางาน 4,000 ตารางเมตร ทำาให้สามารถจดัสรรพืน้ทีใ่นการทำางานเป็นสดัส่วน และ

เพยีงพอต่อการใช้งาน อาทเิช่น ห้องประชมุ 8 ห้อง ห้องทดสอบอปุกรณ์ ห้องซ่อมอปุกรณ์ พืน้ทีซ่่อมรถสือ่สารดาวเทยีม เพือ่ให้สามารถ

บรกิารแก่ลกูค้าอย่างมปีระสทิธภิาพ

•  อปุกรณ์สำารอง (Spare Units) บรษิทัฯ จดัเตรยีมอปุกรณ์สำารองเพือ่ใช้ในการสาธติและทดสอบการใช้งานสนิค้าทีบ่รษิทัฯ จำาหน่าย

ให้กบัลกูค้าอย่างเพยีงพอ เพือ่ให้ลกูค้าสามารถตดัสนิใจสัง่ซือ้สนิค้าจากบรษิทัฯ ได้อย่างมัน่ใจ นอกจากนัน้อปุกรณ์สำารองยงัมไีว้เพือ่

ให้บรกิารหลงัการขาย โดยในกรณทีีส่นิค้าลกูค้าซือ้จากบรษิทัฯชำารดุเสยีหาย บรษิทัฯจะจดัเตรยีมอปุกรณ์สำารองให้ลกูค้าใช้ทดแทน

เป็นการชัว่คราว ในระหว่างทีบ่ริษทัฯ นำาอปุกรณ์ทีช่ำารดุเสยีหายดงักล่าวไปทำาการซ่อมแซม

•  ศนูย์ซ่อมอปุกรณ์วทิยสุือ่สาร (RF Repair Center) บรษิทัฯ จดัเตรยีมห้องปฏบิตักิารสำาหรบัการซ่อมอปุกรณ์วทิยสุือ่สาร พร้อมลงทนุ

เครือ่งมอืทดสอบเป็นเงนิกว่า 30 ล้านบาท พร้อมทัง้ชิน้ส่วนอเิลคทรอนคิส์ และสิง่สำาคญัทีส่ดุคอื วศิวกร 3 คนทีผ่่านการฝึกอบรมจาก

โรงงานผูผ้ลติอปุกรณ์วทิยสุือ่สาร CODAN พร้อมใบรบัรอง โดยบรษิทัฯ ได้รบัการรบัรองให้เป็นศนูย์ซ่อมอปุกรณ์วทิยสุือ่สารมาตราฐาน
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ของ CODAN เพยีงแห่งเดยีวในประเทศไทย นอกจากนี ้บรษิทัฯ ยงัสามารถซ่อมอปุกรณ์สือ่สารจากผูผ้ลติอืน่ๆ ได้แก่ Comtech EF 

Data, Xicom, CPI, Advantech เป็นต้น

	 2.3	ความพร้อมด้านบรกิารอย่างมืออาชีพ	(Professional	Services)
 • บรษัิทฯ มเีป้าหมายทีจ่ะดำาเนนิธรุกจิและให้บรกิารแก่ลกูค้าอย่างมอือาชพี บรษิทัฯจงึได้ดำาเนนิงานและจดัระบบการทำางานภายใต้

มาตรฐาน ISO 9001 มาตัง้แต่ ปี 2001 เพือ่เป็นการรับประกันคณุภาพของระบบการทำางานและการให้บรกิารของบรษัิทฯ ทีเ่ป็นระดบัระดบั

สากลและมกีารพฒันาอย่างต่อเนือ่ง

3. ผูใ้ห้บริการที่ ได้รบัความไว้วางใจจากลกูค้า (Trusted Provider) 
 ด้วยความพร้อมทางด้านสนิค้าทีม่คีณุภาพสงูและเทคโนโลยล่ีาสดุ บคุลากรและวศิวกรทีม่คีวามรูค้วามชำานาญในการออกแบบ ตดิ

ตัง้แบบครบวงจร สิง่อำานวยความสะดวกในการทำางาน ทัง้ทางด้านสถานที ่ อปุกรณ์สำารอง เครือ่งมอืทดสอบ ศนูย์บรกิาร และประสบการณ์

ในการทำางานทีผ่่านมา บรษิทัฯ จงึได้รบัความไว้วางใจจากหน่วยงานชัน้นำา โรงงานผูผ้ลติทีส่ามารถให้บรกิารออกแบบ ตดิตัง้ ระบบสือ่สาร

โทรคมนาคมและดจิติอลทวีใีห้แก่ลกูค้า ได้อย่างมคีณุภาพและคุม้ค่าในการลงทนุ รวมทัง้บรษิทัฯ ยงัให้ความสำาคญักบัการรบัผดิชอบต่อสงัคม 

โดยมรีายละเอยีดดงันี้

3.1	ความเชีย่วชาญและประสบการณ์ในการให้บรกิารอย่างยาวนาน	(Proven	Experiences)
•  บรษิทัฯ มปีระสบการณ์เป็นผูใ้ห้บรกิารทางด้านเทคโนโลยสีือ่สารโทรคมนาคมมาเป็นเวลานานตัง้แต่ปี 2537

•  บรษิทัฯ ได้รบัความไว้วางใจให้เป็นผูใ้ห้คำาปรกึษา ออกแบบ ตดิตัง้ ระบบสือ่สารโทรคมนาคมและดจิติอลทวีแีบบครบวงจรตามความ

ต้องการของหน่วยงานชัน้นำาทัง้หน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน ผูใ้ห้บรกิารสือ่สาร สถานโีทรทศัน์ อาทเิช่น กองทพับก กระทรวงการคลงั 

และ บรษิทั ปตท. จำากดั (มหาชน) สถานโีทรทศัน์ช่อง 3, 5, 7, 9, 11 และ TPBS เป็นต้น รวมทัง้ลกูค้าในกลุม่ประเทศทีอ่ยูใ่นภมูภิาค

เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ เช่น Telekom Malaysia Berhad, Camintel S.A., Department of Civil Aviation Myanmar เป็นต้น 

3.2	ความเชือ่มัน่จากโรงงานผู้ผลติช้ันน�าระดบัโลกให้เป็นตวัแทนจ�าหน่าย	(Vendor	Recognition)
•  บรษิทัฯ ได้รบัการแต่งตัง้เป็นตวัแทนจำาหน่ายสนิค้าและบรกิารจากโรงงานผูผ้ลติชัน้นำาระดบัโลก อาทเิช่น CISCO, Thales, GE, 

Comtech EF Data, CODAN, Viasat, Thomson, Net Insight, และ Sony เป็นต้น นอกจากจะได้รบัการแต่งตัง้เป็นตวัแทนจำาหน่าย

อย่างเป็นทางการแล้ว บรษิทัฯ และพนกังานยงัได้รบัรางวลัประกาศณยีบตัรต่างๆ จากผูผ้ลติดงักล่าวทัง้ในด้านเทคนคิ และความ

สามารถในการทำาการตลาดให้กบัผูผ้ลติเหล่านัน้ ซึง่เป็นการรบัประกนัถงึคุณภาพของสนิค้าและบรกิารของบรษิทัฯ อกีทางหนึง่

3.3	การให้ความส�าคญักับความรบัผิดชอบต่อสงัคม	(Corporate	Social	Responsibility:	CSR)
 • บรษัิทฯ ดำาเนนิธรุกจิอย่างมอือาชพี ควบคูก่บัความใส่ใจในการรับผดิชอบต่อสงัคม ด้วยความตัง้ใจทีจ่ะเป็นบรษิทัฯ ทีเ่ติบโตอย่าง

ยัง่ยนืและเป็นบรษิทัทีด่ขีองประเทศ ทำาให้บรษิทัฯ เลง็เหน็ถงึความสำาคญัของการเข้าร่วมในกจิกรรมต่างๆ ทางสงัคม เพือ่ร่วมเป็นส่วนหนึง่

ในการสร้างสรรค์ เสรมิสร้าง และให้โอกาสดีๆ กลบัคนืสูส่งัคม บรษิทัฯ มนีโยบาย 3 ส่วนหลกั ได้แก่ ด้านสนบัสนนุการศกึษา ด้านการรกัษา

สิง่แวดล้อม และด้านการสนบัสนนุชมุชน สำาหรบัตวัอย่างโครงการเพือ่สงัคมทีบ่รษิทัฯ ได้ดำาเนนิการไปแล้ว เช่น กจิกรรมเพือ่สงัคมเพือ่ให้

พนกังานได้มโีอกาสช่วยเหลอืสงัคมและสร้างจติอาสา โดยพร้อมใจกนัทำาความสะอาดบรเิวณหาดทรายแก้ว เกาะเสมด็ จ.ระยอง และโครงการ

มอบปฏทินิแบบตัง้โต๊ะ เพือ่ใช้สำาหรบัทำาอกัษรเบรลล์เป็นสือ่การเรยีนการสอนพร้อมเงนิสนบัสนนุ ให้แก่มลูนธิช่ิวยคนตาบอดแห่งประเทศไทย 

ในพระบรมราชปูถมัภ์  เป็นต้น

2.2	ช่องทางการจ�าหน่าย	และกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย
   บรษัิทฯ มช่ีองทางการจำาหน่ายผลติภณัฑ์และบรกิารใน 2 ลกัษณะดงันี้

(1)	การจ�าหน่ายผลติภณัฑ์และบรกิารโดยตรง
ฝ่ายขายของบรษิทัฯ จะทำาการตดิต่อและเจรจากบัลกูค้าโดยตรง โดยบรษิทัฯ มกีารแบ่งทมีงานขายออกเป็น 5 กลุม่ ตามลกัษณะของกลุม่ลกูค้า

เป้าหมาย เนือ่งจากแต่ละกลุม่ลกูค้ามลีกัษณะและวธิกีารว่าจ้างแตกต่างกนั โดยฝ่ายขายจะทำาหน้าทีด่แูลและนำาเสนอบรกิารต่างๆ ให้แก่ลกูค้า 

รวมทัง้เพิม่ขดีความสามารถในการให้บรกิาร เพือ่ตอบสนองความต้องการแก่ลกูค้าได้อย่างมปีระสทิธภิาพโดยลกูค้าของบรษิทัฯ ครอบคลมุทัง้

กลุม่ลกูค้าเอกชน และหน่วยงานของภาครัฐ ซึง่สามารถจำาแนกออกเป็นกลุม่ต่างๆ ได้ดงันี้
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1. กลุม่ผูป้ระกอบธรุกจิด้านการถ่ายทอดสญัญาณวทิยโุทรทศัน์และธรุกจิเกีย่วเนือ่ง (Broadcasting Sector) หมายถงึ ผูป้ระกอบการ

สถานวีทิยแุละโทรทศัน์ภาคพืน้ดนิ (Terrestrial TV) ผูป้ระกอบการสถานวีทิยแุละโทรทศัน์ผ่านดาวเทยีม (Satellite TV) ผูป้ระกอบ

การสถานวีทิยแุละโทรทศัน์ผ่านสายสญัญาณ (Cable TV) ผูป้ระกอบการสถานวีทิยแุละโทรทศัน์ผ่านอนิเทอร์เนต็ (IPTV) รวมทัง้ธรุกจิ

ทีเ่กีย่วข้อง โดยธรุกจิเหล่านีจ้ะทำาการถ่ายทอดสญัญาณภาพและเสยีงไปยงัประชาชนทัว่ไปภายในประเทศ เช่น บรษิทั กรงุเทพโทรทศัน์

และวทิย ุจำากดั (ช่อง 7) สถานวีทิยโุทรทศัน์กองทพับก ช่อง 5 บริษทั ทรวูชิัน่ส์ เคเบิล้ จำากดั (มหาชน) บรษิทั อสมท จำากดั (มหาชน) 

บรษัิท บอีซี ีมลัตมิเีดยี จำากดั (ช่อง 3) บรษัิท เดอะ วนั เอน็เตอร์ไฟรส์ จำากดั (GMM One) และ บรษิทั ทรปิเปิล ว ีบรอดคาสท์ จำากดั 

(ไทยรฐัทวี)ี เป็นต้น

2. กลุม่ผูป้ระกอบธรุกจิให้บรกิารด้านการสือ่สารและโทรคมนาคม (Telecommunications Service Provider Sector) หมายถงึ ผู้

ประกอบการทีใ่ห้บรกิารด้านโครงข่ายสือ่สารข้อมูล บรกิารด้านระบบโทรศพัท์เคลือ่นที ่ บรกิารด้านระบบอนิเทอร์เนต็ เช่น บรษิทั ทรู 

คอร์ปอเรชัน่ จำากดั (มหาชน) บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูเิคชัน่ จำากดั (มหาชน) และบรษิทั ไทยคม จำากดั (มหาชน) เป็นต้น

3. กลุม่ผูป้ระกอบธรุกจิอืน่ๆ (Commercial Sector) หมายถงึ กลุม่ธรุกจิทีต้่องการวางระบบเครอืข่ายสำาหรบัการรบั-ส่งข้อมลูภายใน

บรษัิทหรอืหน่วยงานของตน เพือ่พฒันาระบบโครงสร้างพืน้ฐานและแอพพลเิคชัน่ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารภายใน

องค์กร เช่น บรษิทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำากดั บรษิทั ซพี ีออลล์ จำากดั (มหาชน) บรษิทั นสิสนั มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำากดั 

และบรษิทั ปตท. จำากดั (มหาชน) เป็นต้น

4. กลุม่ลกูค้าทีเ่ป็นองค์กรภาครฐัและสาธารณปูโภค (Public Sector) หมายถงึ หน่วยงานภาครฐั และรฐัวสิาหกจิ ซึง่จะรวมไปถงึหน่วย

งานทีเ่กีย่วข้องกบัทหาร ตำารวจ สถานศกึษา และสาธารณูปโภคต่างๆ ทีต้่องการพฒันาระบบโครงสร้างพืน้ฐานทางด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือ่สารภายในองค์กร เช่น สำานกังานตำารวจแห่งชาต ิ สำานกังานศาลยตุธิรรม กระทรวงการคลงั กองบญัชาการ

กองทพัไทย จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหดิล มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค 

เป็นต้น ซึง่ส่วนใหญ่จะใช้วธิจีดัซือ้จดัจ้างในลกัษณะเดยีวกนักบัระเบยีบของทางราชการ เช่น มกีารสอบราคา การประกวดราคาทาง

อเิลก็ทรอนกิส์ (E-Auction) เป็นต้น

5. กลุม่ลกูค้าต่างประเทศ (International Sector) บรษิทัฯ มกีารส่งสนิค้าไปจำาหน่ายยงัประเทศต่างๆ ซึง่ส่วนมากจะเป็นกลุม่ประเทศ

ทีอ่ยูใ่นภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ ไม่ว่าจะเป็นประเทศเวยีดนาม มาเลเซีย กมัพชูา พม่า สำาหรบัตวัอย่างลกูค้า เช่น Telekom 

Malaysia Berhad, Camintel S.A, ScopeTel Sdn Bhd, Department of Civil Aviation Myanmar เป็นต้น 

(2)	การจ�าหน่ายผลิตภณัฑ์และบรกิารผ่านพนัธมิตรทางธรุกจิ
 พนัธมติรทางธรุกจิของบรษิทัฯ ส่วนใหญ่จะอยูใ่นอตุสาหกรรมเทคโนโลย ี สารสนเทศและสือ่สารเช่นเดยีวกบับรษิทัฯ โดยพนัธมติร

เหล่านีจ้ะซือ้ผลติภณัฑ์และบรกิารของบรษิทัฯ เพือ่ไปจำาหน่ายควบคูก่บัผลติภณัฑ์และบรกิารของตนเอง หรอืการเข้าประมูลงานต่างๆ เช่น 

บรษิทั สามารถ เทลคอม จำากดั (มหาชน) บรษิทั ลอ็กซเล่ย์ ไวร์เลส จำากดั (มหาชน) บรษิทั เอสวโีอเอ จำากดั (มหาชน) และบรษิทั สพุรมี ดสิทิ

บวิชัน่ (ไทยแลนด์) จำากดั เป็นต้น

โดยในปี 2557 – 2559 บรษิทัมรีายได้จากการขายและบรกิาร แบ่งตามช่องทางการจ�าหน่าย และกลุม่ลกูค้าต่างๆ เป็นดงันี้

ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

การจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์และ

บริการโดยตรง
565.12 78.99 965.36 94.27 801.13 84.21

• ผู้ประกอบธุรกิจด้านการแพร่

กระจายสัญญาณ
126.78 12.44 94.16 9.24 127.15 13.37

• ผู้ประกอบธุรกิจให้

บริการด้านการสื่อสารและ

โทรคมนาคม

89.88 12.56 270.81 26.57 62.52 6.57

• ผู้ประกอบธุรกิจอื่นๆ 146.74 20.51 214.38 21.03 391.79 41.18
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ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

• องค์กรภาครัฐและ

สาธารณูปโภค
174.88 24.44 379.83 37.27 203.01 21.34

• ลูกค้าต่างประเทศ 26.84 3.75 6.19 0.61 16.66 1.75

การจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์และ

บริการผ่านพันธมิตรทาง

ธุรกิจ

150.34 21.01 53.86 5.28 150.20 15.79

รวม 715.46 100.00 1,019.22 100.00 951.33 100.00
 

ตวัอย่างผลงานทีผ่่านมาของบรษิทัฯ ในช่วงปี 2557 – 2559

ปีที่ส่งมอบ

(ล้านบาท)
ลูกค้า โครงการ / สินค้า มูลค่างาน

ผลิตภัณฑ์ระบบสื่อสารโทรคมนาคม

ปี 2559 กองทัพเรือ ติดตั้งชุมสายโทรศัพท์กลาง กองทัพเรือ 
และติดตั้งระบบโทรศัพท์กองบังคับการ
สี่กองเรือ

25.60

ปี 2559 กองทัพอากาศ อุปกรณ์รับสัญญาณภาพจากเครื่องบิน
ลาดตระเวนและวิทยุ Multi Band

16.64

ปี 2559 บริษัท วิทยุการบินแห่ง
ประเทศไทย จำากัด

ติดตั้งสถานีดาวเทียม VSAT สำารอง
ฉุกเฉิน

13.64

ปี 2558 กรมการทหารสื่อสาร ปรับปรุงระบบประชุมทางไกลผ่าน
จอภาพ (VTC) ของศูนย์ปฏิบัติการ 
กองทัพบก

22.44

ปี 2558 กรมการทหารสื่อสาร ระบบเฝ้าตรวจเคลื่อนที่ พร้อมอุปกรณ์
ประกอบ

39.07

ปี 2558 วิทยุการบินแห่งประเทศไทย ระบบสื่อสารดาวเทียม โครงการ
ปรับปรุง/พัฒนาระบบสื่อสารดาวเทียม 
TES ( Telephony Earth Station) 
พร้อมติดตั้ง

103.18

ปี 2558 บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน) Fixed Remote Station & Dynamic 
Bandwidth VSAT Network

23.49

ปี 2557 ศาลยุติธรรม ระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพที่ใช้
เทคโนโลยี แบบ Web Conference

43.40

ปี 2557 Department of Civil 
Aviation, Myanmar

Upgrade of VSAT System & RCAG 24.00

ปี 2557 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

ระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อ
เตรียมความพร้อมและป้องกันภัยพิบัติ
ธรรมชาติ 

21.50

ผลิตภัณฑ์ระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และดิจิตอลทีวี

ปี 2559 บริษัท บีอีซี - มัลติมีเดีย จำากัด ระบบถ่ายทอดนอกสถานที่ระบบคมชัดสูง 85.31

ปี 2558 บริษัท บีอีซี - มัลติมีเดีย จำากัด ซื้อขายรถยนต์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง
ระบบงาน โครงการรถถ่ายทอดสัญญาณ
ผ่านดาวเทียม

49.95
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ปีที่ส่งมอบ

(ล้านบาท)
ลูกค้า โครงการ / สินค้า มูลค่างาน

ผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ	PlanetComm

ปี 2558 บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)  C-Band Satellite Mobile Car 47.36

2.3 นโยบายราคา 
 นโยบายราคาของบรษิทัฯ จะแตกต่างกนัไปตามประเภทสนิค้าและบรกิาร 

1) กรณทีีเ่ป็นผลติภณัฑ์ทีบ่รษิทัฯ เป็นตวัแทนจำาหน่าย บรษิทัฯ จะกำาหนดราคาขายด้วยต้นทนุบวกอตัรากำาไรขัน้ต้นทีเ่หมาะสม (Cost-
Plus Pricing) โดยคำานงึถงึราคาสนิค้าของคูแ่ข่งในท้องตลาด เพือ่ให้สามารถแข่งขันได้ 
2) กรณทีีเ่ป็นผลติภณัฑ์ภายใต้ชือ่ PlanetComm บรษิทัฯ จะกำาหนดราคาขายโดยคำานงึถงึราคาสนิค้าเทยีบเคยีงหรอืสนิค้าทดแทน
ของคูแ่ข่งในท้องตลาด เพือ่ให้สามารถแข่งขนัได้

2.4 ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนั  
ภาวะอตุสาหกรรม
 บรษัิทฯ ประกอบธรุกจิหลกัเป็นตวัแทนจำาหน่ายผลติภณัฑ์ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและอปุกรณ์สือ่สารโทรคมนาคมจากผูผ้ลติชัน้
นำาจากทัว่โลก รวมทัง้เป็นผูใ้ห้บรกิารและตดิตัง้ระบบสารสนเทศต่างๆ แก่ภาครฐัและเอกชน เพือ่ทีจ่ะรองรบัความต้องการของลกูค้าได้ครบ
วงจร ดงันัน้อตุสาหกรรมทีม่ผีลกระทบต่อการดำาเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ คอือตุสาหกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศและอปุกรณ์สือ่สาร
 Economic Intelligence Center (EIC) ประเมนิเศรษฐกจิไทยปี 2559 เตบิโตดขีึน้ จากเดมิทีค่าดว่าจะเตบิโตทีร้่อยละ 2.5 เป็น
ขยายตวัร้อยละ 2.8 หลงัสำานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ (สศช.) รายงานตวัเลขผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ 
(GDP) ของไทยในไตรมาส 1 ปี 2559 ขยายตวัร้อยละ 3.2 จากช่วงเดยีวกนัของปี 2558 หรอืเตบิโตร้อยละ 0.9 จากไตรมาสก่อน ซึง่สงูกว่าที่
คาดไว้ โดยปัจจยัสนบัสนนุเศรษฐกจิไทยในปีนี ้มาจากการบรโิภค การใช้จ่ายของภาครฐั มาตรการสนบัสนนุของรฐั การลงทนุของรฐัทีเ่ตบิโตต่อ
เนือ่ง จำานวนนกัท่องเทีย่วต่างชาตทิีเ่ตบิโตสงู การลงทนุของภาคเอกชนมแีนวโน้มเตบิโตดขีึน้ รวมถงึอตัราดอกเบีย้ตำา่สนบัสนนุการใช้จ่ายและ
การลงทนุ ขณะทีปั่จจยัเสีย่ง มาจากรายได้ครวัเรอืนภาคเกษตรทีย่งัได้รบัผลกระทบจากราคาสนิค้าเกษตรตกตำา่และภยัแล้ง กำาลงัซือ้ครวัเรอืน
อกภาคเกษตรอ่อนแรงจากการจ้างงานและชัว่โมงการทำางานทีล่ดลง ความล่าช้าของโครงการลงทนุขนาดใหญ่ของภาครฐั การส่งออกและการ
ค้าโลกทีช่ะลอตวั รวมถงึความผนัผวนในตลาดการเงนิโลก

ประมาณการเศรษฐกิจในปี 2559 และอตัราการขยายตวัของเศรษฐกจิในปี 2560
• การบรโิภคภาคเอกชน ปี 2559 ขยายตวัใกล้เคยีงเดมิ ขณะทีปี่ 2560 ชะลอลงตามการส่งออกสนิค้า
• การลงทนุภาคเอกชนปี 2559 ขยายตวัสงูกว่าคาดจากผลของมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิของภาครฐั
• การลงทนุภาครฐัปี 2559 เบกิจ่ายได้ต่อเนือ่ง ขณะทีปี่ 2560 คาดว่าจะปรบัเพิม่ขึน้ตามการเร่งใช้จ่ายของภาครฐั
• ปรมิาณการส่งออกสนิค้า ปรบัลดลงตามเศรษฐกจิคูค้่าทีข่ยายตวัต่ากว่าคาด ทำาให้มลูค่าการส่งออกสนิค้าปรบัลดลง แม้ราคาสนิค้าส่ง
ออกจะปรบัเพิม่ขึน้ตามราคาสนิค้าโภคภณัฑ์
• จำานวนนกัท่องเทีย่วต่างประเทศทีเ่พิม่ขึน้มากช่วยชดเชยผลจากการส่งออกสนิค้าทีล่ดลง ทำาให้ปรมิาณการส่งออกสนิค้าและบรกิาร
เพิม่ขึน้
• ราคานำา้มนัสงูกว่าคาดจากปัญหาด้านการผลติของกลุ่มประเทศผูส่้งออกนำา้มนั และมแีนวโน้มปรบัเพิม่ขึน้ต่อเนือ่งในปีหน้า ตาม

อปุสงค์ทีม่ทีศิทางฟ้ืนตวั
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ทีม่า : ธนาคารแห่งประเทศไทย

EIC	ประมาณการ	GDP	2560

ภาพรวมมลูค่าการตลาดสือ่สารปี 2558-2559

 ภาพรวมมลูค่าตลาดสือ่สารในปี 2558 มกีารเตบิโต 7.3% หรอืคดิเป็นมลูค่า 535,989 ล้านบาท โดยเป็นการเตบิโตแบบชะลอตวัลง 

จากเดมิทีค่าดการณ์ว่าจะโตมากถงึ 12.3% เนือ่งจากภาคครวัเรอืนซึง่เป็นผูใ้ช้หลกัในตลาด มสีดัส่วนการใช้จ่าย 55.7% ระมดัระวงัการใช้จ่าย

มากขึน้ ประกอบกับระดบัราคาของผลติภณัฑ์และบรกิารมแีนวโน้มลดลงจากการแข่งขนัด้านราคา จงึส่งผลต่อสดัส่วนการใช้จ่ายภาคครวัเรือน 

ขณะทีภ่าคธรุกจิเอกชนภาครฐั มสีดัส่วนการใช้จ่าย 44.3% ซึง่เป็นสดัส่วนทีเ่พิม่ขึน้ แม้ภาพรวมจะมกีารใช้จ่ายและลงทนุมากขึน้ แต่ไม่สามารถ

ดนัตลาดให้โตเป็น 2 หลกัได้ นอกจากนี ้นโยบายดจิทิลัอโีคโนมขีองภาครฐัยงัไม่ได้ส่งผลต่อตลาดมากนกัในปี 2558

 ในปี 2559 มลูค่าตลาดสือ่สารจะสามารถเตบิโต 11.5% หรอืมมีลูค่า 597,584 ล้านบาท โดยมปัีจจยัสำาคญัจากแรงกระตุน้ของการ

ขยายโครงข่าย 3G/4G การดำาเนนินโยบายดจิทิลัอโีคโนมด้ีานการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน รวมถงึการให้ความสำาคญัต่อการเปลีย่นรปูแบบการ

บรหิารจดัการองค์กร และการให้บรกิารให้เป็นดจิทิลัมากยิง่ขึน้ อย่างไรกต็ามความเสีย่งจากสภาวะทางเศรษฐกจิยงัเป็นแรงกดดนัการเตบิโต

ของตลาดสือ่สาร ขณะเดยีวกนัหากภาคธรุกจิและภาครฐัไม่สามารถปรบัตวัได้ทนัต่อการแข่งขนัในยคุดจิทิลั จะเป็นอกีข้อจำากดัต่อการเตบิโตทัง้

ในมลูค่าตลาดสือ่สาร และของตวัภาคธรุกจินัน้ๆ 

ปัจจยัทีจ่ะส่งผลในภาพรวม
1.    สภาวะทางเศรษฐกจิ

2.    สภาวะทางการเมอืง
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3.    การขยายโครงข่าย 3G/4G ของ Operator

4.    นโยบาย Digital Economy เป็นรปูธรรมมากขึน้ เช่น บรอดแบนด์ทัว่ประเทศ, โครงสร้างพืน้ฐานภาครฐั,    

      การบ่มเพาะ ธรุกจิ Startup และสร้างร้านค้าออนไลน์ชมุชน เป็นต้น

5.    National e-Payment พฒันาระบบการรบัจ่ายทางอเิลก็ทรอนกิส์ของภาครฐั จะเริม่มกีารใช้งานบางส่วนในปี 2559

6.    การลงทนุโครงการขนาดใหญ่ภาครฐั เช่น โครงการรถไฟฟ้ามกีารตดิตัง้ Fiber Optic เพือ่ให้บรกิารขนส่งมวลชน และ

 บรกิารโทรคมนาคม

7.    Digital Transformation ของธรุกจิขนาดต่างๆ เพือ่การให้บรกิารแก่ลกูค้า และการบรหิารจดัการองค์กร

8.    Industry 4.0 มกีารนำา IoT/ M2M เข้าไปใช้ในกระบวนการผลติของภาคอตุสาหกรรม

9.    การแข่งขนัมหกรรมกฬีาระดบันานาชาต ิเช่น ฟตุบอลชงิแชมป์ยโุรป และโอลมิปิค

ปัจจยับวกตลาดสือ่สาร
1.    สภาพการเมอืงทีน่ิง่ขึน้

2.    เทรนด์การใช้งานดจิทิลัขยายตวั ภาคธรุกจิขนาดต่างๆ เริม่เรยีนรูก้ารนำา ICT ไปใช้ในการดำาเนนิธรุกจิมากขึน้

3.    การใช้งาน Social Media ยงัมคีวามนยิมสงู

4.    พฤตกิรรมการรบัชมสือ่ทางออนไลน์เพิม่สงูขึน้

5.    การขยายโครงข่ายให้บรกิาร 3G/4G ครอบคลมุ และ Mobile Device มรีาคาถกูลง ผูใ้ช้เข้าถงึได้ง่ายขึน้

ปัจจยัลบตลาดสือ่สาร
1.    เศรษฐกจิยงัชะลอตวั ภาคธรุกจิ และประชาชนระวงัการใช้จ่ายมากขึน้

2.    การลงทนุภาครฐัชะลอตวั

3.    นโยบาย Digital Economy ยงัไม่มกีารลงทุนจรงิ

4.    การขยายสาขาใหม่ของภาคธรุกจิมขีนาดเลก็ลง

 การจำาแนกผลการศกึษาออกเป็นตลาดย่อยจากข้อมลูของสำานกังานกสทช. ร่วมกบั สวทช. ในปี 2558 พบว่า มลูค่าตลาดบรกิาร

สือ่สารยงัมสีดัส่วนหลกัถงึ 57.7% ของภาพรวมมลูค่าตลาดสือ่สาร โดยเฉพาะอย่างยิง่บรกิาร Non voice ในบรกิารโทรศพัท์เคลือ่นทีซ่ึง่มกีาร

เตบิโตกว่า 21.5% หรอืมมีลูค่า 107,540 ล้านบาท และคาดการณ์ว่าในปี 2559 จะเตบิโตได้ถงึ 41.2% หรอืมมีลูค่าถงึ 151,847 ล้านบาท ขณะ

ทีบ่รกิาร  Voice ในตลาดโทรศพัท์เคลือ่นทีมี่ทศิทางหดตวัลงจากในปี 2557 มมีลูค่า 108,864 ล้านบาท และคาดว่าตลาดปี 2559 จะหดตวัลง

เหลอื 94,712 ล้านบาท ซึง่เป็นการตดิลบ 13.0% ขณะทีบ่รกิารอนิเทอร์เนต็ (ไม่รวมอนิเทอร์เนต็บนโทรศพัท์เคลือ่นทีห่รอื Mobile Data) ในปี 

2558 มมีลูค่า 53,578 ล้านบาท เตบิโต 10.1% และคาดการณ์ว่าในปี 2559 จะเตบิโต 10.9% หรอืมมีลูค่า 59,396 ล้านบาท 

 ในส่วนของตลาดบริการสื่อสารข้อมูล (Data Communication Service) ปี 2558 มีการเติบโต 5.2% หรือมีมูลค่า 14,302 ล้าน

บาท และคาดว่าในปี 2559 จะเติบโตอีก 5.4% หรือมีมูลค่า 15,071 ล้านบาท โดยทิศทางมูลค่าตลาดลักษณะนี้ชี้ให้เห็นว่า บริการที่เกี่ยวข้อง

กับการบริโภคข้อมูลหรือดาต้ามีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง แต่ในทางกลับกันตลาดบริการประเภทเสียงมีแนวโน้มหดตัวลงต่อเนื่องเช่นกัน โดย

ในปี 2558 ตลาดบริการโทรศัพท์ประจำาที่ติดลบ 7.4% หรือมีมูลค่า 14,809 ล้านบาท และคาดว่าจะหดตัวลงเป็นติดลบ 12.1% หรือมีมูลค่า 
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13,016 ล้านบาท เช่นเดียวกับตลาดโทรศัพท์ระหว่างประเทศในปี 2558 มีมูลค่า 10,357 ล้านบาท ซึ่งติดลบ 16.6% และคาดว่าในปี 2559 

ตลาดจะยังคงหดตัวลงเป็นติดลบ 24.6% ซึ่งการหดตัวลงเหล่านี้เกิดจากการที่ผู้บริโภคหันไปใช้การสื่อสารผ่านการ Chat หรือโทรผ่านบริการ 

OTT ทดแทน

 ด้านตลาดอปุกรณ์สือ่สารในปี 2558 มสีดัส่วนมลูค่าตลาด 42.3% ของตลาดสือ่สารภาพรวม  โดยทีน่่าสนใจคอืการลงทนุขยายโครง

ข่าย 3G/4G สะท้อนให้ตลาดอปุกรณ์ไร้สาย ปี 2558 มกีารเตบิโต 31.0% หรอืมมีลูค่า 35,809 ล้านบาท และคาดว่าการขยายโครงข่าย 4G จะ

ผลกัดนัให้ตลาดปี 2559 เตบิโตอกี 42.0% คิดเป็นมลูค่า 50,860 ล้านบาท ในส่วนของตลาดอปุกรณ์โครงข่ายหลกัปี 2558 มกีารเตบิโต 9.3% 

หรอืมมีลูค่า 69,680 ล้านบาท แบ่งเป็นอปุกรณ์ Core Network มลูค่า 45,160 ล้านบาท และ Cabling 24,520 ล้านบาท โดยคาดการณ์ว่าปี 

2559 ตลาดอปุกรณ์โครงข่ายหลกัจะเตบิโตได้ถงึ 13.1% หรอืมมีลูค่า 78,780 ล้านบาท สำาหรบัตลาดอปุกรณ์ใช้สายปี 2558 มกีารเตบิโต 7.0% 

หรอืมมีลูค่า 16,030 ล้านบาท และคาดว่าปี 2559 จะสามารถเตบิโตอกี 12.2% หรอืมมีลูค่า 17,980 ล้านบาท ซึง่การเตบิโตของตลาดอปุกรณ์

โครงข่ายหลกั และตลาดอปุกรณ์สือ่สารใช้สายนัน้ จะได้รบัแรงกระตุน้จากนโยบายดจิทิลัอโีคโนม ี ด้านการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานดจิทิลัของ

รฐับาล ทัง้การขยายบรกิารอนิเทอร์เนต็ความเรว็สงูทกุหมูบ้่าน การพฒันาบรกิาร Data Center และ Cloud ของภาครฐั 

 ผลการสำารวจอกีด้านหนึง่คอื ตลาดเครือ่งโทรศัพท์เคลือ่นท่ีมแีนวโน้มเตบิโตแบบชะลอตวัลง โดยในปี 2558 มกีารเตบิโต 12.9% 

หรอืมมีลูค่า 103,725 ล้านบาท และคาดว่าในปี 2559 จะมกีารเตบิโต 3.1% หรอืมมีลูค่า 106,960 ล้านบาท ทัง้นีพ้บว่า มลูค่าตลาดเครือ่ง

โทรศพัท์เคลือ่นทีส่่วนใหญ่เป็นตลาดเครือ่ง Smartphone ซึง่ในปี 2558 มมีลูค่า 103,050 ล้านบาท และในปี 2559 มมีลูค่า 106,700 ล้าน

บาท หรอืเตบิโต 3.5% ขณะทีต่ลาด Feature Phone ในปี 2558 มมีลูค่า 675 ล้านบาท โดยคาดการณ์ว่าปี 2559 จะเหลอืมลูค่าตลาดเพียง 

260 ล้านบาท การชะลอตวัของตลาดโทรศพัท์เคลือ่นทีเ่ป็นผลจากระดบัราคาเครือ่งมแีนวโน้มลดลงเรือ่ยๆ ทัง้จากการส่งเสรมิการขายของผูใ้ห้

บรกิารโทรศพัท์เคลือ่นทีค่่ายต่างๆ เอง และการเข้ามาทำาตลาดของเครือ่งราคาถกูทีม่ากข้ึน นอกจากนีภ้าวะเศรษฐกจิยงัมส่ีวนสำาคญัทีท่ำาให้การ

ตดัสนิใจเปลีย่นเครือ่งโทรศพัท์ราคาสงูของผูบ้รโิภคทำาได้ยากขึน้ด้วย ขณะทีต่ลาดเครือ่งโทรศพัท์ประจำาทีย่งัมแีนวโน้มหดตวัลงอย่างต่อเนือ่ง 

โดยในปี 2558 หดตวัตดิลบ 14.1% มมีลูค่า 1,295 ล้านบาท และคาดว่าในปี 2559 จะหดตวัตดิลบ 10.9%

 ทัง้นี ้ ในปี 2558 พบว่า ภาคครวัเรอืนยงัคงเป็นกลุม่ผูใ้ช้จ่ายหลกัในตลาดสือ่สาร โดยมสีดัส่วนการใช้จ่าย 55.7% ต่อมลูค่าตลาด

สือ่สารภาพรวม ซึง่สดัส่วนดงักล่าวมทีศิทางลดลงจากปีทีผ่่านมา สะท้อนให้เหน็ถงึความสามารถในการใช้จ่ายกลุม่ครวัเรอืนทีล่ดลง ประกอบ

กบัระดบัราคาของผลติภณัฑ์และบรกิารมแีนวโน้มลดลงจากการแข่งขนัด้านราคา จงึส่งผลต่อสดัส่วนการใช้จ่ายภาคครวัเรอืน ขณะทีภ่าคธรุกจิ

เอกชนและภาครฐั มสีดัส่วนการใช้จ่าย 44.3% ซึง่เป็นสดัส่วนทีเ่พิม่ขึน้ โดยส่วนใหญ่เกดิจากการพัฒนาโครงข่ายการให้บรกิารของผูใ้ห้บรกิาร

โทรคมนาคม และอกีส่วนทีส่ำาคญัคอืการลงทนุปรบัเปลีย่นและยกระดบัการใช้เทคโนโลยใีนองค์กรทีเ่ริม่เหน็อยูบ้่าง แม้การทำาธรุกจิจะยาก

ลำาบากในสภาวะเศรษฐกจิชะลอตวักต็าม  แม้ผลการสำารวจมลูค่าตลาดสือ่สารของไทยยงัเตบิโตได้ด ีแต่แนวโน้มการทำารายได้จากการให้บรกิาร

แบบเดมิๆ ของผูใ้ห้บรกิารโทรคมนาคมจะยากขึน้ ซึง่ผูใ้ห้บรกิารโทรคมนาคมต้องเพิม่บรกิารทีเ่ข้ากบัการใช้ชวีติประจำาวนัทัว่ไปมากขึน้ ไม่ว่าจะ

เป็นบรกิาร OTT หรอืระบบการชำาระเงนิผ่านเครอืข่ายโทรศพัท์เคลือ่นที ่ (Mobile Payment) เพือ่สร้างมูลค่าเพิม่ให้แก่เครอืข่าย และรวมถงึ

ภาคธรุกจิอืน่ๆ ไม่สามารถละเลยต่อการพฒันาบริการผ่านดจิทิลัได้ เพราะแนวโน้มกลุม่ธรุกจิเกดิใหม่อย่าง Tech Startup เริม่เข้ามามบีทบาท

มากขึน้ ดงัเช่น FinTech ในภาคบรกิารทางการเงนิ เป็นต้น

การใช้จ่ายด้าน ICT ของโลก 

 การใช้จ่ายด้านไอซีทีจากทั่วโลกของปี 2558 และปี 

2559  โดยคาดการณ์ว่า ในปี 2559 การใช้จ่ายด้าน Devices 

เช่น พีซี แท็บเล็ต โทรศัพท์เคลื่อนที่ และเครื่องพิมพ์ มีแนว

โน้มลดลงเมื่อเทียบกับปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 1.9 อันเนื่อง

มาจากความต้องการอุปกรณ์ด้าน PCs ในภูมิภาคหลักๆ 

อย่างเช่น ญี่ปุ่น, รัสเซีย และยุโรปตะวันตก ลดลง รวมทั้ง

ความอิ่มตัวของผู้บริโภคที่มีต่ออุปกรณ์พีซี และแท็บเล็ต ส่วน

การใช้จ่ายด้าน Communications Services คาดการณ์ว่า

จะลดลงร้อยละ 1.2 
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การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารในครวัเรอืน	พ.ศ.	2559

การใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์มือถือ

 ผลการสำารวจของสำานกังานสถติแิห่ง

ชาต ิ ประชากรอาย ุ 6 ปีขึน้ไปประมาณ 62.8 

ล้านคน พบว่ามผีูใ้ช้คอมพวิเตอร์ 20.2 ล้าน

คน (ร้อยละ 32.2) ผูใ้ช้อนิเทอร์เนต็ 29.8 ล้านคน 

(ร้อยละ47.5) และผู้ใช้โทรศพัท์มอืถอื 51.1 ล้านคน 

(ร้อยละ 81.4) เม่ือพจิารณาแนวโน้มการใช้คอมพิวเตอร์ 

อนิเทอร์เนต็ และโทรศัพท์มอืถอืของประชากรอาย ุ 6 ปี

ขึน้ไปในช่วงระยะเวลา 5 ปี ระหว่างปี 2555-2559 พบ

ว่าผูใ้ช้คอมพวิเตอร์ลดลงจาก ร้อยละ 33.7 (จำานวน 21.2 

ล้านคน) เป็นร้อยละ 32.2 (จำานวน 20.2 ล้านคน) ผูใ้ช้

อนิเทอร์เนต็เพ่ิมขึน้จากร้อยละ 26.5 (จำานวน 16.6ล้าน

คน) เป็นร้อยละ 47.5 (จำานวน 29.8 ล้านคน)

ผูใ้ช้โทรศพัท์มอืถอืทกุประเภทเพิม่ขึน้จากร้อยละ 70.2 (จำานวน 44.1 ล้านคน) เป็นร้อยละ 81.4 (จำานวน51.1ล้านคน) และผูใ้ช้โทรศัพท์มอืถือ

แบบ Smart Phone เพิม่ขึน้จากร้อยละ 8.0 (จำานวน 5.0 ล้านคน) เป็นร้อยละ 50.5 (จำานวน 31.7 ล้านคน)

ส่วนอุปกรณ์ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตพบว่า ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตใช้โทรศัพท์มือ

ถือแบบ Smart Phone ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตค่อนข้างสูงคือ ร้อยละ 90.4 

ใช้ PC ร้อยละ 50.1 ใช้ Notebook ร้อยละ 24.9 และ Tablet ร้อยละ15.2

ภาคธุรกิจและภาคเทคโนโลยีของประเทศไทย
 การทำาดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันนั้นจะช่วยให้องค์กรในประเทศไทยประสบความสำาเร็จในการใช้เทคโนโลยีแพลตฟอร์มรุ่นที่ 3 และ 

เน้นยำ้าถึงความจำาเป็นที่องค์กรต้องทำาการเปลี่ยนแปลงเพื่อรักษาความเป็นผู้นำาเอาไว้  เทคโนโลยีแพลตฟอร์มรุ่นที่ 3 นั้นประกอบด้วย 4 เสา

หลัก ได้แก่ Cloud, Mobility, Big data/Analytics และ Social Business ตลอดจนตัวเร่งนวัตกรรม 6 อย่าง ได้แก่ Internet of Thing, 

ระบบ Cognitive, เทคโนโลยีหุ่นยนต์, การพิมพ์ 3 มิติ, เวอร์ชวล หรือออกเม้นต์เรียลลิตี้ และระบบ Next Gen Security 

 ภาพรวมของอุตสาหกรรมไอที มีการคาดการณ์เม็ดเงินในการใช้จ่ายในปี 2558 อยู่ที่ 372,400 ล้านบาท เติบโต 2% ซึ่งตำ่ากว่า GDP 

ที่อยู่ที่ 29% และคาดการณ์ถึงปี 2559 มีเม็ดเงิน 383,700 ล้านบาท เติบโต 3%   ถ้าแยกตามอุตสาหกรรม กลุ่ม Consumer ยังเป็นกลุ่มใหญ่

ด้วยปัจจัยของสมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต ทำาให้มีมูลค่า 180,869 ล้านบาท รองลงมาเป็นกลุ่มสื่อสารเพราะการลงทุนด้าน 3G และ 4G ทำาให้มี

มูลค่า 56,348 ล้านบาท

 แนวโน้มส�าคัญของภาคธุรกิจและภาคเทคโนโลยีของประเทศไทย
 1.	ดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชัน
 ภายในสิ้นปี 2560 กว่าครึ่งขององค์กรในประเทศไทยจะเริ่มกระบวนการดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชัน   ซึ่งจะเป็นปัจจัยหลักใน 

การผลักดันการลงทุนทางไอทีขององค์กรในปี 2559 เป็นต้นไป โดยดิจิตอลทรานส์ฟอร์มเมชันนั้นเป็นการนำาเทคโนโลยีแพลตฟอร์มรุ่นที่ 3 

นำามาพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของผู้บริโภค และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำางานให้สูงขึ้น เชื่อว่ากลยุทธ์ทรานส์ฟอร์เมชันจะมุ่งเน้นไปที่

ความชำานาญด้านดิจิตอลทั้งในเรื่องของความสัมพันธ์ การปฏิบัติงาน และสินค้าหรือบริการที่มีฐานมาจากข้อมูล

 2.	คลาวด์	(Cloud)	จะกลายเป็นการลงทุนพื้นฐานทางด้านไอที
 ภายในปี 2561 การลงทุนด้านคลาวด์จะมีสัดส่วนเป็นอย่างน้อยหนึ่งในสี่ของค่าใช้จ่ายด้านไอทีทั้งหมด และภายในปี 2563 คิดเป็น 

30%    ของการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานไอทีทั้งหมดจะเกี่ยวข้องกับคลาวด์      ในขณะที่สัดส่วนของคลาวด์จะสูงถึง 30-35% ของค่าใช้

จ่ายด้านซอฟต์แวร์ เซอร์วิส และเทคโนโลยีทั้งหมด
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 ในปี 2559 นั้นองค์กรต่าง ๆ มีความจำาเป็นจะต้องพัฒนาขีดความสามารถในการใช้งานบริการผ่านคลาวด์ โครงการที่เกี่ยวข้องกับ

เทคโนโลยีแพลตฟอร์มรุ่นที่ 3 หรือดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันในเชิงธุรกิจนั้นจะเกิดขึ้นได้ยาก หากไม่มีคลาวด์เป็นพื้นฐาน ซึ่งหมายความว่า

องค์กรเหล่านั้น จะต้องเพิ่มการใช้บริการผ่านคลาวด์ขึ้นอย่างมากในช่วงหลายปีข้างหน้า

 ภายในปี 2563 การใช้จ่ายขององค์กรสำาหรับบริการผ่านคลาวด์ ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เพื่อซัพพอร์ทบริการผ่านคลาวด์ และการ

บริการเพื่อใช้งาน  และจัดการบริการผ่านคลาวด์จะมีมูลค่าสูงกว่า 350 ล้านดอลลาห์สหรัฐ    ซึ่งถือเป็นการเติบโตขึ้น 100% จากปัจจุบัน  

ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่ที่เวนเดอร์ผลิตก็จะเป็นแบบ “คลาวด์เฟิร์ส” เช่นกัน การเปลี่ยนแปลงของบริการผ่านคลาวด์จากความเป็น

สถาปัตยกรรม “ใหม่” ไปสู่ความเป็นเทคโนโลยีขั้นพื้นฐานนั้นจะมีนัยสำาคัญสำาหรับผู้นำาด้านไอทีและธุรกิจ

 3.	ผู้ใช้สมาร์ทโฟนจะเพิ่มขึ้นอีก	25	ล้านคน
 ภายในปี 2561 ประเทศไทยจะมีผู้เข้าถึงอินเตอร์เน็ตด้วยสมาร์ทโฟนเป็นอุปกรณ์แรกเป็นจำานวน 50 ล้านคน ซึ่งคิดเป็น 73% ของ

ประชากรทั้งหมด  การที่มีผู้ใช้สมาร์ทโฟนเข้าถึงอินเตอร์เน็ตกว่า 50 ล้านคนนั้น ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นวงกว้างต่อองค์กรต่างๆ 

พบเห็นการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการทางธุรกิจภายในองค์กร เช่น กลยุทธ์และการพัฒนาแอปพลิเคชันสำาหรับสมาร์ทโฟน องค์กรต่าง 

ๆ ต้องสร้างวิธีใหม่ๆ ในการนำาเสนอสินค้าและบริการผ่านทางมือถือมากขึ้นแบบโมบายล์เฟิร์ส การปรับให้เหมาะสมกับตลาดท้องถิ่น และ

การนำาเครือข่ายสังคมออนไลน์มาใช้เป็นมิติใหม่ในการมีส่วนร่วมของลูกค้า การเปลี่ยนแปลงนี้ยังผลักดันให้เกิดการใช้ระบบคอกนิทีฟในการ

วิเคราะห์ การรองรับการใช้งานแบบออฟไลน์ และประสิทธิภาพของบิ้กดาต้าอย่างมาก เนื่องจากข้อมูลทั้งที่มีอยู่ และที่เกิดขึ้นใหม่นั้นจะถูก

จัดเก็บในรูปแบบดิจิตอลซึ่งพร้อมใช้งานได้ทันทีเพื่อตอบสนองผู้ใช้ 50 ล้านราย

 4.รูปแบบธุรกิจแบบใหม่จะประสบความส�าเร็จ
 ภายในปี 2560 กว่า 20% ขององค์กรขนาดใหญ่จะได้รับผลกระทบจากนวัตกรรมทางโมเดลธุรกิจรูปแบบใหม่นี้   ในอดีตนั้นผลกระ

ทบต่าง ๆ มักเกิดจากนวัตกรรมทางสินค้าและบริการ แต่อินเทอร์เน็ตและองค์ประกอบของแพลตฟอร์มรุ่นที่  3 นั้น จะช่วยให้ธุรกิจสามารถ

สร้างรูปแบบการนำาเสนอสินค้าและบริการที่แตกต่างไปจากเดิมได้ในไม่ช้า   ธุรกิจแบบเดิมจะได้รับผลกระทบจากธุรกิจแบบใหม่ที่กำาลังเกิด

ขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นธุรกิจที่เกิดจากการนำาทรัพยากรที่ไม่ได้รับการใช้งานเต็มที่ต่าง ๆ มารวมเข้าไว้ด้วยกัน จนก่อให้เกิดสินค้า บริการ และ

ตลาดใหม่ที่ตัวเองเป็นเจ้าของผู้เดียวได้

 5.	รูปแบบใหม่ของการช�าระเงิน
 ภายในปี 2560 ผู้นำาในภาคอุตสาหกรรมค้าปลีก 10 อันดับแรก จะมีการใช้การตรวจสอบหลายขั้นตอนสำาหรับการชำาระเงินในร้าน 

โดยระบบ Near Field Communication (NFC) สแกนนิ้วมือและไร้สัมผัส  

 ภายในตุลาคม 2561 นโยบาย “การปรับภาระความรับผิดชอบ” จะมีผลบังคับใช้ในประเทศไทย และทำาให้ร้านค้าทั่วประเทศ

ต้องระวางโทษต่อการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับบัตรเครดิตในร้าน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศในช่วงที่ผ่านมา ชี้ให้เห็นว่าการละเมิดความ

ปลอดภัยนั้น ส่งผลกระทบต่อลูกค้านับล้านรายและมีค่าใช้จ่ายสูงมาก ซึ่งร้านค้าปลีกในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นขนาดใดต่างก็มีความกังวล

อย่างเห็นได้ชัด

 เนื่องจากการซื้อขายส่วนมากนั้นเกิดขึ้นภายในร้าน แน่นอนว่าร้านค้าปลีกมีหน้าที่ป้องกันการฉ้อโกง ทั้งนี้ยังมีร้านค้าออนไลน์

อีกหลายร้านต้องทำาให้การซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ตมีความปลอดภัยด้วย หนึ่งในช่องโหว่ที่พบบ่อยคือการตรวจสอบตัวตนโดยเฉพาะ

กระบวนการการตรวจสอบการชำาระเงินและการอนุมัติ การตรวจสอบหลายขั้นตอนนี้สามารถช่วยหลีกเลี่ยงการฉ้อโกงได้ไม่ว่าจะเป็นช่อง

ทางการเข้าถึงลูกค้าใดๆ ก็ตาม

 ในปี 2560 ร้านค้าปลีกรายใหญ่ต่าง ๆ จะนำาระบบชำาระเงินในบริเวณใกล้เคียงมาใช้โดยเฉพาะระบบที่ใช้ NFC ระบบดังกล่าวนี้จะ

ช่วยผลักดันความสะดวกให้แก่การตรวจสอบหลายขั้นตอน

 6.	เครื่องพิมพ์ประเภทสมาร์ทมัลติฟังก์ชัน
 ภายในปี 2561 เครื่องพิมพ์ประเภทสมาร์ทมัลติฟังก์ชัน (Multifunction Printers – MFPs) จะกลายเป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่ตอบ

โจทย์โซลูชันการพิมพ์จำานวนมากที่ใช้ในออฟฟิศขนาดใหญ่ ไม่นานมานี้ องค์กรต่างๆ เริ่มนำาเอารูปแบบความสามารถขั้นสูงเข้าไปใช้กับกลุ่ม

เครื่องพิมพ์ประเภทมัลติฟังก์ชันผ่านสถาปัตยกรรมโครงสร้างของอุปกรณ์ ซึ่งเริ่มต้นจากความสามารถในการสแกนแบบพื้นฐาน และ/หรือ

สามารถรองรับการจัดการด้านเอกสารทั่วไป อย่างไรก็ตาม ไอดีซีคาดว่าโซลูชันดังกล่าวจะได้รับการใช้งานแพร่หลายมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 
การเปลี่ยนอุปกรณ์สำาหรับพิมพ์หรือทำาสำาเนามาเป็นอุปกรณ์สำาหรับดำาเนินงานแบบอัจฉริยะของเครื่องพิมพ์ประเภทมัลติฟังก์ชัน จะเด่นชัด
มากขึ้นในอีก 2 ปีข้างหน้า เมื่อองค์กรต่างๆ เริ่มคำานึงถึงขอบเขตความสามารถที่กว้างขึ้นของเครื่องพิมพ์ประเภทนี้



42รายงานประจ�าปี

 การซัพพอร์ทด้านความปลอดภัย โมบิลิตี้ และคลาวด์จะกลายเป็นมาตรฐานหลัก โดยฟีเจอร์เหล่านี้ต่างช่วยส่งเสริมโครงสร้าง
อุปกรณ์การพิมพ์ให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ซึ่งจะช่วยประหยัดต้นทุน และในขณะเดียวกันก็ยังผลักดันประสิทธิภาพขององค์กร องค์กรต่างๆ ที่
ใช้งานเครื่องพิมพ์ประเภทนี้นั้นจะได้รับประโยชน์ทางธุรกิจสูงสุด

 7.	การเปลี่ยนสถานะของซัพพลายเออร์และพาร์ทเนอร์
 ดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันที่กำาลังเกิดขึ้นจะสร้างผลกระทบและแนวโน้มใหม่ๆ   ตลอดจนผู้เล่นรายใหม่เกิดขึ้นในตลาด  ทำาให้เกิด
แรงกดดันอย่างมากต่อซัพพลายเออร์ไอทีแบบดั้งเดิมและผลักดันให้ผู้เล่นรายใหม่กลายเป็นผู้นำาในตลาด ในช่วงหลายปีข้างหน้า   จะพบเห็น
การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในกลุ่มเวนเดอร์   โดยหนึ่งในสามของซัพพลายเออร์ชั้นนำาในปัจจุบันจะมีการควบรวมกิจการ ลดขนาด หรือ
เปลี่ยนสถานะ

•   จะมีผู้ให้บริการผ่านคลาวด์อยู่เพียงไม่กี่รายซึ่งครองส่วนแบ่งการตลาดมากถึง 75-80%
•   กลุ่มเทคโนโลยี IoT จะมีการควบรวมกิจการ
•   บริษัท StartUp จะมีความสำาคัญเพิ่มขึ้นอีกมาก

 เนื่องจากแพลทฟอร์มที่ 3 และดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันจะเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงหลายปีข้างหน้า ซัพพลายเออร์บางส่วนนั้นจะ
ประสบความสำาเร็จ ในขณะที่บางส่วนนั้นจะดับสูญไป

 8.	การเข้าถงึและเข้าใจผู้บรโิภคท่ีมากข้ึนในวงกว้าง
 ในปี 2560 บริษัทไทยจะใช้บิ๊กดาต้าเพื่อเข้าถึงและเข้าใจผู้บริโภคที่มากขึ้น ทั้งทางอุปกรณ์พกพา ออมนิแชนแนล และโซเชียลมี
เดียองค์กรในไทยนั้นประสบความสำาเร็จในการสร้างฐานลูกค้าใหม่มากขึ้น ผ่านการสร้างความผูกพันทางดิจิตอลกับลูกค้า ช่องทางเหล่า
นี้นั้นมีข้อมูลจำานวนมากซึ่งพร้อมสำาหรับการวิเคราะห์เนื่องจากโครงสร้างและเครื่องมือที่หาได้ง่ายและมีราคาถูกกว่าเมื่อก่อน  หากแต่
ว่าช่องทางเหล่านี้ไม่ได้ถูกใช้ประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพ  เพราะขาดวิสัยทัศน์ และความรู้ความชำานาญด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล ในเรื่อง
วิทยาศาสตร์ข้อมูลนี้ องค์กร และสถาบันการศึกษาได้รับรู้ถึงการขาดแคลนความชำานาญดังกล่าว และ เริ่มสร้างความเชี่ยวชาญที่จำาเป็น
ออกสู่ตลาด ในขณะเดียวกันมีเพียงไม่กี่องค์กรเท่านั้นที่เพิ่งจะเริ่มดำาเนินกลยุทธ์บิ๊กดาต้า   ในปี 2560 บริษัทจะสามารถนำาแนวความคิด 
“การเข้าถึงและเข้าใจผู้บริโภคท่ีมากขึ้นในวงกว้าง” มาใช้อย่างมีนัยสำาคัญได้มากขึ้น 

 9.	การจัดการความเสี่ยง
 ภายในปี 2560 กว่า 30% ของฝ่ายไอทีในองค์กรจะเปลี่ยนความสนใจจากการวางแนวป้องกันด้านรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกัน
ไม่ให้เกิดการโจมตีระบบ มาเป็นมุ่งเน้น “จำากัดและควบคุม” ความเสียหายแทน   ในเมื่อองค์กรเริ่มกระบวนการทำาดิจิตอลทรานส์ฟอร์เม
ชัน ย่อมมีการใช้งานเทคโนโลยีแพลตฟอร์มที่ 3 อย่างเข้มข้นขึ้น ซึ่งถึงแม้เทคโนโลยีใหม่ ๆ จะสามารถสร้างประโยชน์อย่างมากมาย แต่ก็เพิ่ม
ความเสี่ยงมากขึ้นด้วย เนื่องจากทำาให้ “พื้นที่” ที่สามารถถูกโจมตีได้  เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด   อีกทั้งภัยคุกคามเองก็อันตรายขึ้นเรื่อย ๆ   
นั่นหมายความว่าการสร้าง “แนวกั้น” เพื่อป้องกันการโจมตีนั้นไม่ใช่ตัวเลือกที่มีประสิทธิภาพอีกต่อไป แต่จะมาเน้นการ “จำากัดและควบคุม” 
ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นแทน ผ่านการจำากัดการเข้าถึงข้อมูลและเพิ่มการตรวจตราด้านซีเคียวริตี้มากขึ้น

 10.	กลุ่มธุรกิจประกันภัยจะเป็นผู้น�าด้าน	IoT		
 ภายในปี 2560 การเพิ่มขึ้นของงบประมาณด้านไอที และ จำานวนนวัตกรรมในกลุ่มธุรกิจประกันภัยจะสูงกว่ากลุ่มธุรกิจธนาคาร 
เนื่องมาจากโครงการ IoT ในกลุ่มธุรกิจประกันภัยนั้นจะได้การลัดขั้นตอน   นอกจากนั้นยังมีเทคโนโลยีอื่นๆ ช่วยส่งเสริมภาคอุตสาหกรรม
ดังกล่าวอีกด้วย การใช้งานคลาวด์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในสำานักงาน และ บริการการจัดการนั้นช่วยผลักดันกลุ่มธุรกิจประกันภัยเข้าสู่แพลท
ฟอร์มที่ 3  ภายในปี 2559 นี้คาดว่าจะมีการอัพเกรดระบบหลักของภาคอุตสาหกรรมสามครั้ง ซึ่งจะผลักดันการใช้จ่ายด้านไอทีของกลุ่ม
อุตสาหกรรมให้เติบโตถึง 10% ในขณะที่กลุ่มธุรกิจการธนาคารจะเติบโตเพียง 6%

 คาดการณ์ภายใต้บริบทของปีแห่งการผูกติดกับดิจิตอล 
• ในปี 2560 มากกว่าร้อยละ 50 ขององค์กรธุรกิจต่าง ๆ จะบริการผ่านผู้ให้บริการบุคคลที่ 3 ในการประยุกต์ใช้ API ที่สามารถติดต่อ
สื่อสารแบบเรียลไทม์
• ในปี 2561 SD WAN จะถูกใช้งานราวร้อยละ 30 ในองค์กรธุรกิจต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นส่วนประกอบที่สำาคัญในการควบคุมการติดต่อ
สื่อสารระหว่างสาขาต่าง ๆ
• ในปี 2561 แม้ว่าการกระตุ้นถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้งาน WAN ประหยัดพลังงาน (low power WAN) อย่างเช่น LoRa 
และ Sigfox แต่การไม่มีการออกใบอนุญาตและขาดความสามารถเรื่อง QoS จะเป็นเหตุให้บริษัทต่าง ๆ เน้นการทำา IoT ให้กับการใช้
งานต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำางานของธุรกิจ
• ในปี 2561 การเติบโตของการรับชมโทรทัศน์ด้วยเทคโนโลยี OTT จะเป็นจุดเริ่มต้นทำาให้เกิดการปรับเปลี่ยนระบบเพย์ทีวีแบบ
ดั้งเดิมไปสู่การให้บริการผ่านคลาวด์
• ในปี 2562 องค์กรธรุกจิต่าง ๆ  เริม่ทีจ่ะใช้เครือ่งมอืช่วยวเิคราะห์มากขึน้เมือ่บรกิารนีส้ามารถใช้บรกิารผ่านเครือข่ายปลายทาง ทีม่า IDC 
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แนวโน้มเทคโนโลยีไอซีท

เทคโนโลยีเด่น ในปี 2560 ของประเทศไทย
 1	)	Cloud	Computing
 ในปัจจุบันข้อมูลต่างๆ และแนวโน้มของอุตสาหกรรมไอทีได้บ่งชี้ให้เห็นแล้วว่า Cloud Computing กำาลังเข้ามาเปลี่ยนแปลง
อุตสาหกรรมจริงๆ โดยเฉพาะแนวโน้มของตลาดโลกที่น่าจะต้องมีผลกระทบต่อวงการอุตสาหกรรมไอทีไทย โดยตลาด Tradition IT ส่วนด้าน 
IT Infrastructure จะลดลงไปเรื่อยๆ และตลาด Public Cloud จะโตขึ้นอย่างรวดเร็ว  คาดการณ์ว่าตลาด Tradition IT จะเหลือเพียงแค่ 
55% ในปี 2562 นอกจากนี้ ตลาด Cloud Computing ทำาให้ผู้เล่นในตลาดเปลี่ยนไป 

 2)	Big	Data	Analytics
 กลุ่มอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและสถาบันการเงิน เริ่มมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านนี้มากขึ้น มีการจัดหาเทคโนโลยี Hadoop 
เพื่อให้สามารถเก็บข้อมูลที่เป็น Semi-structure/Unstructure ได้มากขึ้น และเริ่มมีการคิดที่จะนำาข้อมูลขนาดใหญ่มาวิเคราะห์เพื่อหา
แนวทางการทำาธุรกิจใหม่ ให้ได้ข้อมูลการตลาดและลูกค้ามากขึ้น ตลอดจนภาครัฐเองก็ให้ความสำาคัญกับเรื่องของ Open Data และมีนโย
บายในการที่จะพัฒนาข้อมูลขนาดใหญ่ในภาครัฐ ซึ่งก็มีสำานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ที่ได้ทำางานในด้านนี้อย่างต่อเนื่อง 
มีการจัดกิจกรรมและความร่วมมือต่างๆ ในกลุ่มนักพัฒนาและสถาบันการศึกษาต่างๆก็เริ่มให้ความสำาคัญกับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data 
Scientist) มากขึ้น 
 ในปี 2560 คาดว่าความตื่นตัวด้านนี้จะมีมากยิ่งขึ้น องค์กรจะเริ่มให้ความสนใจกับการนำาข้อมูลขนาดใหญ่ไปวิเคราะห์ โดยเฉพาะ
ภาคการเงินการธนาคาร การตลาด โทรคมนาคม และค้าปลีก การแข่งขันทางด้านนี้จะมีมากยิ่งขึ้น องค์กรต่างๆก็จะมีการลงทุนโครงสร้าง
พื้นฐานมากขึ้น และก็เริ่มจะหาเครื่องมือที่สามารถจะวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่างๆทั้งจาก RDBMS, Data Warehouse, NoSQL และ 
Hadoop มากขึ้น หน่วยงานจะเน้นความสำาคัญกับการทำา Data Visualisation มากขึ้น และก็จะเริ่มมีการทำา Predictive Analytics มากขึ้น 
พร้อมทั้งจะมีความต้องการหานักวิทยาศาสตร์ข้อมูลมากขึ้น

 3)	Internet	of	Things
 IoT (Internet of Things) เป็นหนึ่งในแนวโน้มเทคโนโลยีที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงโลก และมีผลต่อเรื่องของอุตสาหกรรม 4.0 อย่าง
มากเพราะต่อไปเราจะเห็นอุปกรณ์ต่างๆเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตอย่างมากมายและธุรกิจต่างๆจำาเป็นต้องจะนำาอุปกรณ์เหล่านี้มาประยุกต์ใช้เพื่อ
สร้างศักยภาพในการแข่งขันและเกิดมูลค่าเพิ่ม ประเทศไทยกำาลังเน้นคำาว่า Thailand 4.0 (โมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลไทย) ซึ่ง
ก็หนีไม่พ้นเรื่องของอุตสาหกรรม 4.0 และกำาลังเน้นเรื่องของ Digital Economy มีการวางแผนเรื่องของ Smart City ซึ่งจะต้องมีการวาง
โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และคงหนีไม่พ้นที่ต้องมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IoT  ชุมชนนักพัฒนาบ้านเราก็ให้ความสนใจ
กับด้าน IoT อย่างมากมีการตั้ง Maker Club หลายแห่ง มีการจัดตั้งกลุ่ม Thailand IoT Consortium และมีกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่อง 
ตลอดจนเราเห็นคนไทยเข้าไปเป็นประธาน South East Asia Makerspace Network หน่วยงานภาครัฐอย่าง NECTEC ก็มีการส่งเสริม IoT 
Platform อย่าง NETPIE และมีบริษัทเอกชนหลายแห่งที่เริ่มทำาเรื่อง IoT ร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อผลักดันออกไปสู่ระดับโลกอย่าง บอร์ด 
Nano32 ซึ่งคนไทยเป็นผู้พัฒนาเป็นบอร์ด ESP32 บอร์ดเดียวในโลกที่มีจำาหน่าย

 4)	Webscale	IT
 การใช้อนิเตอร์เนต็ในบ้านเราเพิม่ขึน้อย่างมหาศาลซึง่หมายถึงมกีารใช้บรกิารออนไลน์ต่างๆมากขึน้เช่นการใช้ดขู้อมลู รบับรกิารต่างๆ 

รวมถงึการใช้ E-Commerce ทีเ่พิม่ขึน้มากมาย ทำาให้การออกแบบระบบบรกิารออนไลน์จำาเป็นต้องรองรบัผูใ้ช้จำานวนมากทีเ่ข้ามาทำางานพร้อม

กนัให้ได้ 



44รายงานประจ�าปี

 5)	FinTech
 Financial Technology เป็นเรื่องที่สถาบันการเงินบ้านเรากล่าวถึงกันอย่างมาก ธนาคารในบ้านเราหลายๆแห่งมีการตั้งหน่วย 

FinTech เพื่อพยายามหานวัตกรรมใหม่ๆที่จะเข้ามาแทนที่รูปแบบการเงินแบบเดิมๆ และมีผู้เล่นรายใหม่ที่ไม่ใช่สถาบันการเงินและกลุ่ม 

Start-up ที่สนใจเริ่มนำาเทคโนโลยีเข้ามาใช้งานด้านธุรกรรมการเงิน จนเริ่มมีการพูดกันว่าในอนาคตผู้คนจะใช้เทคโนโลยีในการทำาธุรกรรม

ทางการเงินมากขึ้นและอาจทำาให้จำานวนสาขาแบงค์น้อยลง ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยแสดงให้เห็นว่าในปัจจุปันเรามีบัญชี Mobile 

Banking มากกว่า 10 ล้านบัญชี และ Internet Banking มากกว่า 12 ล้านบัญชี ซึ่งเป็นการบ่งชี้ให้เห็นว่ามีการทำาธุรกรรมออนไลน์มากขึ้น

 6)	PromptPay
 “พร้อมเพย์” (AnyID) คือเรื่องที่กล่าวขานกันมากที่สุดเรื่องหนึ่งในปีที่ผ่านมา ถือว่าเป็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงครั้งสำาคัญของ

นวัตกรรมการเงินของประเทศ จะเป็นการลดการทำาธุรกรรมการเงินโดยการใช้เงินสด แล้วหันไปใช้เลขประจำาตัวประชาชน หรือเบอร์โทรศัพท์

มือถือ แทนเลขที่บัญชีธนาคาร ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง โมบายแบงก์กิ้ง เครื่องเอทีเอ็ม แม้โครงการจะถูกเลื่อนออกไป

เป็นไตรมาสแรกในปี 2560 แต่ด้วยการผลักดันของรัฐบาลและกลุ่มธนาคารต่างๆก็คงยังจะทำาให้พร้อมเพย์เป็นเเรื่องที่น่าสนใจและจะมีการ

ลงทุนกันอย่างมากในเรื่องนี้ ทั้งในการปรับโครงสร้างด้านไอทีของกลุ่มธนาคาร การรองรับการชำาระเงินแบบใหม่ของหน่วยงานต่างๆ ตลอด

จนการคำานึงถึงระบบความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง

 7)	IT	Security
 แนวโน้มของการใช้ไอทีมากขึ้น ทำาให้องค์กรต่างๆจำาเป็นต้องมีความตื่นตัวด้านความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น ใน

ปีนี่เราจะเห็นได้ว่ามีข่าวเรื่องของการโจรกรรมข้อมูล การโจมตีเว็บ การปล่อยมัลแวร์ หรือล่าสุดจะเห็นข่าวการโจรกรรมเงินในตู้เอทีเอ็มของ

ธนาคารในประเทศ ตลอดจนความต้องการการใช้บริการออนไลน์มากขึ้นทำาให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องจำาเป็นต้องมีการลงทุนและสร้าง

ความตระหนักให้แก่ผู้ใช้งานมากขึ้น ด้วยความซับซ้อนของเทคโนโลยีที่มีมากขึ้นประกอบกับการเข้ามาของเทคโนโลยีใหม่ๆอย่าง IoT จะ

ทำาให้องค์กรต่างๆต้องพิจารณาปรับปรุงระบบความปลอดภัยไอทีให้มีความเข้มแข็งขึ้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้งานที่จะเพิ่มขึ้นอย่าง

มากมาย

 8)	Digital	Transformation
 การเข้ามาของเทคโนโลยีสารสนเทศทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจและอุตสาหกรรมอย่างมาก เกิดธุรกิจใหม่ๆมากมายเช่น 

Airbnb, Uber หรือ Agoda การเข้ามาของธุรกิจเหล่านี้ทำาให้มีผลกระทบต่อธุรกิจเดิมๆที่เคยทำา

	 9)	Mobility
 แม้ตัวเลขการใช้เทคโนโลยี Smartphone, Tablet หรือ 4G ในบ้านเราจะมีจำานวนเพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก แต่การใช้งานส่วนใหญ่

ยังมุ่งไปเพื่อความบันเทิงมากกว่าการใช้เพื่อทำางานหรือสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงธุรกิจ แต่เนื่องจากพฤติกรรมการทำางานของคนรุ่นใหม่เปลี่ยนไปมี

ความเป็น Mobile มากขึ้นคือการทำางานในทุกที่ ทุกอุปกรณ์ ประกอบกับปัญหาการจราจรในเมืองใหญ่ต่างๆของบ้านเรา จะทำาให้หน่วยงาน

จะต้องเตรียมปรับเทคโนโลยี และรูปแบบการทำางานให้รองรับ Mobility มากขึ้น เช่นการประชุมออนไลน์ การทำางานแบบร่วมกัน การแชร์

ข้อมูลผ่าน Share Drive หรือ การทำาเอกสารแบบออนไลน์โดยใช้เครื่องมืออย่าง Google Docs หรือ Office 365 หน่วยงานในบ้านเราจะมี

การปรับวัฒนธรรมในองค์กรให้เป็นดิจิทัลมากขึ้น เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นครั้งใหญ่

 10)	Business	Value	Dashboard
 การทำา Data Visualization จากข้อมูลพื้นฐานในองค์กร หน่วยงานจำานวนมากก็ยังจัดทำาเรื่องของ Data Warehouse และ 

Business Intelligence เพื่อให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจในการทำางานได้ ดังนั้นเรื่องของการทำา Business Dashboard ก็ยังเป็นแนวโน้ม

เทคโนโลยีที่สำาคัญมากเรื่องหนึ่งสำาหรับองค์กรต่างๆ เพื่อที่จะนำาเสนอข้อมูลในองค์กรให้อยู่ในรูปแบบที่ผู้บริหารตัดสินใจได้ เราจะเห็นการ

ลงทุนของหน่วยงานต่างๆที่จะซื้อเครื่องมือเหล่านี้ในการประมวลผล และมีการจัดทำาโครงการต่างๆด้าน Business Intelliegence ที่มากขึ้น

ที่มา Gartner

ภาวะการแข่งขันอุตสาหกรรมเทคโนโลยีระบบสื่อสารโทรคมนาคม
 จากการที่ผู้ให้บริการและภาครัฐให้ความสำาคัญในด้านการพัฒนาระบบการสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่จะ

พัฒนาให้โครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารโทรคมนาคมของไทยให้มีมาตราฐานในระดับที่ทัดเทียมกับนานาชาติ และมีการกระจายที่ทั่วถึงไป

ยังสังคมที่อยู่ห่างไกลมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะโครงการ Smart Thailand ซึ่งเป็นโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายบรอดแบรนด์แห่งชาติ และ
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นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยสำาหรับปี 2554-2563 หรือ ICT 2020 โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร จะดำาเนินงานหลักใน 2 ส่วน คือ Smart Network เพื่อจัดทำาโครงสร้างพื้นฐานของโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ส่วนที่ 2 คือ 

Smart Government เป็นการส่งเสริมการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐผ่านโครงข่าย Smart Network รวมทั้งมีนโย

บายส่งเสริมให้หน่วยงานเอกชนนำาเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการประกอบธุรกิจมากยิ่งขึ้น ด้วยนโยบายดังกล่าว

จึงทำาให้มีเม็ดเงินลงทุนจำานวนมากสำาหรับพัฒนาระบบการสื่อสารและการโทรคมนาคมภายในประเทศจากทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน ซึ่ง

นอกจากจะเป็นมูลค่าการลงทุนที่สูงแล้ว ยังมีอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 

 ด้วยมูลค่าการลงทุนที่สูงทั้งจากภาครัฐ และภาคเอกชน จึงเป็นการดึงดูดให้ผู้ประกอบการหลายรายให้ความสนใจในอุตสาหกรรม

นี้มากยิ่งขึ้น จึงมีผลทำาให้การแข่งขันภายในอุตสาหกรรมค่อนข้างสูง ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ประกอบการที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง

กับเทคโนโลยีระบบการสื่อสารโทรคมนาคมอยู่แล้ว ทั้งนี้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับระบบการสื่อสารโทรคมนาคมนั้น สามารถแบ่งย่อยออกเป็น 

กลุ่มเทคโนโลยี 3 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่มระบบสื่อสารแบบไร้สาย (Wireless Network)  2.กลุ่มระบบสื่อสารแบบโครงข่ายสายสัญญาณ (Wired 

Network) และ 3.กลุ่มระบบมัลติมีเดีย (Multimedia) 

 ในปัจจบุนัผูป้ระกอบการทีเ่ป็นผูใ้ห้บรกิารเทคโนโลย ี(Technology Provider) ทีเ่กีย่วเนือ่งกบัเทคโนโลยรีะบบสือ่สารโทรคมนาคมที่

จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยมหีลายบรษิทั เช่น บมจ. แอด็วานซ์ อนิฟอร์เมชัน่ เทคโนโลย ี(AIT) บมจ. เอม็ เอฟ อ ีซ ี(MFEC) 

บมจ. สามารถเทลคอม (SAMTEL) และ บมจ. ลอ็กซเล่ย์ (LOXLEY) เป็นต้น ซึง่แต่ละบรษิทัมคีวามเชีย่วชาญในแต่ละระบบสือ่สารโทรคมนาคม

แตกต่างกนั 

 สำาหรับการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำาหน่ายสินค้าครอบคลุมทุกระบบ โดยบริษัทฯ จัดหาผลิตภัณฑ์จาก

ผู้ผลิต และ/หรือ ผู้จัดจำาหน่ายเทคโนโลยีชั้นนำาต่างๆ จากทั่วโลก เช่น CISCO, CODAN, Raytheon, Thales และ Cambium เป็นต้น จาก

การที่บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมความต้องการในทุกกลุ่มเทคโนโลยี ทำาให้บริษัทฯ สามารถนำาระบบเทคโนโลยีทั้ง 3 ระบบมาเชื่อมต่อ

เข้าด้วยกัน โดยเฉพาะระบบสื่อสารแบบไร้สาย และระบบมัลติมีเดีย ซึ่งบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างมาก ทำาให้สามารถรวมเป็นโซลูชั่น

ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีทีมงานวิจัยและพัฒนาที่จะออกแบบ วางแผนและติดตั้ง

โซลูชั่นที่แตกต่างออกไปตามความต้องการให้กับลูกค้า (Customized Solution) ด้วยเทคโนโลยีที่ซับซ้อนและลำ้าสมัย อาทิเช่น การผลิตรถ

สื่อสารแบบเคลื่อนที่ (Satcom-on-the-move Mobile Vehicle) การพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานีดาวเทียม (Network Management 

System for Satellite Station) เป็นต้น ทำาให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้นำาเสนอเทคโนโลยีการสื่อสารในรูปแบบ Hybrid ที่ช่วยให้

ลูกค้าสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ทั้งภาพ เสียง และข้อมูล รวมทั้งมีการให้บริการหลังการขายเพื่อสร้างความพึงพอใจและความสัมพันธ์อย่าง

ต่อเนื่องอีกด้วย

อุตสาหกรรมเทคโนโลยีระบบสื่อสารสัญญาณโทรทัศน์และดิจิตอลทีวี	
 ระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และดิจิตอลทีวี (Television Broadcasting / Digital TV) หมายถึง ระบบที่เกี่ยวกับการถ่ายทอด

สัญญาณโทรทัศน์ในแบบดิจิตอล โดยใช้เทคโนโลยีในการบีบอัดและการเข้ารหัสสัญญาณภาพและเสียง ทำาการถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์

ผ่านช่องทางต่างๆ ไปยังผู้ชม ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ดิจิตอลผ่านดาวเทียม การถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ดิจิตอลผ่าน

สายเคเบิล และการถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ดิจิตอลภาคพื้นดิน เป็นต้น ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีการถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ในแบบ

ดิจิตอล ทำาให้คุณภาพของสัญญาณภาพและเสียงมีความคมชัดมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลยังช่วย

ให้ส่งข้อมูลได้มากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับการถ่ายทอดสัญญาณในระบบอนาล็อก (Analog) แบบเดิม ส่งผลให้มีช่องสัญญาณโทรทัศน์ (TV 

Channel) ที่ใช้ออกอากาศมากยิ่งขึ้นอีกด้วย โดยในปัจจุบัน หลายๆ ประเทศได้เปลี่ยนการถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์จากระบบอนาล็อกเป็น

ระบบดิจิตอล และได้มีการกำาหนดมาตรฐานต่างๆ ไว้ เช่น ระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ดิจิตอลผ่านดาวเทียม (DVB-S: Digital Video 

Broadcasting - Satellite) ระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ดิจิตอลผ่านสายเคเบิล (DVB-C: Digital Video Broadcasting - Cable) 

และระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ดิจิตอลภาคพื้นดิน (DVB-T: Digital Video Broadcasting - Terrestrial) เป็นต้น โดยที่ผู้ดูแลกิจการ

โทรคมนาคมในประเทศไทยและเหล่าสมาชิกอาเซียนได้มีการตกลงร่วมกันที่จะใช้ระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ดิจิตอลภาคพื้นดินใน

มาตรฐานเดียวกัน คือ มาตรฐาน DVB-T ซึ่งล่าสุดได้มีการพัฒนาเป็นมาตรฐาน DVB-T2 ในปัจจุบัน 

 สำาหรับประเทศไทย คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้กำาหนดการ

เปลี่ยนระบบการรับชมโทรทัศน์ของประเทศไทยให้เปลี่ยนเป็นระบบทีวีดิจิตอลทั้งหมดซึ่งจะทำาให้เสร็จภายในปี พ.ศ. 2559

โดย กสทช. ได้กำาหนดแผนความถี่วิทยุสำาหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ซึ่งจะทำาให้ประเทศไทยมีฟรีทีวีถึง 48 ช่อง เพิ่มขึ้น

จากเดิมที่มีเพียง 6 ช่อง (ช่อง 3, 5, 7, 9, NBT และ Thai PBS) โดยแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ช่องรายการทีวีดิจิตอลประเภทธุรกิจ จำานวน 24 ช่อง ซึ่งจะเปิดให้ประมูลโดยมีรายละเอียดดังนี้

• ช่องรายการทีวีดิจิตอลแบบ High Definition (HD) 7 ช่อง หรือ ช่องรายการประเภทความคมชัดสูง 

• ช่องรายการทีวีดิจิตอลแบบมาตรฐาน (Standard Definition: SD) ประเภททั่วไป 7 ช่อง 
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• ช่องรายการทีวีดิจิตอลแบบคมชัดธรรมดา SD ประเภทข่าว 7 ช่อง 

• ช่องรายการทีวีดิจิตอลแบบคมชัดธรรมดา SD ประเภทช่องรายการเด็ก 3 ช่อง 

2. ช่องรายการทีวีดิจิตอล ประเภทชุมชน จำานวน 12 ช่อง

3. ช่องรายการทีวีดิจิตอล ประเภทสาธารณะ จำานวน 12 ช่อง

โดยเบื้องต้นจำานวน 3 ช่อง ได้จัดสรรให้กับผู้ประกอบการของรัฐเดิม คือ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง 5), กรมประชาสัมพันธ์ 

(ช่อง 11) และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) ซึ่งจะออกอากาศแบบคู่ขนานกับระบบเดิม และอีก 1 ช่องสำาหรับ Thai PBS 

เพื่อออกอากาศรายการสำาหรับเด็ก เยาวชน ในแบบสาธารณะ ไม่มีโฆษณา ตามบันทึกข้อตกลงระหว่าง กสทช. กับ Thai PBS ส่วน

อีก 8 ช่องที่จะจัดสรรใหม่กสทช. จะเปิดให้เอกชนที่สนใจ ยื่นคุณสมบัติเพื่อเป็นเจ้าของช่องกิจการสาธารณะได้ ในลักษณะเปิดยื่นข้อ

เสนอโครงการที่ดีและเหมาะสมหรือเป็นการประมูลแบบ Beauty Contest โดยแบ่งเป็นช่องต่างๆ ตามภาพประกอบ

ทั้งนี้ โครงสร้างของระบบทีวีดิจิตอล (Digital TV) จะแตกต่างจากทีวีระบบอนาล็อก (Analog) ซึ่งแต่ละช่องจะตั้งเสาส่งสัญญาณและออก

อากาศกันเอง แต่ระบบดิจิตอลจะแยกผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องเป็น 3 กลุ่ม คือ

1. ผู้ให้บริการสิ่งอำานวยความสะดวก (Facility Provider) คือ โครงสร้างพื้นฐาน หรือสิ่งอำานวยความสะดวกเพื่อการให้บริการกิจการ

กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ ไม่ว่าจะเป็น ที่ดิน อาคาร สิ่งปลูกสร้าง เสา ระบบสาย สายอากาศ ท่อ โดยในที่ประชุมคณะ

กรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 ได้มีมติเห็นชอบออกใบอนุญาตการให้

บริการสิ่งอำานวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์แก่องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai 

PBS) เป็นเวลา 15 ปี 

2. ผู้ให้บริการโครงข่าย (Network Provider หรือ Multiplex หรือ MUX) ให้บริการระบบเชื่อมโยงของกลุ่มเครื่องส่งหรือถ่ายทอด

สัญญาณเสียงหรือภาพที่ใช้ในการส่งข่าวสารสาธารณะหรือรายการจากสถานีไปยังเครื่องรับ ไม่ว่าจะโดยสื่อตัวนำาที่เป็นสาย คลื่น

ความถี่ แสง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือสื่อตัวนำาใด โดยในที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) วัน

ที่ 17 มิถุนายน 2556 มีมติให้ใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล เป็นระยะ

เวลา 15 ปี จำานวน 4 ใบอนุญาต จาก 6 ใบอนุญาต ให้แก่ สถานีโทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง 5), กรมประชาสัมพันธ์ (ช่อง 11), สถานี

โทรทัศน์ไทยพีบีเอส และบริษัท อสมท จำากัด (มหาชน) และเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556 กสท. ได้มีมติให้ใบอนุญาตให้บริการโครง

ข่ายโทรทัศน์ ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล เป็นระยะเวลา 15 ปี แก่สถานีโทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง 5) เพิ่มเติม

อีก 1 ใบอนุญาต

โดย กสทช. ยังได้กำาหนดให้ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ต้องขยายโครงข่ายให้สามารถ

ครอบคลุมครัวเรือนทั้งประเทศ อย่างน้อยดังนี้

• ร้อยละ 50 ของจำานวนครัวเรือนภายใน 1 ปีนับจากวันที่ได้รับใบอนุญาต

• ร้อยละ 80 ของจำานวนครัวเรือนภายใน 2 ปีนับจากวันที่ได้รับใบอนุญาต

• ร้อยละ 90 ของจำานวนครัวเรือนภายใน 3 ปีนับจากวันที่ได้รับใบอนุญาต

• ร้อยละ 95 ของจำานวนครัวเรือนภายใน 4 ปีนับจากวันที่ได้รับใบอนุญาต

3. ผู้ให้บริการโทรทัศน์ (TV Service Provider) คือ ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์เพื่อให้บริการส่งข่าวสารหรือรายการ โดยใช้บริการจาก

ผู้ให้บริการโครงข่ายในการออกอากาศรายการทีวี โดยในปัจจุบัน กสทช. ได้เตรียมเปิดประมูลทีวีดิจิตอลประเภทธุรกิจจำานวน 24 

ช่อง และได้เปิดให้ซื้อเอกสารการประมูลขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ประเภทบริการทาง

ธุรกิจระดับชาติ ระหว่างวันที่ 10-12 กันยายน 2556 โดยได้มีบริษัทซื้อซองประมูล Digital TV ทั้งหมด 33 บริษัท รวม 49 ช่องดังนี้

• หมวดหมู่ ทั่วไปแบบความคมชัดสูง (ทั่วไป HD) จำานวน 12 ราย

• หมวดหมู่ ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ (ทั่วไป SD) จำานวน 17 ราย
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• หมวดหมู่ ข่าวสารและสาระ จำานวน 12 ราย

• หมวดหมู่ เด็ก เยาวชน และครอบครัว จำานวน 8 ราย

ทั้งนี้ กสทช. มีกำาหนดเวลาการประมูลช่องทีวีดิจิตอลประเภทธุรกิจ ดังนี้

• 28-29 ตุลาคม 2556 : เปิดให้ยื่นคำาขอรับใบอนุญาต และจะประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการประมูลภายใน 45 วัน หลังวันสิ้นสุดเวลา

ยื่นแบบคำาขอรับใบอนุญาต

• ต้นเดือนธันวาคม 2556 : ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประมูล

• กลางเดือนธันวาคม 2556 : คาดว่าจะสามารถเปิดประมูลได้ จะมีการประกาศ วันที่ สถานที่ และหมวดหมู่ที่จะประมูลก่อนหลัง 15 

วันก่อนการประมูล

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

2556 ซึ่งมีผู้ชนะการประมูลทั้งสิ้น 17 ราย 24 ช่อง โดยมีมูลค่าการประมูลรวม 50,862 ล้านบาท และกสท.ได้กำาหนดให้สถานีวิทยุคมนาคม

สำาหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลดำาเนินการติดตั้งแล้วเสร็จ ในปีที่ 1 จำานวน 11 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ, นครราชสีมา, 

เชียงใหม่, สงขลา มีกำาหนดการให้บริการ 1 เมษายน 2557 อุบลราชธานี, สุราษฎร์ธานี, ระยอง มีกำาหนดการให้บริการ 1 พฤษภาคม 2557 

และสิงห์บุรี, สุโขทัย, ขอนแก่น, อุดรธานี มีกำาหนดการให้บริการ 1 มิถุนายน 2557

 จากการเปลี่ยนระบบการรับชมโทรทัศน์ดังกล่าวจะส่งผลให้เกิดความต้องการในสินค้าประเภทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารเป็นจำานวนมาก ทั้งในด้านของผู้ให้บริการที่จะพัฒนาระบบปัจจุบันให้รองรับการแพร่สัญญาณในระบบดิจิตอล เช่น ระบบกล้อง

โทรทัศน์, ระบบส่งสัญญาณวิดีโอความเร็วสูง และผู้รับบริการที่จะต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ใช้อยู่เดิมเพื่อให้สามารถรับชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล

ดังกล่าวได้ ซึ่งปัจจุบันนี้มีทางเลือกอยู่สองวิธี คือ ซื้อโทรทัศน์ที่รองรับระบบดิจิตอล DVB-T2 หรืออุปกรณ์เครื่องรับสัญญาณ DVB ที่เรียก

ว่า STB (Set Top Box) ซึ่งใช้ถอดรหัสสัญญาณให้กับเครื่องรับโทรทัศน์อนาล็อกที่มีใช้งานทั่วไปโดยไม่จำาเป็นต้องซื้อโทรทัศน์เครื่องใหม่ 

นอกจากนี้กลุ่มผู้ผลิตรายการ (Content Provider) จะต้องมีการลงทุนในการเปลี่ยนอุปกรณ์การผลิตรายการเป็นระบบดิจิตอลตามไปด้วย 

โดยจากข้อมูลของศูนย์วิจัยกสิกรไทย (ปีที่ 19 ฉบับที่ 2443 วันที่ 24 ธันวาคม 2556) คาดว่าการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิตอลทีวีจะทำาให้ภาค

ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโทรทัศน์มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดซึ่งสามารถสรุปธุรกิจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ได้ดังนี้

ธุรกิจให้บริการโครงข่ายและวางโครง

ข่ายทีวีดิจิตอล

ปัจจุบัน มีผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ภาค

พื้นดินระบบดิจิตอลทีวีทั้งหมด 4 ราย เพื่อให้บริการเช่าโครงข่ายแก่ผู้ประกอบการช่องรายการ

ทีวีดิจิตอล ทั้งนี้ ผู้ประกอบการโครงข่ายมีแผนจะขยายโครงข่ายครอบคลุมทั่วประเทศในระยะ

เวลา 3 ปี และมีมูลค่าการลงทุนรวมกว่า 7,400 ล้านบาท

ธุรกิจให้บริการผลิตรายการโทรทัศน์

และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง

ทีวีดิจิตอลที่กำาลังจะเกิดขึ้นนั้น คาดว่าจะกลายเป็นปัจจัยหลักที่สำาคัญในการผลักดันธุรกิจผลิต

รายการโทรทัศน์ให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดในปี 2557 เพราะช่องรายการที่มีมากกว่า 24 ช่อง จะ

ส่งผลให้มีเวลาในการออกอากาศมากขึ้น เป็นการนำามาซึ่งความต้องการรายการโทรทัศน์จำานวน

มากขึ้นเช่นกัน โดยผู้ประกอบการช่องรายการทีวีดิจิตอลต่างๆ ต้องสรรหารายการโทรทัศน์เพื่อ

ให้เพียงพอต่อการนำามาแพร่ภาพออกอากาศ เป็นการเพิ่มโอกาสให้แก่ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ราย

ใหม่ รวมถึงผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ขนาดเล็ก  จากความต้องการรายการโทรทัศน์เพื่อป้อนเข้าสู่

ช่องฟรีทีวีที่มีมากขึ้น จะนำามาซึ่งโอกาสทางธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตรายการโทรทัศน์ด้วย

เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจให้เช่าสตูดิโอ อุปกรณ์การถ่ายทำา เสื้อผ้านักแสดง และธุรกิจให้บริการ

เทคนิคพิเศษ เป็นต้น  โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่าตลาดผลิตรายการโทรทัศน์ในปี 2557 ภาย

หลังจากการเกิดทีวีดิจิตอล จะมีมูลค่าสูงถึง 32,690-33,260 ล้านบาท เติบโตกว่าร้อยละ 14 -16 

จากปี 2556 ที่มีมูลค่าอยู่ที่ 28,780 ล้านบาท

ธุรกิจผลิตและจัดจำาหน่ายเครื่องรับ

โทรทัศน์และกล่องรับสัญญาณดิจิตอล 

(Set Top Box)

ในการรับชมทีวีระบบดิจิตอลภาคพื้นดิน ผู้บริโภคจำาเป็นต้องใช้อุปกรณ์รับสัญญาณดิจิตอล ไม่

ว่าจะเป็นเครื่องรับโทรทัศน์ที่มีจูนเนอร์ระบบดิจิตอลแบบ DVB-T2 ในตัวหรือกล่องรับสัญญาณ

ดิจิตอล (Set Top Box) โดยในปัจจุบัน กสทช. ได้มีการรับรองมาตรฐานและอนุญาตให้จัด

จำาหน่ายเครื่องรับโทรทัศน์รุ่นใหม่ที่มีจูนเนอร์ระบบดิจิตอลแบบ DVB-T2 ในตัว หรือ กล่องรับ

สัญญาณดิจิตอล (Set Top Box)

 

ภาวะการแข่งขันอุตสาหกรรมเทคโนโลยีระบบสื่อสารสัญญาณโทรทัศน์และดิจิตอลทีวี
 จากที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มีนโยบายที่ชัดเจนในด้านการ

แพร่ภาพที่จะเปลี่ยนจากระบบอนาล็อกรุ่นเก่า เป็นระบบดิจิตอล และด้วยนโยบายดังกล่าวจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างของระบบ
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การแพร่ภาพและกระจายเสียงในประเทศ ซึ่งจะทำาให้เกิดการลงทุนในด้านเทคโนโลยีระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และดิจิตอลทีวี เป็น

จำานวนมาก โดยองค์ประกอบของเทคโนโลยีระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และดิจิตอลทีวีนั้นสามารถแบ่งย่อยออกเป็น กลุ่มเทคโนโลยี 4 

ประเภทได้แก่ 

1. ระบบผลิตรายการโทรทัศน์และสื่อมัลติมีเดีย (Content Production) 

2. ระบบกระจายสัญญาณ (Content Distribution) 

3. ระบบส่งสัญญาณ (Content Transmission) และ 

4. อุปกรณ์ทางด้านผู้รับสัญญาณ (Content Reception) 

 โดยในปัจจุบันการแข่งขันในกลุ่มเทคโนโลยีระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และดิจิตอลทีวีนั้นเป็นตลาดที่มีผู้ประกอบการเป็น

จำานวนมาก โดยผู้ประกอบการแต่ละรายนั้นจะมีผลิตภัณฑ์ และ/หรือ การให้บริการจำากัดในกลุ่มเทคโนโลยีเพียงประเภทใดประเภทหนึ่ง ใน

ขณะที่การลงทุนในระดับโครงสร้างของระบบการแพร่ภาพและกระจายเสียงในประเทศต้องอาศัยเทคโนโลยีจากหลายๆ กลุ่มนำามาประกอบ

รวมกันเป็นระบบที่สามารถเชื่อมโยงถึงกันได้เป็นระบบเดียว ซึ่งเป็นอุปสรรคที่สำาคัญสำาหรับผู้ประกอบส่วนใหญ่ในปัจจุบัน ซึ่งจะมีความ

ชำานาญแค่ในเทคโนโลยีเพียงประเภทเดียว แต่ขาดความชำานาญในการออกแบบระบบเพื่อใช้ในการเชื่อมโยงเทคโนโลยีแต่ละประเภทเข้าด้วย

กัน

 จากเป้าหมายของบริษัทฯ ซึ่งมุ่งเน้นในการเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีที่ครบวงจร บริษัทฯ จึงมีผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเทคโนโลยีระบบ

ถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และดิจิตอลทีวี ที่หลากหลายและครอบคลุมในทุกกลุ่มเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องตลอดต้นนำ้าจนถึงปลายนำ้า ตั้งแต่

ระบบผลิตรายการโทรทัศน์และสื่อมัลติมีเดีย (Content Production) ระบบกระจายสัญญาณ (Content Distribution) ระบบส่งสัญญาณ 

(Content Transmission) จนถึงอุปกรณ์ทางด้านผู้รับสัญญาณ (Content Reception) โดยเทคโนโลยีในแต่ละประเภทนั้น มีทั้งส่วนที่

บริษัทฯ จัดหาจากผู้ผลิต และ/หรือ ผู้จัดจำาหน่ายเทคโนโลยีชั้นนำาต่างๆ จากทั่วโลก และส่วนที่บริษัทฯ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นภายใต้

ตราสินค้าของบริษัทฯ โดยสามารถแยกตราสินค้าต่างๆ ที่บริษัทฯ เป็นผู้จัดจำาหน่ายตามประเภทกลุ่มเทคโนโลยีได้ ดังนี้

ระบบผลิตรายการโทรทัศน์ สื่อ

มัลติมีเดีย 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/DBV-T2 

Transmitter

• Thomson/DVB-T2     

Transmitter

• GD Satcom/Satellite 

Antenna

• Xicom/BUC

• Comtech EFData/

Satellite Modem

• PlanetComm

(Set Top box)

 ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าการเปลี่ยนผ่านระบบแพร่ภาพสัญญาณโทรทัศน์จากระบบอนาล็อกรุ่นเก่า เป็นระบบดิจิตอลนั้นจะเป็นโอกาส

ในการเติบโตที่สำาคัญของบริษัทฯ เพราะนอกจากความพร้อมด้านผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมในทุกหมวดเทคโนโลยีต่างๆ ในระบบ

ถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และดิจิตอลทีวีแล้ว บริษัทฯ ยังมีความพร้อมทั้งด้านพนักงาน ซึ่งมีประสบการณ์ และความชำานาญในการออกแบบ

และพัฒนาระบบในการเชื่อมโยงเทคโนโลยีแต่ละประเภทเข้าด้วยกันเป็นโซลูชั่นที่เหมาะกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย และที่สำาคัญไป

กว่านั้น บริษัทฯ ยังมีพร้อมด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ ซึ่งใช้ในการทดสอบการทำางานของเทคโนโลยีประเภทต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้ามั่นใจ

ได้ว่าระบบที่ออกแบบขึ้นนั้น สามารถทำางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่ออกแบบไว้ และจากความพร้อมทางด้านต่างๆ ของบ

ริษัทฯ ทั้งทางด้านผลิตภัณฑ์ บุคคลากร และเครื่องมืออุปกรณ์ จะเป็นองค์ประกอบที่สำาคัญที่ช่วยบริษัทฯ สามารถตอบสนองความต้องการ

ของลูกค้า ในด้านเทคโนโลยีระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และดิจิตอลทีวีได้อย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร
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	 2.3	การจัดหาผลิตภัณฑ์
 ในการจัดหาผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ จะคัดเลือกและจัดหาผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่มีคุณภาพจากแหล่งที่เหมาะสม โดย บริษัทฯ จะสั่งซื้อ

สินค้าส่วนใหญ่จากผู้ผลิตที่บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำาหน่าย ซึ่งบริษัทฯ มีความรู้ความเชี่ยวชาญในตัวอุปกรณ์และมีความมั่นใจ

ในคุณภาพ สำาหรับสินค้าที่บริษัทฯ ยังไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำาหน่ายบริษัทฯ จะสั่งซื้อจากผู้จัดจำาหน่ายที่อยู่ในรายชื่อผู้จัดจำาหน่าย

สินค้าที่ผ่านการพิจารณาจากบริษัทฯ ในเรื่องของคุณภาพและบริการจนเป็นที่ยอมรับในเบื้องต้น (Approved Venders List) แล้วเท่านั้น 

โดยมีรายละเอียดดังนี้

(ก)	ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบสื่อสารโทรคมนาคม
•  ระบบสื่อสารแบบไร้สาย

กลุ่มผลิตภัณฑ์ ประเภท ตราสินค้า -  ผู้จัดจ�าหน่าย
ระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม เครื่องผสมสัญญาณรับ-ส่งข้อมูลผ่านดาวทียม 

อุปกรณ์แปลงสัญญาณรับและส่งคลื่นวิทยุ

อุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณวิทยุผ่านดาวเทียม

สายอากาศสำาหรับระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม

ระบบโครงข่ายสถานีดาวเทียมภาคพื้นดิน

ขนาดเล็ก

CODAN - CPI International, Inc.

Comtech - Comtech EF Data 

Corporation

Viasat - ViaSat, Inc.

Cobham - Sea Tel Inc

GD Satcom - SATCOM Technologies

Thinkom - ThinKom Solution, Inc.

ระบบสื่อสารไร้สายความเร็วสูงภาคพื้นดิน ระบบสื่อสารไร้สายความเร็วสูงแบบ 

Broadband ระบบสื่อสารไร้สายความเร็วสูง

แบบ Wi-Fi

Cambium - ผ่านผู้จัดจำาหน่ายหลาย

ราย 

CISCO - ผ่านผู้จัดจำาหน่ายหลายราย

ระบบสื่อสารวิทยุ ระบบวิทยุสื่อสารแบบดิจิตอล 

ระบบสื่อสารวิทยุแบบประสาน

ระบบวิทยุสื่อสารสำาหรับ SCADA

CODAN - Codan Limited

Raytheon - JPS Communication, 

Inc.

GE MDS - General Electric 

International, Inc.

 

• ระบบสื่อสารแบบโครงข่ายสายสัญญาณ

กลุ่มผลิตภัณฑ์ ประเภท ตราสินค้า -  ผู้จัดจ�าหน่าย
ระบบสื่อสารเครือข่ายข้อมูล เราต์เตอร์ CISCO - ผ่านผู้จัดจำาหน่ายหลายราย

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ GE - General electric International, 

Inc.

อุปกรณ์แปลงสัญญาณ PATTON - Patton electronics 

Company

ระบบสื่อสารความเร็วสูงผ่านใยแก้วนำาแสง อุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณความเร็วสูงผ่านใย

แก้วนำาแสง

Calix  - Calix, Inc.

สายใยแก้วนำาแสงและอุปกรณ์ประกอบ

โครงข่าย

TE - TYCO Electronics (Thailand) 

Limited

ระบบรักษาความปลอดภัย

ระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูล

Thales - Thales Transport & 

Security (Hong Kong) Ltd.
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• ระบบมัลติมีเดีย

กลุ่มผลิตภัณฑ์ ประเภท ตราสินค้า -  ผู้จัดจ�าหน่าย
ระบบประชุมทางไกล

เสมือนจริง

ระบบจัดการประชุมทางไกลเสมือนจริง

และระบบประกอบ

CISCO - Cisco International Ltd.

ระบบสื่อสารรวมศูนย์

โทรศัพท์แบบ IP
CISCO - Cisco International Ltd.

ระบบประชุมผ่านคอมพิวเตอร์

ระบบประชุมด้วยภาพและเสียง

ระบบประชุมเสียง ระบบการประชุมแบบเสียงและ

อุปกรณ์ประกอบ

PolyCom - Polycom Asia Pacific 

Pte Ltd.

Clearone - ClearOne 

Communications, Inc.

อุปกรณ์ประกอบสำาหรับการประชุมทางไกล

อุปกรณ์ถ่ายทอดสัญญาณภาพ 3 มิติ Wolfvision - WolfVision GmbH

ระบบกล้องความคมชัดสูง Vaddio - Vaddio Holdings, LLC 

ระบบแสดงภาพสำาหรับ Mobile Device
Mersive - Mersive Technologies, 

Inc.

ระบบไมโครโฟนสำาหรับห้องประชุม ClockAudio - ClockAudio Inc.

(ข) ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบการถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และดิจิตอลทีวี

กลุ่มผลิตภัณฑ์ ประเภท ตราสินค้า -  ผู้จัดจ�าหน่าย

ระบบผลิตรายการโทรทัศน์ สื่อมัลติมีเดียและ
ระบบสตูดิโอ

ระบบกล้องโทรทัศน์สำาหรับงาน Studio Sony – Sony Corporation

ระบบกล้องโทรทัศน์แบบไร้สาย Cobham - Cobham Plc.

ระบบตัดต่อสัญญาณภาพ Evertz – Evertz Inc.
Sony – Sony Corporation

ระบบ Media Asset Management Evertz - Evertz Microsystems Ltd.

ระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ผ่านเครือ
ข่าย 3G

TVU - TVU Networks Corp.

ระบบกระจายสัญญาณและส่งสัญญาณ

โทรทัศน์

ระบบกระจายสัญญาณวีดีโอผ่านใยแก้ว

นำาแสง

Net Insight - Net Insight AB

ระบบประมวลผลและเข้ารหัสสัญญาณ

โทรทัศน์

Thomson -  Thomson Video 

Networks Asia Pacific Pte. Ltd,

Envivio - Envivio Inc.

ระบบเครื่องส่งสัญญาณโทรทัศน์ Tredess – Tredess 2010 S.L.

ซอฟต์แวร์สำาหรับออกแบบและวางแผน

โครงข่าย

LS Telcom - LS telcom AG

อุปกรณ์ประกอบสถานีถ่ายทอดสัญญาณ

โทรทัศน์

Kathrein – Kathrein Indochina Co., 

Ltd.

Jampro – Jampro Antennas, INC.

 สัญญาในการแต่งตั้งบริษัทฯ เป็นตัวแทนจำาหน่ายต่างๆ โดยทั่วไปจะมีอายุประมาณ 1 - 2 ปี ซึ่งเป็นลักษณะโดยปกติของสัญญาแต่ง

ตั้งตัวแทนจำาหน่ายในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ผลิตและผู้จำาหน่ายสินค้า เนื่องจากส่วนใหญ่
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ดำาเนินธุรกิจร่วมกันมาเป็นเวลานาน ทำาให้บริษัทฯ มั่นใจว่าจะสามารถเป็นตัวแทนจำาหน่ายให้กับผู้ผลิตดังกล่าวต่อไป นอกจากนี้ การมีความ

สัมพันธ์ที่ดี ช่วยเอื้อประโยชน์ในการประกอบธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค การให้ส่วนลดพิเศษในการสั่งซื้อ การส่ง

มอบของทันตามกำาหนดเวลา การป้องกันภาวะขาดแคลนสินค้า เป็นต้น โดยการซื้อสินค้าของบริษัทฯ จะมีการสั่งซื้อจากผู้ผลิตและผู้จำาหน่าย

ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 

มูลค่าและสัดส่วนการซื้อผลิตภัณฑ์หรือสินค้าจากแหล่งที่มาในประเทศและต่างประเทศของบริษัทฯ  

แหล่งที่มา
ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

ในประเทศ 278.67 50.62 454.24 51.16 395.52 51.68

ต่างประเทศ 271.84 49.38 433.69 48.84 369.76 48.32

มูลค่าการซื้อสินค้ารวม 550.51 100.00 887.93 100.00 765.28 100.00
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ปัจจัยความเสี่ยง

 

1. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
	 บริษัทฯ	 ด�ำเนินธุรกิจให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยีสื่อสำรโทรคมนำคม	 และดิจิตอลทีวี	 ซึ่งธุรกิจเทคโนโลยีสื่อสำรโทรคมนำคม	 เป็น

ธุรกิจที่มีกำรพัฒนำและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ	 ดังนั้นหำกมีกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอำจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อกำรด�ำเนินธุรกิจขอ

งบริษัทฯ	ทั้งในด้ำนสินค้ำคงคลัง	รวมทั้งต้นทุนโครงกำรและโอกำสในกำรได้งำนจำกกำรเข้ำประมูลโครงกำรต่ำงๆ	

	 อย่ำงไรก็ตำม	 บริษัทฯ	 มีกำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลำ	 จำกกำรที่ผู้บริหำรขอ

งบริษัทฯ	มีควำมเชี่ยวชำญในธุรกิจเทคโนโลยีสื่อสำรสำรสนเทศมำนำนกว่ำ	30	ปี	ท�ำให้มีควำมเข้ำใจในอุตสำหกรรมเป็นอย่ำงดี	รวมทั้งจำก

กำรที่บริษัทฯ	 เป็นตัวแทนจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ชั้นน�ำระดับโลก	บริษัทฯ	จะได้รับทรำบข้อมูล	 ข่ำวสำรต่ำงๆ	 เกี่ยวกับแนวโน้ม	หรือเทคโนโลยี

ต่ำงๆ	 จำกเจ้ำของผลิตภัณฑ์อย่ำงต่อเนื่อง	 ประกอบกับบริษัทฯ	 มีฝ่ำยวิจัยและพัฒนำของตนเอง	 ซึ่งจะเป็นฝ่ำยที่มีกำรติดตำมข้อมูลข่ำวสำร

ที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำของเทคโนโลยีใหม่ๆ	อย่ำงใกล้ชิด	บริษัทฯ	ยังมีนโยบำยส่งเสริมให้บุคลำกรในสำยงำนที่เกี่ยวข้อง	โดยเฉพำะวิศวกร

และบุคลำกรด้ำนกำรตลำดและกำรขำยให้เข้ำรับกำรอบรมผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีใหม่ๆ	 อย่ำงสม�่ำเสมอ	นอกจำกนี้	 บริษัทฯ	 มีนโยบำยใน

กำรจัดเก็บสินค้ำคงคลังเฉพำะสินค้ำทั่วๆ	 ไปที่มีกำรขำยต่อเนื่องและมีกำรหมุนเวียนสินค้ำคงคลังสม�่ำเสมอ	 เช่น	 ระบบประชุมทำงไกลด้วย

เสียง	(Audio	Conference)	ระบบประชุมทำงไกลเสมือนจริง	(TelePresence)	เป็นต้น	เพื่อให้สำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำ

ได้อย่ำงทันที	 และสร้ำงควำมได้เปรียบในกำรแข่งขัน	 ส่วนกรณีกำรจ�ำหน่ำยสินค้ำที่เป็นโครงกำร	 บริษัทฯ	 จะสั่งซื้อสินค้ำภำยหลังจำกได้รับ

กำรว่ำจ้ำงในแต่ละโครงกำรเท่ำนั้น	ซึ่งจะช่วยลดควำมเสี่ยงที่เกิดจำกควำมล้ำสมัยหรือลดลงของมูลค่ำรำคำสินค้ำได้

2 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จ�าหน่ายสินค้ารายใหญ่ 
	 ในกำรด�ำเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ	สนิค้ำทีจ่�ำหน่ำยให้แก่ลกูค้ำส่วนใหญ่เป็นสนิค้ำทีส่ัง่ซือ้จำกผูผ้ลติหรอืตวัแทนจ�ำหน่ำยของผูผ้ลติ	 โดย

เฉพำะอปุกรณ์ส�ำหรบัระบบประชมุทำงไกลผ่ำนจอภำพ	 ซึง่บรษิทัฯ	 เป็นตวัแทนจ�ำหน่ำยและพนัธมติรธรุกจิของผูผ้ลติรำยใหญ่ทีม่ชีือ่เสยีง

ของโลก	 คอื	 Cisco	 Systems	 International	 B.V.	 (“CISCO”)	 ซึง่ถอืเป็นผูผ้ลติอปุกรณ์ส�ำหรบัระบบสำรสนเทศและกำรสือ่สำรชัน้น�ำระดบั

โลก	 ทีผ่ลติสนิค้ำทีม่คีณุภำพสงู	 มคีวำมทนทำนในกำรใช้งำน	 และเป็นทีย่อมรบัจำกผูใ้ช้อย่ำงกว้ำงขวำง	 	 	 	 ปี	 2558	 และ	 ปี	 2559	 บรษิทัฯ	

สัง่ซือ้สนิค้ำจำก	CISCO	คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ	 	12.2	และร้อยละ	7.89	ของมลูค่ำกำรสัง่ซือ้สนิค้ำโดยรวมของบรษิทัฯ	ตำมล�ำดบั	ดงันัน้หำก

ในอนำคต	 CISCO	 มกีำรเปลีย่นแปลงนโยบำยทำงธรุกจิ	 โดยเข้ำมำจ�ำหน่ำยผลติภณัฑ์เอง	 หรอืไม่แต่งตัง้ให้บรษิทัฯ	 เป็นตวัแทนจ�ำหน่ำย	 

อำจก่อให้เกดิผลกระทบต่อกำรด�ำเนนิงำนของบรษิทัฯ	ได้

	 อย่ำงไรกต็ำม	 CISCO	 มนีโยบำยอย่ำงชดัเจนมำโดยตลอดทีจ่ะขยำยธรุกจิโดยผ่ำนทำงพนัธมติรและตวัแทนจ�ำหน่ำย	 ซึง่นอกจำกจะ

สำมำรถลดค่ำใช้จ่ำยแล้ว	ยงัสำมำรถเข้ำถงึกลุม่ลกูค้ำทีห่ลำกหลำยผ่ำนทำงพนัธมติรและตวัแทนจ�ำหน่ำยอกีด้วย	อกีทัง้บรษิทัฯ	มคีวำมสมัพนัธ์

ทำงกำรค้ำกบั	CISCO	มำเป็นเวลำนำนมำกกว่ำ	10	ปี	โดยตลอดเวลำทีผ่่ำนมำบรษิทัฯ	มนีโยบำยในกำรสร้ำงควำมสมัพนัธ์ทีด่กีบั	CISCO	รวม

ถงึกำรพฒันำปรบัปรงุกระบวนกำรท�ำงำนให้ได้ตำมมำตรฐำนที	่CISCO	ก�ำหนด	ท�ำให้บรษิทัฯ	ได้รบัควำมไว้วำงใจจำก	CISCO	โดยเป็นบรษิทั

ในประเทศไทยรำยเดยีวทีไ่ด้รบักำรแต่งตัง้ให้เป็นตวัแทนจ�ำหน่ำย	TelePresence	ระดบัสงูสดุ	(TelePresence	Video	-	Master	Authorized	

Technology	Partner)	ตัง้แต่ปี	2555	รวมทัง้ได้รบัรำงวลั	Top	Congeniality	Collaboration	Partner	Award	และ	รำงวลั	Premier	Certified	

Partner	(Cisco	Channel	Partner	Program)	จำก	CISCO	ในปี	2556	อย่ำงไรกต็ำม	บรษิทัฯ	มนีโยบำยทีจ่ะรกัษำควำมสมัพนัธ์กบัผูจ้�ำหน่ำย

รำยอืน่ๆ	เพือ่ลดควำมเสีย่งจำกกำรพึง่พำผูผ้ลติรำยใดรำยหนึง่มำกเกนิไป	

 

3. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากร
	 ธุรกิจด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเป็นธุรกิจที่ต้องพึ่งพำบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญในกำรออกแบบและวำง

ระบบในกำรท�ำกำรตลำดและกำรปฏิบัติงำน	 รวมถึงกำรให้ค�ำแนะน�ำที่เหมำะสมแก่ลูกค้ำแต่ละรำย	 ดังนั้นหำกบริษัทฯ	 สูญเสียพนักงำนที่มี

ควำมเชี่ยวชำญ	ประสบกำรณ์	รวมทั้งวิศวกรที่ได้รับประกำศนียบัตรจำกตัวแทนจ�ำหน่ำยต่ำงๆ	เช่น	CISCO,	CODAN	เป็นต้น	อำจส่งผลกระ

ทบต่อกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ	ได้	

	 บรษัิทฯ	 ให้ควำมส�ำคญัต่อนโยบำยกำรบรหิำรทรพัยำกรบคุคล	 โดยกำรส่งเสรมิและลงทนุในกำรพฒันำควำมรูค้วำมสำมำรถของ

บคุลำกรในทกุระดบั	 ไม่ว่ำจะเป็นควำมรูเ้ฉพำะด้ำนทีเ่กีย่วกบักำรด�ำเนินธรุกจิของบรษิทัฯ	ยงัรวมไปถงึกำรฝึกอบรมให้มคีวำมรูเ้กีย่วกบั	สนิค้ำ

และเทคโนโลยใีนกลุม่สนิค้ำต่ำงๆ	ทีบ่รษิทัฯ	เป็นตวัแทนจ�ำหน่ำย	ขณะเดยีวกนั	บรษิทัฯ	สร้ำงแรงจงูใจในเรือ่งสวสัดกิำรและผลตอบแทน	โดย

กำรก�ำหนดค่ำตอบแทนทีเ่หมำะสมอยูใ่นระดบัทีส่ำมำรถเทียบเคยีงได้กบับรษิทัในกลุม่อตุสำหกรรมเดยีวกนั	

	 ส�ำหรับ	วิศวกรของบริษัทฯ	ที่ได้รับประกำศนียบัตรจำก	CISCO	และจำก	CODAN	เป็นพนักงำนที่ร่วมงำนกับบริษัทฯ	เป็นเวลำนำน
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กว่ำ	10	ปี	นอกจำกนี้	บริษัทฯ	ยังมีนโยบำยส่งเสริมควำมรู้	และกำรอบรมเพื่อให้พนักงำนได้รับประกำศนียบัตรของ	CISCO,	CODAN	และ

ตัวแทนจ�ำหน่ำยรำยอื่นเพิ่มมำกยิ่งขึ้นด้วย	

4. ความเสี่ยงจากความล่าช้าในการส่งมอบโครงการให้ลูกค้า ซึ่งอาจมีค่าปรับ
	 เนื่องจำกกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 เป็นกำรให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยีสื่อสำรสำรสนเทศ	 ซึ่งงำนบำงส่วนมีลักษณะเป็นงำน

โครงกำร	ซึ่งมีระยะเวลำด�ำเนินงำนเฉลี่ยประมำณ	3-6	เดือน	ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนำดและควำมซับซ้อนของโครงกำร	ซึ่งหำกบริษัทฯ	ไม่สำมำรถ

ด�ำเนินงำนและส่งมอบได้ตำมระยะเวลำที่ก�ำหนดไว้ในสัญญำ	 บริษัทฯ	 อำจต้องเสียค่ำปรับให้แก่ผู้ว่ำจ้ำง	 ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อรำยได้ในกำร

ด�ำเนินงำนของบริษัทฯ	 อย่ำงไรก็ตำม	 ในช่วงที่ผ่ำนมำบริษัทฯ	 ยังไม่เคยถูกลูกค้ำปรับค่ำเสียหำยอย่ำงมีนัยส�ำคัญอันเนื่องมำจำกบริษัทฯ	 ส่ง

มอบงำนล่ำช้ำ	ทั้งนี้	บริษัทฯ	เคยถูกปรับเนื่องจำกส่งสินค้ำล่ำช้ำเพียงครั้งเดียวใน	ปี	2554	ซึ่งค่ำปรับดังกล่ำวคิดเป็นเพียงร้อยละ	0.008	ของ

รำยได้รวมในงวดดังกล่ำว	

	 อย่ำงไรกต็ำม	เพือ่เป็นกำรป้องกนัควำมเสีย่งดงักล่ำว	บรษิทัฯ	ได้มกีำรจดัตัง้แผนกบรหิำรโครงกำร	(Project	Management	Office)

เพือ่รบัผดิชอบในกำรบรหิำร	จดักำร	วำงแผนตำรำงกำรท�ำงำน	โดยมกีำรปรบัปรงุแผนงำนให้สอดคล้องกบัระยะเวลำทีก่�ำหนดและส่งมอบงำน

ให้กบัลกูค้ำเป็นระยะอย่ำงมรีะบบและต่อเนือ่ง	 ซึง่จะท�ำให้บรษิทัฯ	สำมำรถแก้ไขปัญหำทีอ่ำจเกดิขึน้ได้อย่ำงรวดเรว็และทันเวลำโดยไม่กระทบ

ต่อโครงกำรโดยรวม	

5. ความเสี่ยงด้านอัตราการแลกเปลี่ยน
	 บริษัทฯ	มีควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน	เนื่องจำกสินค้ำของบริษัทฯ	บำงส่วนต้องสั่งซื้อจำกต่ำงประเทศ	ในขณะที่รำยได้จำกกำร

ขำยสินค้ำและบริกำรส่วนใหญ่ในรูปเงินบำท	 ส่งผลให้บริษัทฯ	 มีภำระผูกพันในกำรช�ำระเงินในรูปสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ	 ซึ่งส่วนใหญ่เป็น

สกุลเงินดอลล่ำห์สหรัฐ	 โดยในปี	 2558	 และ	ปี	 2559	บริษัทฯ	 มีกำรสั่งซื้อสินค้ำที่จะต้องช�ำระเป็นเงินตรำต่ำงประเทศเป็นจ�ำนวน	 433.69	

ล้ำนบำท	และ	271.84	ล้ำนบำท	หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	ร้อยละ	48.84	และ	ร้อยละ	49.38		ของมูลค่ำกำรสั่งซื้อสินค้ำรวม	ตำมล�ำดับ	

	 บรษัิทฯ	 มนีโยบำยป้องกนัควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่น	 โดยกำรก�ำหนดค่ำควำมเสีย่งของอตัรำแลกเปลีย่นเพิม่เติมในกำรค�ำนวณ

ต้นทนุผลติภณัฑ์	และต้นทนุโครงกำร	รวมทัง้ท�ำสญัญำซือ้ขำยเงนิตรำล่วงหน้ำ	(Forward	Contract)	ตำมสถำนกำรณ์และควำมจ�ำเป็น	ทัง้นี	้ใน

ปี	2558	บรษัิทฯ	มผีลขำดทนุจำกอตัรำแลกเปลีย่นเท่ำกบั	10.10	ล้ำนบำทซึง่เป็นผลกระทบจำกควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปลีย่นตำมสภำวะ

ของเศรษฐกจิโลก	และในปี	2559	บรษิทัฯ	มผีลขำดทนุจำกอตัรำแลกเปลีย่นเท่ำกบั	0.89	ล้ำนบำท	ซึง่ลดลงจำกปี	2558	อย่ำงมนียัส�ำคญั	เนือ่ง

จำกบรษัิทฯ	มกีำรจดักำรและวเิครำะห์อตัรำแลกเปลีย่นทีด่ขีึน้และระมดัระวงัมำกขึน้					

6. ความเสี่ยงจากความผันผวนของรายได้ 
	 รำยได้ของบริษัทฯ	อิงกับหน่วยงำนภำครัฐเป็นสัดส่วนร้อยละ	21.34	ในปี	2557	และร้อยละ	37.27	ในปี	2558	และร้อยละ	16.22	

ส�ำหรับปี	2559	จึงอำจท�ำให้มีผลประทบต่อผลประกอบกำรในแต่ละไตรมำสของบริษัทฯ	จำกกำรอนุมัติงบประมำณของหน่วยงำนรำชกำรซึ่ง

ส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงไตรมำส	3–4	อย่ำงไรก็ตำม	ปัจจุบันหน่วยงำนรำชกำรมีกำรกระจำยไม่ให้งบประมำณมีกำรกระจุกตัวอยู่ในช่วงไตรมำส	

3-4		ซึ่งจะท�ำให้รำยได้ของบริษัทฯ	มีควำมสม�่ำเสมอมำกขึ้น	

7. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหาร
	 บริษัทฯ	 ก่อตั้งโดยนำยประพัฒน์	 รัฐเลิศกำนต์	 และนำยเทรเวอร์	 ทอมสัน	 ซึ่งมีควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์ในอุตสำหกรรม

เทคโนโลยีสื่อสำรโทรคมนำคมมำนำนกว่ำ	 30	ปี	 ส่งผลท�ำให้ทั้ง	 2	ท่ำนเป็นผู้มีบทบำทส�ำคัญในกำรบริหำรบริษัทฯ	บริษัทฯ	 จึงมีควำมเสี่ยง

จำกกำรพึ่งพิงผู้บริหำรทั้ง	 2	 ท่ำน	 อย่ำงไรก็ตำม	 ทั้งนำยประพัฒน์	 และ	 นำยเทรเวอร์	 จะยังคงสัดส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ	 31.58	 ของทุนจด

ทะเบียนและช�ำระแล้วของบริษัทฯ	(แต่ละรำย)	หลังกำรเสนอขำยหุ้น	(รวมกำรถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้อง)	ซึ่งนับว่ำเป็นสัดส่วนที่สูงและเป็นแรง

จูงใจให้ผู้บริหำรทั้ง	2	ท่ำน	ในกำรบริหำรงำนให้บริษัทฯ	เจริญเติบโตต่อไป	นอกจำกนี้	บริษัทฯ	ยังมีนโยบำยผลักดันให้มีกำรบริหำรงำนเป็น

ทีมงำนเพิ่มมำกขึ้น	 มีกำรว่ำจ้ำงบุคลำกรมืออำชีพจำกภำยนอกเข้ำมำช่วยบริหำร	 โดยค�ำนึงถึงกำรพัฒนำประสิทธิภำพและศักยภำพของบ

ริษัทฯ	 เป็นส�ำคัญ	บริษัทฯ	ยังด�ำเนินโครงกำรสร้ำงผู้บริหำรระดับ	CEO	จำกผู้บริหำรระดับ	EVP/VP	 (Succession	Plan)	 เพื่อเตรียมควำม

พร้อมส�ำหรับหัวหน้ำผู้บริหำรในยุคต่อไป
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โครงสรางการจัดการ

 

	 โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ	ประกอบด้วย	คณะกรรมการบริษัทฯ	และ	คณะกรรมการชุดย่อย		4	ชุด	คือ	(1)	คณะกรรมการตรวจ

สอบ	(2)	คณะกรรมการสรรหา	กำาหนดค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาล	(3)	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	และ	(4)	คณะกรรมการบริหาร	โดย

กรรมการบริษัท	 กรรมการตรวจสอบ	 กรรมการบริหาร	 และผู้บริหารของบริษัทฯ	 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา	 68	 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจำากัด	พ.ศ.	2535	และตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง	ทั้งนี้	รายละเอียดโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ	มีดังนี้

 1.คณะกรรมการบริษัท
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	คณะกรรมการบริษัทฯ	ประกอบด้วย	กรรมการจำานวนทั้งสิ้น	8	ท่าน	โดยมีกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร*	จำานวน	

6	ท่าน	ประกอบด้วย 

ชื่อ-นามสกุล ตำาแหน่ง วันที่ ได้รับแต่งตั้ง

1.	นายสรรพัชญ	โสภณ* กรรมการ	ประธานกรรมการ	 30	ธันวาคม	2554

2	.นายประพัฒน์	รัฐเลิศกานต์ กรรมการ	รองประธานกรรมการ 27	เมษายน	2537

3.	นายเทรเวอร์	จอห์น	ทอมสัน กรรมการ 27	เมษายน	2537

4.	ดร.ขัติยา	ไกรกาญจน์* กรรมการอิสระ	และประธานกรรมการ

ตรวจสอบ

30	ธันวาคม	2554

5.	นายสมพงค์	อุ่ยตระกูล* กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ 30	ธันวาคม	2554

6.	นางสุธารักษ์	สุนทรภูษิต* กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ 30	ธันวาคม	2554

7.	นายปราโมทย์	พงษ์ทอง*	 กรรมการ 12	พฤษภาคม	2558

8.	นายสมคิด	หวังเชิดชูวงศ์* กรรมการอิสระ 12	พฤษภาคม	2558

 โดยมี	นางสาววัฑรา	อรุณ	เป็นเลขานุการบริษัท	ตั้งแต่วันที่	12	พฤศจิกายน	2557

	 กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

	 ผู้มีอำานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท	คือ	(1)	นายประพัฒน์	รัฐเลิศกานต์	และนายเทรเวอร์	จอห์น	ทอมสัน	ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับ

ตราสำาคัญของบริษัท	หรือ	(2)	นายประพัฒน์	รัฐเลิศกานต์	หรือนายเทรเวอร์	จอห์น	ทอมสัน	ลงลายมือชื่อร่วมกับ	นายสรรพัชญ	โสภณ	รวมเป็นสอง

คน	และประทับตราสำาคัญของบริษัท		

ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท
1.	คณะกรรมการมีอำานาจ	หน้าที่	และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการและดำาเนินกิจการของบริษัทฯ	ให้เป็นไปตามกฎหมาย	

วัตถุประสงค์	ข้อบังคับของบริษัทฯ	ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของ 

บริษัทฯ

2.	 จัดให้มีการทำางบดุลและงบกำาไรขาดทุนของบริษัทฯ	ณ	 วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ	 ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว	

และนำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

3.	กำาหนดเป้าหมาย	แนวทาง	นโยบาย	แผนการดำาเนนิงาน	และงบประมาณของบรษิทัฯ	รวมถงึควบคมุดแูลการบรหิารและการจดัการของ

ฝ่ายบรหิาร	หรือของบุคคลใดๆ	ทีไ่ด้รับมอบหมายให้ดำาเนนิงานดงักล่าวให้เป็นไปตามนโยบายทีก่ำาหนด

4.	พจิารณาทบทวน	ตรวจสอบ	และอนุมตันิโยบาย	ทศิทาง	กลยทุธ์	แผนงานการดำาเนนิธรุกจิ	ของบรษิทัฯ	ทกุรอบปีบญัช	ีทีเ่สนอโดยฝ่าย

บรหิาร

5.	พจิารณากำาหนดโครงสร้างการบริหารงาน	มอีำานาจในการแต่งตัง้คณะกรรมการบรหิาร	กรรมการผูจ้ดัการ	และคณะอนกุรรมการอืน่ตาม

ความเหมาะสม	 รวมถงึการกำาหนดขอบเขตอำานาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหาร	 กรรมการผูจ้ดัการ	 และคณะอนกุรรมการชดุต่างๆ	 ท่ี

แต่งตัง้

	 ทั้งนี้การมอบอำานาจตามขอบเขตอำานาจหน้าที่ที่กำาหนดนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำานาจที่ทำาให้	คณะกรรมการบริหาร	

กรรมการผู้จัดการ	 และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ	 ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย

หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทำากับบริษัทหรือบริษัทย่อย	 (ถ้ามี)	 ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย

และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว
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	 6.	 คณะกรรมการอาจมอบอำานาจให้กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่างใดแทน

คณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอำานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำานาจตามที่คณะ

กรรมการเหน็สมควรและภายในระยะเวลาทีค่ณะกรรมการเหน็สมควร	 ซึง่คณะกรรมการอาจยกเลกิ	 เพกิถอน	 เปลีย่นแปลง

หรอืแก้ไขการมอบอำานาจนัน้	ๆ	ได้เมือ่เหน็สมควร

	 ทั้งนี้	การมอบอำานาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำานาจที่ทำาให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่

ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	มีส่วนได้เสีย	หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำาขึ้นกับบริษัท	

หรือบริษัทย่อย	 (ถ้ามี)	 ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุน	 และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

และ/หรือ	 ประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะ

กรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

 อ�ำนำจด�ำเนินกำรของคณะกรรมกำรบริษัท พอสังเขปดังนี้

1.	 การกำาหนดและเปลี่ยนแปลงระเบียบข้อบังคับระเบียบปฏิบัติขององค์กร	โครงสร้างองค์กร	ตารางอำานาจอนุมัติ		นโยบาย

และหลักการด้านการเงินและบัญชี		การปรับปรุงบัญชี		ระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

2.	 การอนุมัติแผนงาน		งบประมาณประจำาปี	และงบลงทุนประจำาปี

3.	 การแต่งตั้งเปลี่ยนแปลงผู้อำานาจลงนาม	การเบิกจ่ายเงินกับธนาคาร	/สถาบันการเงิน

4.	 การขอวงเงินกู้	หรือขอเพิ่มวงเงินกับธนาคาร/สถาบันการเงิน		ทั้งนี้ตามระดับอำานาจอนุมัติ

 บทบำทหน้ำที่ของประธำนกรรมกำร

1.รับผิดชอบในฐานะผู้นำาของคณะกรรมการในการกำากับ	 ติดตาม	 ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร	 และคณะ

อนุกรรมการอื่นๆ	ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำาหนดไว้

2.	เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ	และผู้ถือหุ้นของบริษัท

3.	เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง	และคะแนนเสียง	2	ฝ่ายเท่ากัน

2. คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ	มีจำานวนทั้งสิ้น	3	ท่าน	ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล ตำาแหน่ง วันที่ ได้รับแต่งตั้ง

1.	ดร.ขัติยา	ไกรกาญจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 30	ธันวาคม	2554

2.	นายสมพงค์	อุ่ยตระกูล* กรรมการตรวจสอบ 30	ธันวาคม	2554

3.	นางสุธารักษ์	สุนทรภูษิต กรรมการตรวจสอบ 30	ธันวาคม	2554

หมำยเหตุ :	*	เป็นกรรมการท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถทำาหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได้	โดย

นายสมพงศ์	อุ่ยตระกูล	มีประสบการณ์ในการดูแลฝ่ายบัญชีของ	บริษัท	3	เอ็ม	ประเทศไทย	จำากัด	(รายละเอียดเพ่ิมเติมในเอกสารแนบ	1	ราย

ละเอียดเก่ียวกับผู้บริหารและผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ)	โดยมีนางสาวมนพัทธ์	ภูมิรัตนจรินทร์	เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	

ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ

1.	สอบทานให้บริษัทฯ	มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2.	 สอบทานให้บริษัทฯ	 มีระบบการควบคุมภายใน	 (Internal	 Control)	 และระบบการตรวจสอบภายใน	 (Internal	 Audit)	

ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล	และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน	ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ

พิจารณาแต่งตั้ง	โยกย้าย	เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน	หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบ

ภายใน	

3.	 สอบทานให้บริษัทฯ	 ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์	 และ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

4.	พิจารณา	คัดเลือก	 เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ	และเสนอค่า

ตอบแทนของบุคคลดังกล่าว	 รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี	 โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ	 1	

ครั้ง			ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตั้ง	และเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก	
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5.	 พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน	 หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย	 และข้อกำาหนด

ของตลาดหลักทรัพย์	ทั้งนี้	เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

6.จัดทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปีของบริษัทฯ	 ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม

โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

	 (ก)		ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง	ครบถ้วน	เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

	 (ข)		ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

	 (ค)		ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์					ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์	

หรือกฎหมาย	ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

	 (ง)	ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชีฯ

	 (จ)	ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

		(ฉ)	จำานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

		(ช)	ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร	(Charter)

		(ซ)	รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัทฯ

7.	 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ	มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

3 คณะกรรมการสรรหา กำาหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	คณะกรรมการสรรหา	กำาหนดค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ	จำานวนทั้งสิ้น	4	ท่าน	ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล ตำาแหน่ง วันที่ ได้รับแต่งตั้ง

1.	นายปราโมทย์	พงษ์ทอง	 ประธานกรรมการสรรหาฯ 19	มิถุนายน	2558

2.	นายสมพงค์	อุ่ยตระกูล กรรมการสรรหาฯ 13	พฤศจิกายน	2557

3.	นางสุธารักษ์	สุนทรภูษิต กรรมการสรรหาฯ 13	พฤศจิกายน	2557

4.	นายสมคิด	หวังเชิดชูวงศ์ กรรมการสรรหาฯ 14	สิงหาคม	2558

ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรสรรหำ ก�ำหนดค่ำตอบแทน และบรรษัทภิบำล

1. ด้ำนกำรสรรหำ
(1)	พิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ:	คณะกรรมการสรรหาฯ	มีหน้าที่ในการพิจารณาโครงสร้างของคณะ

กรรมการบริษัท	ท้ังในเร่ืองของจำานวนคณะกรรมการท่ีเหมาะสมกับขนาด	ประเภท	และความซับซ้อนของธุรกิจ	คุณสมบัติกรรมการแต่ละ

คนในด้านทักษะ	 ประสบการณ์	 ความสามารถเฉพาะด้านท่ีเก่ียวข้องกับกลยุทธ์ในการดำาเนินธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักของบริษัท	 โดย

ใช้	Board	Skill	Matrix	เพ่ือกำาหนดคุณสมบัติของกรรมการท่ีต้องการสรรหา		โดยพิจารณาจากทักษะจำาเป็นท่ียังขาดอยู่ในคณะกรรมการ

บริษัทและกลยุทธ์ในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท

(2)	 พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระ:	 พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาเป็นกรรมการอิสระให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะ

ของบริษัท	โดยความเป็นอิสระอย่างน้อยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำานักงาน	ก.ล.ต.	กำาหนด

(3)	กำาหนดหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ:		กำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อดำารงตำาแหน่งกรรมการให้เหมาะสม	เช่น	

หลักเกณฑ์การพิจารณากรรมการเดิมเพื่อเสนอให้ดำารงตำาแหน่งต่อ	 หลักเกณฑ์การประกาศรับสมัครตำาแหน่งกรรมการ	 หลักเกณฑ์

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการ	 หลักเกณฑ์การใช้บริษัทภายนอกสรรหา	 หลักเกณฑ์การพิจารณาบุคคลจากทำาเนียบ

กรรมการอาชีพ	หรือหลักเกณฑ์การให้กรรมการแต่ละคนเสนอชื่อบุคลลที่เหมาะสม	เป็นต้น	โดยหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการสรรหา

กรรมการดังกล่าว	ต้องเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปี	และ	Website	ของบริษัท

(4)	จัดทำาแผนการพัฒนากรรมการ:		เพื่อพัฒนาความรู้กรรมการปัจจุบันและกรรมการเข้าใหม่ให้เข้าใจธุรกิจของบริษัท	บทบาทหน้าที่

ของกรรมการ	และพัฒนาการต่างๆ
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(5)	 จัดทำาแผนการสืบทอดงาน	 (Succession	 Plan):	 จัดทำาและทบทวนแผนการพัฒนาหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร	 (CEO)	 หัวหน้าเจ้า

หน้าที่ด้านเทคโนโลยี	 (CTO)	 และผู้บริหารระดับสูง	 เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นแผนต่อเนื่องให้มีผู้สืบทอดงาน	 ในกรณีที่	 CEO	 CTO	

หรือผู้บริหารระดังสูงในตำาแหน่งนั้นๆ	เกษียณอายุหรือ	ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้	เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทสามารถดำาเนินไป

ได้อย่างต่อเนื่อง

2. ด้ำนค่ำตอบแทน
(1)	 กำาหนดนโยบายจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น	 รวมถึงจำานวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นให้แก่กรรมการบริษัท	 โดย

มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน	 โปร่งใส	 และนำาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ	 และ/หรือ	 นำาเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากที่

ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

(2)		ดูแลให้กรรมการบริษัทได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ

(3)	กำาหนดแนวทางในการประเมินผลงานของกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาผลตอบแทนประจำาปี

(4)	 เปิดเผยนโยบายเกี่ยวกับการกำาหนดค่าตอบแทนและเปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ	 รวมทั้งจัดทำารายงานการกำาหนดค่า

ตอบแทน	ไว้ในรายงานประจำาปีของบริษัท

(5)	 เสนอแนะค่าตอบแทนที่เหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท	 และคณะกรรมการชุดย่อยต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็น

ชอบก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

(6)	 ทบทวนข้อเสนอของฝ่ายจัดการเรื่องนโยบายจ่ายค่าตอบแทน	 แผนการกำาหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์พิเศษอื่นนอกเหนือ

จากเงินค่าจ้างสำาหรับพนักงาน	และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

3. ด้ำนบรรษัทภิบำล (กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี)
(1)	 กำาหนดนโยบายด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ	 ติดตามเพ่ือให้มีการปฏิบัติ

ตามนโยบายบรรษัทภิบาลรวมถึงทบทวนและปรับปรุงนโยบายให้มีความเหมาะสมอย่างสม่ำาเสมอ

(2)	 กำากับดูแลให้การปฏิบัติงานของบริษัทเป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลของหน่วยงานท่ีมีอำานาจกำากับดูแลตามกฎหมาย	 เช่น	 สำานักงาน

คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	เป็นต้น

(3)	จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำาปีของประธานกรรมการ	กรรมการรายบุคคล	คณะกรรมการบริษัท	และคณะกรรมการชุดย่อย

4.	คณะกรรมการสรรหาฯ	ควรประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของตนเองเป็นประจำา	และนำาเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท

5.	ดำาเนินการใด	ๆ	ตามหน้าท่ีท่ีกฎหมาย	กฎ	ประกาศ	ระเบียบ	หรือ	คำาส่ังของทางการท่ีเก่ียวข้องกำาหนด

4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	คณะกรรมบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ	จำานวนทั้งสิ้น	3	ท่าน	ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล ตำาแหน่ง วันที่ ได้รับแต่งตั้ง

1.	นายสมพงค์	อุ่ยตระกูล	 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 13	พฤศจิกายน	2557

2.	นางสุธารักษ์	สุนทรภูษิต กรรมการบริหารความเสี่ยง 13	พฤศจิกายน	2557

3.	นายสมคิด	หวังเชิดชูวงศ์	 กรรมการบริหารความเสี่ยง 19	มิถุนายน	2558

ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

1.	กำาหนดทิศทางธุรกิจท่ีชัดเจน	ระบุ	วิเคราะห์	และตรวจสอบปัจจัยความเส่ียงท่ีสำาคัญ	พร้อมท้ังกำาหนดกลยุทธ์ในการบริหารความเส่ียงน้ัน

2.	กำาหนดมาตรฐานของการบริหารจัดการความเสี่ยง	เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในส่วนงานต่างๆ	ตามความรับผิดชอบ

3.	กำากับดูแลให้มั่นใจว่ามาตรการดังกล่าวได้มีการสื่อสารอย่างทั่วถึง	และพนักงานได้ปฏิบัติตามมาตรการเหล่านั้น

4.	จัดให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง	เพื่อให้มั่นใจว่าการสำารวจความเสี่ยงได้

ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดำาเนินธุรกิจ

5.	สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร	และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
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5 คณะกรรมการบริหาร
	 ณ	วันที่	31	มกราคม	2560	คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ	จำานวนทั้งสิ้น	8	ท่าน	ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล ตำาแหน่ง

1.	นายประพัฒน์	รัฐเลิศกานต์ ประธานกรรมการบริหาร

2.	นายเทรเวอร์	ทอมสัน รองประธานกรรมการบริหาร

3.	นายสาธิต	รัฐเลิศกานต์ กรรมการบริหาร

4.	นายรุ่งโรจน์	จตุรวรพร กรรมการบริหาร

5.	นางสาววรรณภา	วีระเจริญ	 กรรมการบริหาร

6.	นายวีรศักดิ์	อาทรชัยกุล	 กรรมการบริหาร

7.	นายไพโรจน์	พรพัฒนนางกูร	 กรรมการบริหาร

8.	นางไพรัลยา	สุพิทักษ์	(3) กรรมการบริหาร

9.	นายประวิช	รุ่งเดชารักษ์	(1) กรรมการบริหาร	(ลาออก)

10.	นางธัชพร	รัตนโมรา	(2) กรรมการบริหาร	(ลาออก)

หมำยเหตุ :

(1)	นายประวิช	รุ่งเดชารักษ์	ลาออกจากพนักงานบริษัท	มีผลตั้งแต่วันที่	1	กรกฎาคม	2559

(2)	นางธัชพร	รัตนโมรา	ลาออกจากพนักงานบริษัท	มีผลตั้งแต่วันที่	30	พฤศจิกายน	2559

(3)	ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร	มีผลตั้งแต่วันที่	12	มกราคม	2560

ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำร

1.	 นำาเสนอเป้าหมาย	 นโยบาย	 แผนธุรกิจ	 รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจ	 และงบประมาณประจำาปีของบริษัทฯ	 ให้คณะกรรมการบริษัทฯ	

พิจารณาอนุมัติ	

2.	ควบคุมดูแลการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ	ให้เป็นไปตามนโยบาย	แผนงาน	และงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

3.	พิจารณาอนุมัติการดำาเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัทฯ	ตามงบลงทุน	หรือ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัทฯ	โดยวงเงินสำาหรับแต่ละรายการเป็นไปตามอำานาจดำาเนินการที่ผ่านมาจากการอนุมัติคณะกรรมการบริษัทฯ	

4.	นำาเสนอโครงสร้างองค์กรและอำานาจบริหารองค์กร	ให้คณะกรรมการบริษัทฯ	พิจารณาอนุมัติ

5.	มีอำานาจแต่งตั้งหรือว่าจ้างที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานภายใต้องค์กรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

6.	พิจารณาผลกำาไรและขาดทุนของบริษัทฯ	การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	หรือเงินปันผลประจำาปีเพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ	

อนุมัติ

7.	 ให้มีอำานาจในการมอบอำานาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด	 โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะ

กรรมการบริหาร	 หรืออาจมอบอำานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว	 มีอำานาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร	 และภายในระยะเวลา

ที่คณะกรรมการเห็นสมควร	ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก	 เพิกถอน	 เปลี่ยนแปลง	หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำานาจหรือการ

มอบอำานาจนั้นๆ	ได้ตามที่เห็นสมควร

8.	ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ	ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ	มอบหมายให้เป็นคราวๆ	ไป

9.	ทั้งนี้	การมอบหมายอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น	จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำานาจ	หรือมอบ

อำานาจช่วงที่ทำาให้ผู้รับมอบอำานาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	 (ตามที่นิยาม

ประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุน	และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำาหนด)	มีส่วนได้

เสีย	 หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท	 และ/หรือบริษัทย่อย	 และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องคณะกรรมการบริหาร

ไม่มีอำานาจอนุมัติการดำาเนินการในเรื่องดังกล่าว	โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ	และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น	

(แล้วแต่กรณี)	 เพ่ืออนุมัติต่อไป	 ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการท่ีเป็นไปตามธุรกิจปกติและเง่ือนไขการค้าปกติซ่ึงเป็นไปตามประกาศของ

คณะกรรมการกำากับตลาดทุน	และ/หรือ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และ/หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกำาหนด
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6. เลขานุการบริษัท
	 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่	5/2557	เมื่อวันที่	12	พฤศจิกายน	2557	คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้มีมติแต่งตั้งนางสาว

วัฑรา	อรุณ	ดำารงตำาแหน่งเลขานุการบริษัทฯ	เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา	89/15	ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	

2535	แก้ไขโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(ฉบับที่	4)	พ.ศ.	2551	ทั้งนี้	หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ	มี

ดังนี้

	 1.	จัดทำาและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้	

	 	 (ก)	ทะเบียนกรรมการ

	 	 (ข)	หนังสือนัดประชุมกรรมการ	รายงานการประชุมคณะกรรมการ	และรายงานประจำาปีของบริษัทฯ

	 	 (ค)	หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น	และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

	 2.	เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร

	 3.	ดำาเนินการอื่นๆ	ตามที่คณะกรรมการกำากับตลาดทุนประกาศกำาหนด

	 นอกจากนี้	นางสาววัฑรา	อรุณ	จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านบัญชี	และผ่านการอบรมหลักสูตร	Company	Secretary	Pro-

gram	(CSP)	รุ่น	59/2014	จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

7 ผู้บริหาร
	 ณ	วันที่	31	มกราคม	2560	บริษัทฯ	มีผู้บริหารจำานวนทั้งสิ้น	8	ท่าน	ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล ตำาแหน่ง

1.	นายประพัฒน์	รัฐเลิศกานต์ กรรมการผู้อำานวยการ	และหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร

2.	นายเทรเวอร์	ทอมสัน กรรมการผู้อำานวยการ	และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยี

3.	นายสาธิต	รัฐเลิศกานต์ รองกรรมการผู้อำานวยการฝ่ายขาย

4.	นายรุ่งโรจน์	จตุรวรพร ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการฝ่ายขาย	

5.	นางสาววรรณภา	วีระเจริญ	 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการฝ่ายปฏิบัติการ

6.	นายวีรศักดิ์	อาทรชัยกุล	 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ

7.	นายไพโรจน์	พรพัฒนนางกูร ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการฝ่ายบริการเทคนิค

8.	นางไพรัลยา	สุพิทักษ์ รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

หมำยเหตุ		ทั้งนี้		หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร	(CEO)	และ	หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยี	(CTO)	สามารถดำารงตำาแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น

ได้ไม่เกิน	3	แห่ง

ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ของหัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่บริหำร

1.		ควบคุมดูแลการดำาเนินกิจการ	และ/หรือบริหารงานประจำาวันของบริษัทฯ

2.		ดำาเนินการหรือบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย	แผนงาน	และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ	และ/หรือ

คณะกรรมการบริหาร

3.		จัดทำานโยบาย	แผนธุรกิจ	รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจ	และงบประมาณประจำาปีของบริษัทฯ	เพื่อนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร	

และขออนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ	

4.		พิจารณาอนุมัติการดำาเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัทฯ	เช่น	การลงทุนซื้อทรัพย์สิน	ตามงบลงทุนหรืองบประมาณที่ได้

รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ	การซื้อวัตถุดิบเข้าคลังสินค้า	การขายสินค้า	เป็นต้น	โดยวงเงินสำาหรับแต่ละรายการเป็นไปตาม

อำานาจดำาเนินการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ	

5.		ติดตามและประเมินผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ	อย่างสม่ำาเสมอ	และมีหน้าที่รายงานผลการดำาเนินงาน	การบริหารจัดการ	รวม

ถึงความคืบหน้าในการดำาเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ	และคณะกรรมการบริษัทฯ	

6.		พิจารณาอนุมัติการเข้าทำาสัญญาเกี่ยวกับการดำาเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ	โดยวงเงินสำาหรับแต่ละรายการให้เป็นไปตามที่กำาหนด

ไว้ในอำานาจดำาเนินการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ	แล้ว	
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7.		ออกคำาสั่ง	ระเบียบ	ประกาศ	และบันทึกต่างๆ	เพื่อให้การดำาเนินงานของบริษัทฯ	เป็นไปตามนโยบาย	และเพื่อผลประโยชน์ของ

บริษัทฯ	รวมถึงเพื่อรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร

8.		ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ	ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร	หรือคณะกรรมการบริษัทฯ	

	 ทั้งนี้	 ในการดำาเนินการเรื่องใดที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร	 หรือผู้รับมอบอำานาจจากหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร	 หรือบุคคลที่อาจมี

ความขัดแย้ง	(ตามที่นิยามประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุน	และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กำาหนด)	 มีส่วนได้เสีย	 หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ	 และ/หรือบริษัทย่อย	 และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง	 หัวหน้าเจ้าหน้าที่

บริหารไม่มีอำานาจอนุมัติการดำาเนินการในเรื่องดังกล่าว	 โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ	 และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น	

(แล้วแต่กรณี)	 เพื่อนุมัติต่อไป	 ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะ

กรรมการกำากับตลาดทุน	และ/หรือ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำาหนด

	 เนื่องจากบริษัทฯ	 มีกลุ่มลูกค้าที่เป็นหน่วยงานรัฐในสัดส่วนค่อนข้างสูง	 เพื่อให้การดำานินการในเรื่องการเสนอราคา	 และการลง

นามในสัญญากับหน่วยงานรัฐเป็นไปอย่างถูกต้อง	 และมีประสิทธิภาพ	 	บริษัทฯ	 จึงได้กำาหนดขั้นตอนการเสนอราคา	 รวมทั้งการมอบอำานาจ

พนักงานไปลงนามในสัญญา	โดยสรุปดังนี้

    

1.		ฝ่ายขายของบริษัทฯ	รับทราบทราบถึงความต้องการของลูกค้าในรูปแบบต่างๆ	เช่น		Bid	Invitation	หรือ	Term	of	requirement	

(TOR)	เป็นต้น	

2.	ฝ่ายขายพิจารณาความต้องการของลูกค้า	ศึกษารายละเอียดและข้อกำาหนดในการเข้าประกวดราคาอย่างละเอียดร่วมกับฝ่ายเทคนิค	

เพ่ือพิจารณาการเข้าร่วมการเสนอราคา

3.		 ฝ่ายขายและ	Sales	Coordinator	จะทำาการเตรียมเอกสารเพ่ือประกอบในการเสนอราคา	 เช่น	 บัญชีรายละเอียดอุปกรณ์	 เอกสาร

ประกอบทางเทคนิค	และเอกสารสำาคัญอ่ืนท่ีลูกค้าร้องขอ	เป็นต้น

4.	พนักงานขายผู้รับผิดชอบโครงการ	 มีหน้าท่ีรวบรวมข้อมูลต้นทุนโครงการทุกอุปกรณ์	 บัญชีรายละเอียดอุปกรณ์	 (Equipment	List)	

หัวหน้าฝ่าย	หรือ	Head	of	Department	มีหน้าท่ีควบคุมและทำาสรุป	Cost	Calculation	นำาเสนอให้ผู้มีอำานาจอนุมัติโครงการ	ก่อน

การย่ืนงานทุกคร้ัง	เพ่ือประเมินโครงการว่าจะสามารถเข้าย่ืนตามงบประมาณท่ีกำาหนดได้หรือไม่

5.		 ฝ่ายขาย	 และ	 Sales	 Coordinator	 ร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารท้ังหมดท่ีนำาเสนอลูกค้า	 โดยผู้มีอำานาจอนุมัติตาม

ตารางอำานาจอนุมัติเป็นผู้ลงนามในเอกสารเสนอราคา

6.		ย่ืนเสนอราคาตามวันและเวลาท่ีลูกค้ากำาหนด	

 

	 หากบริษัทฯ	 ชนะการประมูล	 /	 การเสนอราคา	 ฝ่ายขาย	 และฝ่ายกฎหมายของบริษัท	 (ในบางกรณี)	 จะทำาการพิจารณาและทบทวน

ร่างสัญญาซ้ือขาย/ให้บริการ	 ซ่ึงเม่ือสัญญาดังกล่าวได้รับการตกลงท้ังจากบริษัทฯ	และลูกค้าแล้ว	 ผู้มีอำานาจลงนามของบริษัทฯ	จะมอบอำานาจให้

พนักงานท่ีเป็นผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าวเป็นผู้ลงนามในสัญญา
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
	 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

	 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติโครงสร้างค่าตอบแทนคณะกรรมการ	ปี	2557	2558	และ	2559	ดังนี้

ปี ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท/คน/ปี)

2557 ไม่เกิน 350,000 บาท

2558 ไม่เกิน 400,000 บาท

2559 ไม่เกิน 500,000 บาท

ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัท และกรรมการ

ชุดย่อย

ปี 2559 ปี 2558

ค่าตอบแทนรายเดือน 

(บาท/คน/เดือน)

ค่าเบี้ยประชุม

(บาท/คน/ครั้ง)

ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/

คน/เดือน)

ค่าเบี้ยประชุม

(บาท/คน/ครั้ง)

1. คณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการ 20,000 10,000 20,000 5,000

กรรมการ 10,000 10,000 10,000 5,000

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการ 15,000 10,000 15,000 5,000

กรรมการ 10,000 10,000 10,000 5,000

3. คณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

ประธานกรรมการ - 25,000 - 25,000

กรรมการ - 20,000 - 20,000

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธานกรรมการ - 25,000 - 25,000

กรรมการ - 20,000 - 20,000

	 ในปี	2556-2559	บริษัทฯ	มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ	ตามรายละเอียดดังนี้

ชื่อ-สกุล ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557

1. นายสรรพัชญ โสภณ 335,000 295,000 270,000

2. นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ 210,000 175,000 150,000

3. นายเทรเวอร์ ทอมสัน 210,000 170,000 145,000

4. ดร.ขัติยา ไกรกาญจน์ 445,000 355,000 330,000

5. นายสมพงศ์ อุ่ยตระกูล 430,000 355,000 275,000

6. นางสุธารักษ์ สุนทรภูษิต 425,000 325,000 265,000

7. นายปราโมทย์ พงษ์ทอง (2) 265,000 155,000 -

8. นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์ (3) 255,000 145,000 -

9. นายสาธิต รัฐเลิศกานต์ (1) - 65,000 150,000

10. นางรัตนา สุวรรณ (1) - 70,000 145,000

11. นายสมชาย สกุลวิจิตร์สินธุ (1) - 65,000 150,000

รวม 2,575,000 2,175,000 1,880,000
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หมำยเหตุ

(1)	นายสาธิต	รัฐเลิศกานต์	นางรัตนา	สุวรรณ		และนายสมชาย	สกุลวิจิตร์สินธุ	ลาออกจากกรรมการบริษัทเมื่อวันที่	

11	พฤษภาคม	2558

(2)	นายปราโมทย์	พงษ์ทอง	ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท	ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	3/2558	เมื่อวันที่	 

12	พฤษภาคม	2558	แทนนางรัตนา	สุวรรณ

(3)	นายสมคิด	หวังเชิดชูวงศ์	ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท	ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	3/2558	เมื่อวันที่	 

12	พฤษภาคม	2558	แทนนายสมชาย	สกุลวิจิตร์สินธุ

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
	 ในปี	2557	-	2559	บริษัทฯ	จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหาร	จำานวน	27.27	ล้านบาท	จำานวน	24.04	ล้านบาท	และ	22.55	ล้าน

บาท	ตามลำาดับ	ทั้งนี้	ค่าตอบแทนดังกล่าวรวมถึง	เงินเดือน	โบนัส	เงินสมทบเข้ากองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	

ปี
จำานวนผู้บริหาร

(ราย)

จำานวนเงินค่าตอบแทน

(บาท)

2557 8 27,267,463.00

2558 7 24,041,539.56

2559 8 22,550,490.38

ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น
	 นอกจากค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม	บริษัทมีประกันความรับผิดของผู้บริหารและกรรมการ			เพื่อการปกป้องทางการ

เงินแก่บุคคลสำาหรับความรับผิดขณะดำาเนินการในฐานะ	กรรมการและผู้บริหาร	 

บุคลากร

1. จำานวนบุคลากร
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	บริษัทฯ	มีพนักงานรวมทั้งสิ้นจำานวน		162	คน	(รวมผู้บริหารจำานวน	8	คน)	แบ่งเป็นพนักงานประจำา	

จำานวน	157	คน	และพนักงานรายวันจำานวน	5	คน	ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

ฝ่าย พนักงานประจำา

(คน)

พนักงานรายวัน

(คน)

รวม

(คน)

1.	ฝ่ายบัญชีและการเงิน	 8 1 9

2.	ฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ 10 - 10

3.	ฝ่ายขาย 46 - 46

4.	ฝ่ายปฏิบัติการ 31 4 35

5.	ฝ่ายบริการเทคนิค 49 - 49

6.	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 3 3

7.	สำานักกรรมการผู้อำานวยการ 10 - 10

รวม 157 5 162

2. ข้อพิพาทด้านแรงงาน
-ไม่มี-
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3.  ค่าตอบแทนพนักงาน
ค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
	 ในปี	2557	–	2559	บริษัทฯ	จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน	(ไม่รวมผู้บริหาร)	จำานวน	100.71	ล้านบาท		จำานวน	104.42	ล้านบาท		

และ	89.61	ล้านบาท	ตามลำาดับ	โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน	โบนัส	ค่าล่วงเวลา	เงินสมทบกองทุนสำารองเล้ียงชีพ	และสวัสดิการอ่ืนๆ

4. นโยบายการพัฒนาบุคลากร
	 บริษัทฯ	 มีนโยบายพัฒนาบุคลากรทุกระดับตั้งแต่ผู้บริหาร	 หัวหน้าแผนก	 หัวหน้างาน	 และพนักงานระดับปฏิบัติการ	 โดยจัดทำา

แผนการฝึกอบรมประจำาปีและดำาเนินการตามแผนอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงาน	 บริษัทฯ	 มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรด้วย

การจัดฝึกอบรมในด้านต่างๆ	ดังนี้

1.การพัฒนาเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับสายงานโดยเฉพาะ	 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้สำาเร็จได้

อย่างมีประสิทธิภาพ	ด้วยวิธีการส่งพนักงานไปฝึกอบรมกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน	และส่งเสริมการอบรมวิชาชีพของพนักงาน

ฝ่ายวิศวกรให้ได้มาตรฐาน

2.การพัฒนาด้านกระบวนการทำางานและการบริหารจัดการ	 เพื่อให้พนักงานมีแนวคิดในเรื่องของการทำางานเป็นทีม	 การ

ติดต่อสื่อสาร	 การบริหารเวลา	 การตัดสินใจอย่างถูกต้อง	 ด้วยวิธีการจัดหาผู้ที่มีประสบการณ์เข้ามาอบรมให้กับพนักงานใน

องค์กรแต่ละระดับ	อย่างสม่ำาเสมอ

3.การพัฒนาความสามารถตามระบบบริหารคุณภาพ	ISO	9001:2008	เพื่อให้พนักงานรู้ระบบการทำางาน	ขั้นตอนการปฏิบัติ

งานของตนเองและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง	และเก็บบันทึกได้อย่างถูกต้อง	ด้วยวิธีการจัดอบรมภายในโดยหัวหน้าผู้ดูแลระบบ	

	 บริษัทฯ	มีการบันทึกการฝึกอบรมของพนักงานทุกคนเพื่อพิจารณาถึงความสามารถในการที่ปรับตำาแหน่งงานในอนาคต	นอกจาก

นี้บริษัทฯ	ได้นำา	KPI	(Key	Performance	Index)	มาใช้วัดผลความสำาเร็จของงานโดยเปรียบเทียบกับค่าของความคาดหวังที่ได้ตั้งไว้ตามที่

ตกลงร่วมกัน

	 นอกจากนี้	บริษัทฯ	มีนโยบายการบริหารจัดการคนเก่ง	(Talent	Management)	เพื่อกลั่นกรอง		(Screening)	การคัดเลือก	 

(Selection)	การนำาไปใช้	 (Deployment)	 การพัฒนา	 (Development)	 และการทำาให้คงอยู่(Retention)	 ของทรัพยากรบุคคลที่มี

ศักยภาพสูง	เพื่อเป็นแรงจูงใจให้พนักงานทำางานได้อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
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การก�ากับดูแลกิจการ

1. นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ 

	 บริษัทฯ	 ให้ความส�าคัญกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 เนื่องจากพิจารณาเห็นว่าเป็นกลไกส�าคัญในการน�าไปสู่การมีระบบบริหาร

จัดการที่มีประสิทธิภาพ	 โปร่งใส	 และสามารถตรวจสอบได้	 ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น	 	 	 ผู้ลงทุน	 ผู้มีส่วนได้

เสีย	 และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	 โดยการมีการก�ากับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นเครื่องมือเพื่อเพิ่มมูลค่า	 สร้างความสามารถในการแข่งขัน	 รวมทั้งส่ง

เสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ	 ในระยะยาว	 ดังนั้น	 บริษัทฯ	 จึงก�าหนดให้มีนโยบายในการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 ตามที่ก�าหนดโดย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

	 บริษัทฯ	ได้เริ่มมีนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีตั้งแต่ปี	2556	จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	ครั้งที่	6/2556	เมื่อวันที่	16	

กรกฎาคม	2556			โดยฝ่ายจัดการได้ด�าเนินการทบทวนนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติทุกปี

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ	ครอบคลุมหลักการ	5	หมวด	โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

	 บริษัทฯ	ตระหนักและให้ความส�าคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ	ของผู้ถือหุ้น	ได้แก่	สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุ้น	สิทธิในการที่จะได้รับส่วน

แบ่งก�าไรของกิจการ	สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารของกิจการอย่างเพียงพอ	สิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือ

หุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ	 แต่งตั้งผู้สอบบัญชี	 และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ	 เช่น	 การจัดสรรเงินปันผล	 การก�าหนดหรือการ

แก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ	การลดทุนหรือเพิ่มทุน	เป็นต้น	

	 นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ	 ข้างต้นแล้ว	 บริษัทฯ	 ยังได้ด�าเนินการในเรื่องต่างๆ	 ที่เป็นการส่งเสริมและอ�านวยความสะดวกใน

การใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น		

1.	จัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย	7	วัน	หรืออย่างน้อย	14	วันในกรณีที่มีมติพิเศษ	โดยจะ

ระบุวัน	เวลา	สถานที่	และวาระการประชุม	ตลอดจนข้อมูลประกอบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมอย่างครบถ้วน	

2.	ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้	 บริษัทฯ	 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ	

เข้าร่วมประชุมแทนตนได้	โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทฯ	ได้จัดส่งไปพร้อมหนังสือนัดประชุม

3.	เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม	แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ	ได้อย่างเต็มที่และอิสระ

4.	เมื่อการประชุมแล้วเสร็จ	บริษัทฯ	จะจัดท�ารายงานการประชุมโดยแสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง	ครบถ้วน	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจ

สอบได้

	 โดยบริษัทฯ	 ได้ระบุความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ	 ไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น	 และจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นล่วง

หน้าให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่	ก.ล.ต.	หรือตลาดหลักทรัพย์ก�าหนด	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุม	นอกจาก

นี้	 ผู้ถือหุ้นจะได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์	 เว็บไซต์ของบริษัทฯ	 (www.planetcomm.com)	 และการ

ลงข่าวสารในหนังสือพิมพ์ตามพระราชบัญญัติมหาชนจ�ากัด	ทั้งนี้	บริษัทฯ	มีนโยบายที่จะให้คณะกรรมการบริษัทฯ	เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น

โดยพร้อมเพรียงกัน	โดยเฉพาะประธานอนุกรรมการชุดต่างๆ	เช่น	ประธานกรรมการตรวจสอบ	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	ประธาน

กรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาล	เป็นต้น	เพื่อร่วมชี้แจงหรือตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

	 บริษัทฯ	 มีนโยบายในการปฏิบัติและคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม	 ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและ

ผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร	 ผู้ถือหุ้นที่เป็นคนไทยหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย	 บริษัทฯ	 มีนโยบายที่จะเพิ่มทาง

เลือกในการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม

และออกเสียงแทนผู้ถือหุ้นได้	 รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการล่วงหน้าในเวลาอัน

สมควร	

	 การด�าเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ	 ตามล�าดับวาระการประชุม	 โดยจะมีการเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระ

อย่างครบถ้วน	 พร้อมแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน	 รวมทั้งจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่มีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

โดยไม่จ�าเป็น	โดยเฉพาะวาระที่มีความส�าคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้ก�าหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ	 (Insider	 Trading)	 ของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งรวม
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ถึง	กรรมการ	ผู้บริหาร	พนักงาน	และลูกจ้าง	รวมตลอดถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล	รวม

ถึงได้ก�าหนดบทลงโทษเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ	 หรือน�าข้อมูลของบริษัทฯ	 ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนไว้แล้วตามนโยบายการ

ป้องกันการน�าข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์	 รวมทั้งได้ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ	 เกี่ยวกับภาระหน้าที่ในการรายงานการ

ถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ	 ของตนเอง	 คู่สมรส	 และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	 ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลัก

ทรัพย์ต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ตามมาตรา	 59	 และบทก�าหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)

	 บริษัทฯ	 มีนโยบายในการให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรมอย่างโปร่งใส	 เพื่อสร้างความพึงพอใจ

ต่อทุกฝ่าย	โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1)	 ผู้ถือหุ้น

	 บริษัทฯ	มีความมุ่งมั่นที่จะด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส	เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กับผู้ถือหุ้นและเพื่อสร้างความเจริญเติบโต

อย่างยั่งยืนให้กับองค์กร

	 นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 ยึดหลักการปฏิบัติอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้น	 ด้วยความตระหนักและให้ความส�าคัญในสิทธิพื้น

ฐานต่างๆ	ของผู้ถือหุ้น	ได้แก่	สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุ้น	สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งก�าไรของกิจการ	สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารของ

กิจการอย่างเพียงพอ	สิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ	แต่งตั้งผู้สอบบัญชี	

และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท	เช่น	การจัดสรรเงินปันผล	การก�าหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ	การลด

ทุนหรือเพิ่มทุน	เป็นต้น	

(2)	 พนักงาน

	 บริษัทฯ	 มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียม	 เป็นธรรม	 และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม	 พร้อมจัดให้มีการอบรม	

พัฒนาความรู้ความสามารถแก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อพัฒนาทักษะในการท�างานให้มีประสิทธิภาพสูงซึ่งเป็นตามนโนบายของบริษัท	 อีก

ทั้งมีการจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพส�าหรับพนักงาน	สวัสดิการอื่นๆ	เช่น	โบนัส	การประกันสุขภาพ	ประกันชีวิต	เป็นต้น			โดย	ในปี	2559	

จ�านวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมของพนักงานต่อปี	เท่ากับ	12	ชั่วโมงต่อคน	ซึ่งลดลงจากปีที่ผ่านมา	2	ชั่วโมงต่อคนเนื่องจากบริษัทด�าเนิน

การควบคุมงบประมาณและค่าใช้จ่าย

นอกจากนี้	ในปี	2559	ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุ	การหยุดงานหรือเจ็บป่วยจากการท�างานของพนักงานบริษัท	

บริษัทฯ	ให้ความส�าคัญในความปลอดภัยในชีวิตและสุขอนามัยของพนักงาน	ดังนี้

•	 บริษัทมุ่งมั่น	พัฒนา	ระบบความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงานตามข้อก�าหนดของกฎหมาย

•	 บริษัทจะด�าเนินการเพื่อควบคุมและป้องกันการสูญเสียอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ	 อัคคีภัย	 และความเจ็บป่วยอันเนื่องจาก

การท�างาน	ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการท�างานที่ปลอดภัยต่อพนักงาน

•	 บริษัทได้สนับสนุนทรัพยากร	อย่างเพียงพอและเหมาะสมตามข้อก�าหนดของกฎหมาย		โดยมุ่งมั่นในการพัฒนาทรัพยากร

บุคคลให้มีความรู้และสร้างจิตส�านึกในด้านความปลอดภัย	และสุขอนามัยของพนักงาน

•	 ความปลอดภัย	 และสุขอนามัยของพนักงานเป็นสิ่งที่ส�าคัญ	 และเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหาร	 ผู้บังคับ

บัญชาทุกระดับ	และพนักงานทุกคน	จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ	ข้อก�าหนดของกฎหมาย

(3)	 คู่ค้า

	 การด�าเนินธุรกิจกับคู่ค้าใดๆ	 	 	 ต้องไม่น�ามาซึ่งความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ	 หรือกฎหมายใดๆ	 	 	 บริษัทฯ	 ค�านึงถึงความ

เสมอภาคในการด�าเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้า		และบริษัทฯ	มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้า	รวมถึงการปฏิบัติ

ตามสัญญาต่อคู่ค้าอย่างจริงใจ	และไม่เอารัดเอาเปรียบ		

	 บริษัทมีกระบวนการและหลักเกณฑ์คัดเลือกคู่ค้า	เพื่อวิเคราะห์และประเมินคู่ค้า	ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการตามมาตรฐาน	ISO	

9001:2008		โดยมีหลักเกณฑ์ที่ส�าคัญ	ดังนี้

ก)	 การคัดเลือกคู่ค้า/ผู้ขาย	 พิจารณาจากเรื่องคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์	 ความต้องการของตลาด	 การพัฒนาทางด้าน

เทคโนโลยีของคู่ค้า	ชื่อเสียงของคู่ค้า	ราคา	ความช่วยเหลือทางด้านการตลาด	เงื่อนไขทางการค้า	และการจัดส่งผลิตภัณฑ์

ข)	 การประเมินคู่ค้า		บริษัทจะประเมินคู่ค้าทุกๆ	ไตรมาสแรกของปี	โดยจะเลือกประเมินเฉพาะคู่ค้าหลักๆ	ทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ

ค)	 นอกจากนี้บริษัทมีการกระบวนการจ้างเหมาช่วง	 เพื่อคัดเลือกผู้รับเหมาช่วงโดยคณะกรรมการคัดเลือกผู้รับเหมาช่วง

จะก�าหนดประเภทงานต้องการจะจ้างเหมา	 และเปิดรับสมัครผู้รับเหมาช่วง	 	 และคณะกรรมการคัดเลือกผู้รับเหมาช่วงจะ

พิจารณาและประเมินเพื่อให้เหมาะสมกับประเภทงาน		แล้วจึงจัดท�าทะเบียนผู้รับเหมาช่วง
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(4)	 เจ้าหนี้

	 บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงทางการเงินอย่างเคร่งครัด	เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี้		ในการช�าระ

คืนหนี้	เงินกู้ยืม	ดอกเบี้ย	และความรับผิดชอบในหลักประกันต่างๆ	

	 (5)	ลูกค้า

	 บริษัท	มีความมุ่งมั่นที่จะเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า		เช่น	การให้บริการที่เท่าเทียม	การจ�าหน่ายสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ	

การรักษาความลับของลูกค้า	 โดยบริษัทฯ	 มีหน่วยงานหรือบุคคลที่ท�าหน้าที่ดูแลความสัมพันธ์กับลูกค้า	 เพื่อรีบด�าเนินการให้แก่ลูกค้าโดยเร็ว

ที่สุด		รวมทั้งมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีมีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสม	รวม
ทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน		
	 (6)	คู่แข่งทางการค้า
	 บริษัทฯ	 มีความมุ่งมั่นที่จะประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่เป็นธรรม	 รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน	 และ
หลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อท�าลายคู่แข่ง
	 (7)	ชุมชนและสังคม
	 บริษัทฯ	ส่งเสริมและด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน	สังคมและสิ่งแวดล้อม		ทั้งในด้านความปลอดภัย	คุณภาพชีวิต	การ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ		ตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม		โดยแบ่งปันผลก�าไรส่วน
หนึ่งเพื่อตอบแทนและสร้างสรรค์ชุมชนและสังคม	 	 ค�านึงถึงการด�าเนินธุรกิจที่จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	 ด้วยการเลือกเทคโนโลยี	 และ
พัฒนานวัตกรรมที่จะส่งเสริมการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	 บริษัทฯ	 ได้ยึดแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน	 ตามหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	 ขององค์การสหประชาชาติซึ่งเป็นสิทธิ
พื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อพนักงานของบริษัท	และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง		รวมทั้งไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา	หรือลิขสิทธิ์
	 ในปี	2559		บริษัทได้เข้าร่วมโครงการกิจกรรม		Workshop		ของสถาบันไทยพัฒน์และยูนิเซฟประเทศไทย	เพื่อเป็น	1	ใน	60	องค์กร	
ที่ก้าวสู่องค์กรธุรกิจที่เป็นมิตรต่อเด็ก	 	 ซึ่งภายในกิจกรรมดังกล่าว	 ทางตัวแทนจากสถาบันไทยพัฒน์	 ได้มาถ่ายทอดความรู้	 เพื่อการประเมิน
ผลกระทบ	 และการหาแนวเพื่อการเคารพและสนับสนุนสิทธิเด็ก	 อีกทั้งหลักปฏิบัติทางธุรกิจ	 	 บทบาทในสถานประกอบการ	 (Workplace)	
บทบาทในตลาด	 (Marketplace)	 บทบาทในชุมชนและสิ่งแวดล้อม	 (Community	 and	 Environment)	 ที่องค์กรด�าเนินการอยู่ในปัจจุบัน		
เพื่อบูรณาการ	สนับสนุนและส่งเสริมสิทธิเด็ก		โดยจัดขึ้น		ณ	อาคารแพลนเน็ตคอม	เมื่อวันอังคารที่	20	กันยายน	2559	ที่ผ่านมา

หมวดที่	4	การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส	(Disclosure	and	Transparency)
	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ให้ความส�าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง	 ครบถ้วน	 และโปร่งใส	 ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและ
ข้อมูลทั่วไปตามหลักเกณฑ์ของ	 ก.ล.ต.	 และตลาดหลักทรัพย์	 ตลอดจนข้อมูลที่ส�าคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	 ซึ่งมีผลก
ระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ	 เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ	 ทั้งหมดได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่า
เทียมกัน	 บริษัทฯ	 จะท�าการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ	 ต่อผู้ถือหุ้น	 และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลของ
ตลาดหลักทรัพย์	และเว็บไซต์ของบริษัทฯ		
	 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท	 	 จัดให้มีวาระทบทวนการถือครองหลักทรัพย์	 “PCA”	 ของกรรมการและผู้บริหารทุกไตรมาส		
โดยปี	2558	และ	2559	กรรมการบริษัท	และผู้บริหารระดับสูง	ได้ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	ดังนี้

รายชื่อกรรมการ 

และผู้บริหารระดับสูง
ต�าแหน่ง

จ�านวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม หมายเหตุ

2559 2558

1.	นายสรรพัชญ	โสภณ ประธานกรรมการ 0 0 -

2.	นายประพัฒน์	รัฐเลิศกานต์	
รองประธานกรรมการ	และประธาน

กรรมการบริหาร
78,950,000 78,950,000 รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง

3.	นายเทรเวอร์	ทอมสัน	
กรรมการบริหาร	และ	รองประธาน

กรรมการบริหาร
78,950,000 78,950,000 รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง

4.	ดร.	ขัติยา	ไกรกาญจน์
กรรมการอิสระ	และประธาน

กรรมการตรวจสอบ
0 0 -

5.	นายสมพงศ์	อุ่ยตระกูล

กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ	

และประธานกรรมการบริหารความ

เสี่ยง	และกรรมการสรรหาฯ

50,000 50,000 -
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รายชื่อกรรมการ 

และผู้บริหารระดับสูง
ต�าแหน่ง

จ�านวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม หมายเหตุ

2559 2558

6.	นางสุธารักษ์	สุนทรภูษิต

กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ	

กรรมการบริหารความเสี่ยง	และ

กรรมการสรรหาฯ

50,000 50,000 -

7.	นายปราโมทย์	พงษ์ทอง	 กรรมการ	และประธานกรรมการสรร
หาฯ	

0 0 ได้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการบริษัท	ตามมติ
ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท	ครั้งที่	3/2558	
เมื่อวันที่	12	พฤษภาคม	
2558	แทนนางรัตนา	

สุวรรณ

8.	นายสมคิด	หวังเชิดชูวงศ์	 กรรมการอิสระ	กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง	และกรรมการสรรหาฯ

0 0 ได้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการบริษัท	ตามมติ
ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท	ครั้งที่	3/2558	
เมื่อวันที่	12	พฤษภาคม	
2558	แทนนายสมชาย	

สกุลวิจิตร์สินธุ

9.	นายสาธิต	รัฐเลิศกานต์	 กรรมการบริหาร 10,390,000 10,375,000
ปี	2559	ซื้อเพิ่ม	และได้
รายงานต่อ	กลต	แล้ว

10.	นายประวิช	รุ่งเดชารักษ์
กรรมการบริหาร	และผู้ช่วยกรรมการ
ผู้อ�านวยการฝ่ายPre-Sales

775,000 775,000
ลาออกจากพนักงาน

บริษัทเมื่อวันท ี
1	กรกฎาคม	2559

11.	นายรุ่งโรจน์	จตุรวรพร
กรรมการบริหาร	และผู้ช่วยกรรมการ
ผู้อ�านวยการฝ่ายขาย

50,000 50,000 -

12.	นางสาววรรณภา	วีระเจริญ
กรรมการบริหาร	และผู้ช่วยกรรมการ
ผู้อ�านวยการฝ่ายปฏิบัติการ

- -
ได้รับการแต่งตั้ง	และมี

ผลตั้งแต่วันที่	 
18	มกราคม	2559

13.	นายวีรศักดิ์	อาทรชัยกุล
กรรมการบริหาร	และผู้ช่วยกรรมการ
ผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาดและ
พัฒนาธุรกิจ

10,000 10,000
ได้รับการแต่งตั้ง	และมี

ผลตั้งแต่วันที่	 
18	มกราคม	2559

14.	นายไพโรจน์	พรพัฒนนางกูร
กรรมการบริหาร	และผู้ช่วยกรรมการ
ผู้อ�านวยการฝ่ายบริการเทคนิค

- -
ได้รับการแต่งตั้ง	และมี

ผลตั้งแต่วันที่	 
18	มกราคม	2559

15.	นางธัชพร	รัตนโมรา
กรรมการบริหารและผู้ช่วยกรรมการ
ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

- -
ลาออกจากพนักงาน

บริษัทเมื่อวันท ี
30	พฤศจิกายน	2559

16.	นางไพรัลยา	สุพิทักษ์
กรรมการบริหารและรักษาการผู้ช่วย
กรรมการผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและ
การเงิน

- -

ได้รับการแต่งตั้งและมี
ผลตั้งแต่วันที ่

12	มกราคม	2560 
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	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อรายงานงบการเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง	 ครบถ้วน	 เป็นจริง	 และสมเหตุสมผล	 

งบการเงินของบริษัทฯ	 จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป	 โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ	

และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง	รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน	นอกจากนี้	คณะกรรมการได้จัดให้

มีการด�ารงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล	 เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางการบัญชีมีความถูกต้อง	 ครบ

ถ้วน	 และเพียงพอที่จะด�ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน	 และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด�าเนินการที่ผิดปกติอย่างมี

สาระส�าคัญ	 รวมถึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ	 ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเพื่อท�าหน้าที่ในการตรวจสอบรายงาน

ทางการเงิน	รายการระหว่างกัน	และระบบควบคุมภายใน	โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	

		 ในส่วนของงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์	 บริษัทฯ	 ยังไม่ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะเนื่องจากกิจกรรมในเรื่องดังกล่าวยังมีไม่มาก

นัก	 แต่ได้มอบหมายให้	 นายประพัฒน์	 รัฐเลิศกานต์	 ท�าหน้าที่ในการติดต่อและให้ข้อมูลต่างๆ	 แก่ผู้ถือหุ้น	 นักวิเคราะห์	 รวมถึงหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง	ซึ่งข้อมูลดังกล่าวต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง	ครบถ้วน	ตรงต่อความเป็นจริง	และทั่วถึง	ทั้งนี้	เมื่อวันที่	30	สิงหาคม	2559	บริษัทฯ	ได้

เข้าร่วมงาน	Opportunity	Day	จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors) 

 1. โครงสร้างคณะกรรมการ

	 คณะกรรมการของบริษัทฯ	 ประกอบด้วย	 ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้	 ความสามารถ	 และประสบการณ์ที่มีความหลากหลายในระดับ

ต�าแหน่งผู้บริหารจากองค์กรต่างๆ	โดยไม่ค�านึงเพศ	และอายุ	จึงสามารถน�าประสบการณ์	ความรู้ความสามารถมาพัฒนาและก�าหนดนโยบาย

ทิศทางการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ	และผู้ถือหุ้น	โดยคณะกรรมการบริษัทฯ	

จะมีบทบาทส�าคัญในการก�าหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร	 ตลอดจนมีบทบาทส�าคัญในการก�ากับดูแล	 ตรวจสอบ	 ติดตามผลการ

ปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการและประเมินผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้	 	 	และเพื่อให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กรรมการบริษัทแต่ละคนจะด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน	5	แห่ง

	 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ	ประกอบด้วย	กรรมการอิสระมากกว่า	1	 ใน	3	ของจ�านวนกรรมการทั้งคณะ	ปัจจุบันบริษัทฯ	มี

กรรมกา	 รทั้งสิ้นจ�านวน	 8	 ท่าน	 แบ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจ�านวน	 2	 ท่าน	 และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจ�านวน	 6	 ท่าน	 ซึ่งรวม

กรรมการตรวจสอบจ�านวน	 3	 ท่าน	 นอกจากนี้	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ	 เพื่อช่วยในการก�ากับดูแล

กิจการของบริษัทฯ	ดังนี้

	 1.1	คณะกรรมการบริหาร	บริษัทฯ	มีกรรมการบริหารทั้งสิ้น	8	ท่าน	โดยคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้ก�าหนดแนวทางและกลยุทธ์

ในการด�าเนินธุรกิจ	ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนดโดยคณะกรรมการบริษัทฯ	และเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างคล่องตัว	

	 1.2	คณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัทฯ	มีกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น	3	ท่าน	เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให ้

คณะกรรมการบริษัทฯ	พิจารณาและรับทราบ	ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้ก�าหนดไว้ในอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ	ทั้งนี้	กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย	1	ท่าน	มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีเพียงพอที่จะสามารถท�าหน้าที่ในการสอบทาน

ความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ	ได้

	 1.3	 คณะกรรมการสรรหา	 ก�าหนดค่าตอบแทน	 และบรรษทัภบิาล	 (คณะกรรมการสรรหาฯ)	 คณะกรรมการบริษทัเป็นผู้แต่งตัง้คณะ

กรรมการสรรหาฯ			บริษัทฯ	มกีรรมการสรรหาฯทัง้ส้ิน	4	ท่าน	ซึง่เป็นกรรมการทีม่ใิช่กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร	และกรรมการอสิระ		โดยมกีรรมการ

ทีม่ใิช่กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหารด�ารงต�าแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาฯ	 	 	 กรรมการสรรหาฯมวีาระด�ารงต�าแหน่งเช่นเดยีวกบัระยะเวลา

การด�ารงต�าแหน่งการเป็นกรรมการในคณะกรรมการบรษิทัคณะกรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทน	และบรรษทัภบิาล	มหีน้าทีร่บัผดิชอบ	ตาม

รายละเอยีดทีร่ะบุในเรือ่งโครงสร้างการจดัการ

	 1.4	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	 	 	คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	 โดยเลือกจากกรรมการ	

และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิ	ทั้งนี้ก�าหนดให้กรรมการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับการแต่งตั้งคัดเลือกสมาชิก	1	ท่านให้ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการ

บริหารความเสี่ยง	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักในการก�าหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความ

เสี่ยงของธุรกิจ	ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงทางด้านกลยุทธ์องค์กร		การเงิน	การปฏิบัติงาน	และปัจจัยภายนอก	รวมถึงควบคุมติดตาม	ตรวจ

สอบ	 ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง	 ให้บริษัทด�าเนินการตามนโยบายบริหารความเสี่ยงที่ก�าหนด	 	 ตลอดจนทบทวนความเพียงพอของ

นโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง	 ความมีประสิทธิผลของระบบ	และการปฏิบัติตามนโยบายที่ก�าหนด	 	 	 ทั้งนี้	 จะต้องรายงานผลการ

ปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท	และรายงานการท�าหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจ�าปี				นอกจากนี้คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง	ได้แต่งตั้งคณะท�างานบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการบริหาร	โดยมีขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ	คือ	(1)	

ระบุความเสี่ยง	ประเมินระดับของความเสี่ยง	และทบทวนการบริหารความเสี่ยงควบคู่ไปกับแผนธุรกิจ	หรือ	Business	Plan	(2)	ประมาณการ

ผลกระทบ	(3)	ก�าหนดมาตรการเพื่อลดความเสี่ยง	(4)	ติดตามผลและการรายงานสถานะความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	และ	
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(5)	สร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงให้แก่พนักงานในองค์กรอย่างต่อเนื่อง

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 มีนโยบายให้ประธานกรรมการและหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน	 เพื่อให้เกิดความ

ชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลและการบริหารงานประจ�า	 ทั้งนี้	 บริษัทฯ	 ได้แบ่งแยกบทบาท

หน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ	 	 กับผู้บริหารอย่างชัดเจน	 โดยคณะกรรมการบริษัทฯ	 ท�าหน้าที่ในการก�าหนดนโยบาย

และก�ากับดูแลการด�าเนินงานของผู้บริหาร	 	 	 ขณะที่ผู้บริหารท�าหน้าที่บริหารงานของบริษัทฯ	 ในด้านต่างๆ	 ให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�าหนด		

อย่างไรก็ตาม	 เพื่อเป็นการป้องกันการมีอ�านาจเบ็ดเสร็จ	 บริษัทฯ	 จึงได้ก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรใน

อ�านาจการด�าเนินงานของบริษัท	(Level	of	Authorization	-	LOA)

 

	 ทั้งนี้	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ	 เพื่อให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์	ตามรายละเอียดในโครงสร้างการจัดการ	

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

ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	โดยคณะกรรมการต้องเข้าใจและทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตน	และ

ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย	 วัตถุประสงค์	 และข้อบังคับของบริษัทฯ	 ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	 และ

ค�านึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ	 และผู้ถือหุ้นเป็นส�าคัญ	 ทั้งนี้	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 เป็นผู้ก�าหนดนโยบาย	 เป้าหมายการด�าเนินธุรกิจ	 แผน

ธุรกิจ	ตลอดจนงบประมาณของบริษัทฯ	และก�ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการด�าเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย	แผนงาน	และงบประมาณที่ก�าหนดไว้

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ	และผู้ถือหุ้นโดยรวม	

 นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน ์

 บริษัทฯ	 มีการก�าหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการท�ารายการระหว่างกันของบริษัทฯ	 และ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	 ว่าผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนในการอนุมัติรายการดังกล่าว	 โดยคณะกรรมการบริษัทฯ	 จะ

ต้องดูแลให้บริษัทฯ	 ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 และข้อบังคับ	 ประกาศ	 ค�าสั่ง	 หรือข้อก�าหนดของ

คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง	 รวมตลอดถึงการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อก�าหนดเกี่ยวกับการ

เปิดเผยข้อมูลการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน	และการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ส�าคัญของบริษัทฯ	 รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่

ก�าหนดโดยสมาคมนักบัญชีโดยเคร่งครัด	

	 นอกจากนี้	บริษัทฯ	จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ	หรือผู้สอบบัญชี	หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ	แล้วแต่กรณี	พิจารณาตรวจสอบและ

ให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคา	และความสมเหตุสมผลของการท�ารายการ	และจะท�าการเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าว

ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	แบบแสดงรายงานข้อมูลประจ�าปี	 

(แบบ	56-1)	และรายงานประจ�าปี	(แบบ	56-2)	รวมท้ัง	คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้รับทราบรายงานการเปล่ียนแปลงการมีส่วนได้เสีย

ของกรรมการ	และผู้บริหารทุกไตรมาส

 ระบบการควบคุมภายใน

	 บริษัทฯ	 ให้ความส�าคัญต่อระบบการควบคุมภายในส�าหรับทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ	 จึงได้มีการก�าหนดขอบเขตหน้าที่

และอ�านาจด�าเนินการอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร	 มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์มากที่สุด	 และมีการแบ่งแยก

หน้าที่ความรับผิดชอบในการอนุมัติ	 การบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ	 และการจัดเก็บดูแลทรัพย์สินออกจากกัน	 เพื่อให้เกิดการ

ถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม	 นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบการเงิน	 โดยบริษัทฯ	 จัดให้มีระบบรายงาน

ทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ	 โดยฝ่ายตรวจสอบภายในจะเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน	 และ

รายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

	 บริษัทฯ	 มีการก�าหนดเป้าหมายการด�าเนินธุรกิจที่ชัดเจนและสามารถวัดผลการด�าเนินงานได้	 โดยฝ่ายบริหารและจัดการจะมีการ

เปรียบเทียบผลการด�าเนินงานจริงกับเป้าหมายที่ก�าหนดไว้เป็นประจ�าทุกเดือน	 โดยจะมีการประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้งที่มาจากภายนอก

และภายในที่พบในการด�าเนินงาน	วิเคราะห์ถึงปัจจัยที่เป็นสาเหตุและมีการก�าหนดมาตรการ

	 ในการติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง	 รวมทั้งมาตรการในการลดความเสี่ยง	 รวมถึงมอบหมายให้หน่วยงานที่

เกี่ยวข้องติดตามความเสี่ยงนั้นๆ	อย่างต่อเนื่อง	และรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการ
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 3. การประชุมคณะกรรมการ
 3.1  คณะกรรมการบริษัท
 บริษัทฯ	 มีนโยบายให้คณะกรรมการของบริษัทฯ	 ต้องประชุมอย่างน้อย	 3	 เดือนต่อครั้ง	 และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตาม

ความจ�าเป็น	 โดยการประชุมแต่ละครั้งได้มีการก�าหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจนและมีการส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมรายละเอียดล่วง

หน้า	7	วัน	เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม	รวมทั้งได้มีการจดบันทึกรายงานการประชุม

เป็นลายลักษณ์อักษร	 และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทฯ	 พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทฯ	 และผู้ที่

เกี่ยวข้องตรวจสอบได้		

	 บริษัทฯ	 ได้ก�าหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัทประจ�าปีเป็นการล่วงหน้าทั้งปี	 	 โดยแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อ

ทราบก�าหนดการประชุมดังกล่าว		ส�าหรับปี	2560	คณะกรรมการฯ	ก�าหนดให้มีประชุมรายเดือนทุกวันพฤหัสบดีที่สามของเดือน	เวลา	18.00	

น.		ยกเว้นการประชุมที่มีวาระรับรองงบการเงินรายไตรมาส	การประชุมจะจัดในวันพฤหัสบดีก่อนถึงวันก�าหนดส่งงบการเงิน	เวลา	10.00	น.	

 

	 การประชุมของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมด	 จึงถือครบเป็นองค์

ประชุม		ทั้งนี้	ณ	ขณะที่คณะกรรมการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ		จะต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า	2	ใน	3	ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	ประกอบด้วย	นายสรรพัชญ	โสภณ			ดร.ขัติยา	ไกรกาญจน์	นางสุทธารักษ์	

สุนทรภูษิต	นายสมพงษ์	อุ่ยตระกูล	นายปราโมทย์	พงษ์ทอง	และนายสมคิด	หวังเชิดชูวงศ์	ได้มีการประชุมระหว่างกันเองโดยไม่มีฝ่ายจัดการ

ร่วมด้วย	เพื่ออภิปรายเรื่องต่างๆ	เกี่ยวกับการจัดการบริษัท

	 ในปี	2557-2559	บริษัทฯ	มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	จ�านวน	6	ครั้ง	จ�านวน	10	ครั้ง	และ	จ�านวน	9	ครั้ง	ตามล�าดับ	

โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน	มีดังนี้

รายชื่อกรรมการ
จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม / จ�านวนการประชุมรวม

2559 2558 2557
1.นายสรรพัชญ	โสภณ 9/9 10/10 6/6

2.นายประพัฒน์	รัฐเลิศกานต์ 9/9 10/10 6/6

3.นายเทรเวอร์	ทอมสัน 9/9 8/10 5/6

4.ดร.ขัติยา	ไกรกาญจน์ 9/9 10/10 6/6

5.นายสมพงศ์	อุ่ยตระกูล 9/9 10/10 6/6

6.นางสุธารักษ์	สุนทรภูษิต 9/9 8/10 4/6

7.นายปราโมทย์	พงษ์ทอง (2) 9/9 7/10 -

8.นายสมคิด	หวังเชิดชูวงศ์	(3) 9/9 7/10 -

9.นายสาธิต	รัฐเลิศกานต์	(1) - 2/10 6/6

10.นางรัตนา	สุวรรณ	(1) - 2/10 5/6

11.นายสมชาย	สกุลวิจิตร์สินธุ	(1) - 2/10 6/6

หมายเหต ุ  

(1)	นายสาธิต	รัฐเลิศกานต์	นางรัตนา	สุวรรณ		และนายสมชาย	สกุลวิจิตร์สินธุ	ลาออกจากกรรมการบริษัทเมื่อวันที่	

11	พฤษภาคม	2558

(2)	นายปราโมทย์	พงษ์ทอง	ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท	ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	3/2558	เมื่อ

วันที่	12	พฤษภาคม	2558	แทนนางรัตนา	สุวรรณ

(3)	นายสมคิด	หวังเชิดชูวงศ์	ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท	ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	3/2558	เมื่อ

วันที่	12	พฤษภาคม	2558	แทนนายสมชาย	สกุลวิจิตร์สินธุ
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 3.2  คณะกรรมการตรวจสอบ
	 ในปี	2557	-	2559	บริษัทฯ	มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส		จ�านวน		4	ครั้งต่อปี	โดยรายละเอียดการเข้าร่วม

ประชุมของกรรมการแต่ละท่าน	มีดังนี้

รายชื่อกรรมการ
จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม / จ�านวนการประชุมรวม

2559 2558 2557
1.ดร.ขัติยา	ไกรกาญจน์ 4/4 4/4 4/4

2.นายสมพงศ์	อุ่ยตระกูล 4/4 4/4 4/4

3.นางสุธารักษ์	สุนทรภูษิต 4/4 3/4 3/4

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

ค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาล	(คณะกรรมการสรรหาฯ)			โดยคณะกรรมการสรรหาฯ	จะต้องจัดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่า	2	ครั้งต่อปี	โดย

กรรมการต้องมาประชุมด้วยตนเอง		

	 ในปี	2557	-	2559	บริษัทฯ	จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ	จ�านวน	3	ครั้ง	และจ�านวน	2	ครั้ง	ตามล�าดับ	โดยรายละเอียดการ

เข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน	มีดังนี้

รายชื่อกรรมการ
จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม / จ�านวนการประชุมรวม

ต�าแหน่ง 2559 2558
1.	นายสรรพัชญ	โสภณ	(1) ประธานกรรมการสรรหาฯ - 1/3

2.	ดร.ขัติยา	ไกรกาญจน์	(2) ประธานกรรมการสรรหาฯ - 1/3

3.	นายปราโมทย์	พงษ์ทอง	(3) ประธานกรรมการสรรหาฯ 2/2 2/3

4.	นายสมพงค์	อุ่ยตระกูล กรรมการ 2/2 3/3

5.	นางสุธารักษ์	สุนทรภูษิต กรรมการ 2/2 2/3

6.	นายสมคิด	หวังเชิดชูวงศ์	(4) กรรมการ 2/2 2/3

หมายเหตุ: 

(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

 3.4  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
	 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	 ครั้งที่	 5/2557	 เมื่อวันที่	 12	พฤศจิกายน	 2557	 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง	 คณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยง	โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	จะต้องจัดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่า	2	ครั้งต่อปี	โดยกรรมการต้องมาประชุมด้วยตนเอง		

	 ในปี	2558	-	2559	บริษัทฯ	จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ	จ�านวน	2	ครั้ง	และจ�านวน	1	ครั้ง	ตามล�าดับ	โดยรายละเอียดการ

เข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน	มีดังนี้



72รายงานประจำาปี

รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง
จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม / จ�านวนการประชุมรวม

2559 2558
1.	นายสรรพัชญ	โสภณ	(1) ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง - -

2.	ดร.ขัติยา	ไกรกาญจน์	(2) กรรมการ - -

3.	นายสมพงค์	อุ่ยตระกูล	(3) ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 1/1 2/2

4.	นางสุธารักษ์	สุนทรภูษิต กรรมการ 1/1 2/2

5.	นายสมคิด	หวังเชิดชูวงศ์	(4) กรรมการ 1/1 2/2

หมายเหตุ:   

(1)	 นายสรรพัชญ	 โสภณ	 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	 ได้ลาออกจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	 เมื่อวันที่	 18	

มิถุนายน	2558

(2)	 ดร.ขัติยา	ไกรกาญจน์	กรรมการ	ได้ลาออกจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	เมื่อวันที่	18	มิถุนายน	2558

(3)	 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	 4/2558	 เมื่อวันที่	 18	มิถุนายน	2558	 ได้แต่งตั้ง	นายสมพงค์	 อุ่ยตระกูล	 เป็น

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	แทนนายสรรพัชญ	โสภณ	มีผลตั้งแต่วันที่	19	มิถุนายน	2558

(4)	 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	4/2558	เมื่อวันที่	18	มิถุนายน	2558	ได้แต่งตั้งนายสมคิด	หวังเชิดชูวงศ์	 เป็น

กรรมการ		มีผลตั้งแต่วันที่	19	มิถุนายน	2558

 

 4.ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

	 บริษัทฯมีการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในระดับที่เหมาะสมและเป็นอัตราที่เพียงพอส�าหรับการรักษากรรมการ

และผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้โดยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่มากเกินควร	 และอยู่ในระดับที่สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรม

เดียวกัน	 ปัจจัยที่จะน�ามาพิจารณา	 ประกอบด้วย	 ประสบการณ์	 ภาระหน้าที่	 ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ	 ทั้งนี้	 การจ่ายค่า

ตอบแทนของกรรมการจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 ในส่วนของค่าตอบแทนของผู้บริหาร	 จะเป็นไปตาม

หลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ	ก�าหนดไว้	 ซึ่งจะพิจารณาจากภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร

แต่ละท่าน	ประกอบกับผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	

 5.การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 มีนโยบายส่งเสริมและอ�านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยว	 ข้องในระบบการ

ก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ	ซึ่งรวมถึง	กรรมการ	กรรมการตรวจสอบ	ผู้บริหาร	และเลขานุการบริษัทฯ	เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงาน

งานอย่างต่อเนื่อง	 ได้แก่	หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	 (Thai	 Institute	of	Directors	Association:	 IOD)	และ

หลักสูตรที่จัดโดยสถาบันอื่นๆ	

	 กรรมการ	กรรมการตรวจสอบ	ผูบ้รหิาร	และเลขานกุารบริษทั	ทีเ่ข้าร่วมการฝึกอบรมในหลกัสตูรของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ

บรษัิทไทย	ดงันี้

ชื่อ-สกุล ต�าแหน่ง หลักสูตรที่เข้าร่วมอบรม

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

2.	นายประพัฒน์	รัฐเลิศกานต์ •	รองประธานกรรมการ	
•	ประธานกรรมการบริหาร
•	กรรมการผู้อ�านวยการและหัวหน้าเจ้า
หน้าที่บริหาร	

-	หลักสูตร	Successful	Formulation	&	Execution	of	
Strategy	(SFE)	28/2016
-	อบรมนวัตกรรม	:	ส�าหรับโครงการอบรมและพัฒนา
ศักยภาพขั้นสูงทางนวัตกรรมส�าหรับผู้ประกอบการ			(ครั้ง
ที่	4	)
-	หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)		
195/2014	
-	หลักสูตร	Director	Accreditation	Porogram	(DAP)	
94/2012
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ชื่อ-สกุล ต�าแหน่ง หลักสูตรที่เข้าร่วมอบรม

3.	นายเทรเวอร์	ทอมสัน •	กรรมการ
•	รองประธานกรรมการบริหาร
•	กรรมการผู้อ�านวยการและหัวหน้า 
เจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยี

-	หลักสูตร	Director	Certification	Program	English	
Program	(DCP)	207/2015
-	หลักสูตร	Director	Accreditation	Porogram	(DAP)	
95/2012

4.	ดร.ขัติยา	ไกรกาญจน์ •	กรรมการอิสระ

•	ประธานกรรมการตรวจสอบ

-		หลักสูตร	Director	Certification	Program	Update	
(DCPU)	5/2015
-		หลักสูตร	Anti-Corruption	for	Executive	Program		
(ACEP)	9/2014
-		หลักสูตร	Audit	Committee	Program	(AACP)	
34/2011

-		หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)		
11/2008
-			หลักสูตร	Financial	Statements	for	Directors	(FSD)		
3/2008
-		หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	
37/2005

5.	นายสมพงศ์	อุ่ยตระกูล •	กรรมการอิสระ

•	กรรมการตรวจสอบ

-		หลักสูตร	Driving	Company	Success	with	IT	
Governance	(ITG)	3/2016
-		หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)				
219/2016
-		หลักสูตร	Advance	Audit	Committee	Program	
(AACP)	17/2014
-		หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	
102/2013

6.	นางสุธารักษ์	สุนทรภูษิต •	กรรมการอิสระ	

•	กรรมการตรวจสอบ

 

-		หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)			
219/2016
-	หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	
103/2013

7.	นายปราโมทย์	พงษ์ทอง •	กรรมการ -	หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	
104/2013
-	หลักสูตร	Director	Certified	Program	Refresher	(DCP	
RE)		5/2007
-	หลักสูตร	Director	Certified	Program	(DCP)	0/2000

8.	นายสมคิด	หวังเชิดชูวงศ์ •	กรรมการอิสระ -	หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	
2006

9.	นายสาธิต	รัฐเลิศกานต์ •	กรรมการบริหารและรองกรรมการ

ผู้อ�านวยการฝ่ายขาย
-	หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	
205/2015
-	หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	
104/2013

10.	นายรุ่งโรจน์	จตุรวรพร •	ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการฝ่ายขาย -	หลักสูตร	Successful	Formulation	&	Execution	of	
Strategy	(SFE)	28/2016

11.	นางสาววรรณภา	วีระเจริญ •	ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการฝ่ายปฎิบัติ

การ
-	หลักสูตร	Successful	Formulation	&	Execution	of	
Strategy	(SFE)	28/2016
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ชื่อ-สกุล ต�าแหน่ง หลักสูตรที่เข้าร่วมอบรม

12.	นายวีรศักดิ์	อาทรชัยกุล •	ผู้ช่วยกรรมการอ�านวยการฝ่ายการ

ตลาดและพัฒนาธุรกิจ

-	อบรมนวัตกรรม	:	ส�าหรับโครงการอบรมและพัฒนา
ศักยภาพขั้นสูงทางนวัตกรรมส�าหรับผู้ประกอบการ			(ครั้ง
ที่	4	)

13.	นางสาววัฑรา	อรุณ •	เลขานุการบริษัท -	หลักสูตร	Anti-Corruption	the	Practice	Guide	(ACPG)	
22/2015
-	หลักสูตร	Company	Secretary	Program	(CSP)		
59/2014

	 นอกจากนี้	 กรรมการบริษัทและผู้บริหารได้เข้าร่วมสัมมนาต่างๆ	 ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	 และสถาบัน

อื่นๆ	อย่างสม�่าเสมอ	เพื่อเพิ่มความรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ	และน�ามาประยุกต์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติและบริหารงาน

 6.การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง
	 การคัดเลือกบุคคลท่ีจะแต่งตั้งเป็นกรรมการ	 จะกระท�าผ่านการประชุมผู้ถือหุ้น	 โดยคณะกรรมการสรรหาฯ	 จะเป็นผู้พิจารณา

คัดเลือกผู้สมัครจากประสบการณ์	 ความรู้	 ความสามารถ	 และคุณสมบัติตามที่กฎหมายก�าหนด	 และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ

พิจารณาทบทวนเพ่ือน�าเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะท�าการคัดเลือกกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ	

 6.1 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ 
องค์ประกอบและการสรรหา	 แต่งตั้ง	 ถอดถอน	 หรือพ้นจากต�าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ	 นั้น	 ได้ก�าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ	 ซึ่ง

สามารถสรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้

1.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ประกอบด้วย	 กรรมการจ�านวนไม่น้อยกว่า	 5	 คน	 และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการ

ทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร	และต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายก�าหนด	

2.ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ	ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

-	 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ�านวนหุ้นที่ตนถือ	

-	 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้	 ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคล

หลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

-	 บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือ

จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น	 ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�านวนกรรมการที่จะ

พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น	ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3.	 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปีทุกครั้ง	 ให้กรรมการออกจากต�าแหน่งจ�านวนหนึ่งในสามของจ�านวนกรรมการในขณะนั้น	 ถ้า

จ�านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้	 ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม	 กรรมการที่จะต้องออกจาก

ต�าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น	 ให้จับสลากกัน	 ส่วนปีหลังๆ	 ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต�าแหน่งนาน

ที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง	กรรมการที่จะออกตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามารับต�าแหน่งใหม่ก็ได้

4.	กรรมการคนใดจะลาออกจากต�าแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ	การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ

5.	ในกรณีที่ต�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ	คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ	และ

ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ากัด	 และ/หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็น

กรรมการแทนในการประชุมคราวถัดไป	 เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า	2	 เดือน	บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว	

จะอยู่ในต�าแหน่งกรรมการได้เพียงแค่วาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน	 มติของคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง

ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�านวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

6.ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต�าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามใน

สี่ของจ�านวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง	 และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียง

 6.2 องค์ประกอบและการแต่งตั้งกรรมการอิสระ
	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 จะร่วมกันพิจารณาเบื้องต้นถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ	 โดยพิจารณา

จากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติมหาชนจ�ากัด	กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ประกาศ

ของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	รวมถึงประกาศ	ข้อบังคับ	และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง	นอกจากนี้	คณะกรรมการบริษัทฯ	จะพิจารณาคัด
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เลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิ	 ประสบการณ์การท�างาน	 และความเหมาะสมด้านอื่นๆ	 ประกอบกัน	 จากนั้นจะน�าเสนอต่อที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ	 ต่อไป	 ทั้งนี้	 บริษัทฯ	 มีนโยบายในการแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย	 1	 ใน	 3	 ของ

จ�านวนกรรมการทั้งหมด	และต้องมีจ�านวนไม่น้อยกว่า	3	ท่าน			 	 	โดยก�าหนดให้วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการอิสระรวมไม่เกิน	9	ปี	

อย่างไรก็ตามกรรมการอิสระสามารถกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งต่อได้หากมีเหตุผลอันสมควร	 	 และกรรมการอิสระจะมีวาระการด�ารงต�าแหน่ง

คราวละไม่เกิน		3	ปี		เนื่องจากกรรมการจะต้องออกจากต�าแหน่งอย่างน้อยจ�านวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญประจ�าปีทุกครั้ง		

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	พ.ศ.	2535		และข้อบังคับของบริษัท

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559			กรรมการอิสระ	ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล กรรมการอิสระ ต�าแหน่ง วันที่ ได้รับแต่งตั้ง ระยะเวลาด�ารงต�าแหน่ง
1.	ดร.	ขัติยา	ไกรกาญจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 30	ธันวาคม	2554 5 ปี

2.	นายสมพงค์	อุ่ยตระกูล กรรมการตรวจสอบ	

ประธานกรรมการบริหารความ

เสี่ยง

กรรมการสรรหาฯ

30	ธันวาคม	2554 5 ปี

3.	นางสุธารักษ์	สุนทรภูษิต กรรมการตรวจสอบ	

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการสรรหาฯ

30	ธันวาคม	2554 5 ปี

4.	นายสมคิด	หวังเชิดชูวงศ์	 กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการสรรหาฯ

12	พฤษภาคม	2558 1 ปี 7 เดือน 20 วัน

 
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1.	ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ	1	ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	หรือนิติบุคคลของ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	โดยนับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2.	ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมบรหิารงาน	ลกูจ้าง	พนกังาน	ทีป่รกึษาทีไ่ด้เงนิเดอืนประจ�า	หรือผู้มอี�านาจควบคมุของ
บริษัทฯ	 บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน	 หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปีก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อ	ก.ล.ต.
3.	ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต	หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย	ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา	คู่สมรส	พี่น้อง	และ
บุตร	รวมทั้งคู่สมรสของบุตร	ของผู้บริหาร	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ผู้มีอ�านาจควบคุม	หรือบุคคลที่จะได้รับการ	เสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มี
อ�านาจควบคุมของบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย
4.	ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ในลักษณะ
ที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน	 รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการ
อิสระ	หรือผู้บริหาร	ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปีก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อ	ก.ล.ต.
5.	ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	 และไม่เป็นผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่	 กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ	 ผู้บริหาร	 หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของส�านักงานสอบบัญชี	 ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	
บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่	 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่า	2	ปีก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน
6.	ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ	 ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน	 ซึ่งได้รับค่า
บริการเกินกว่า	2	ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ทั้งนี้	ในกรณีที่ผู้ให้
บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล	 ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ	 ผู้บริหาร	 หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ	
ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย	 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	 2	 ปีก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อ
ส�านักงาน
7.	ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ	
8.	ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ
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 6.3 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 จะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย	 3	 ท่าน	 โดยแต่งตั้งจาก
กรรมการอิสระของบริษัทฯ	 ที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 รวมถึงประกาศข้อบังคับ	 และ/หรือระเบียบของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด			กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านจะมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ	3	ปี	 	นอกจากนี้	กรรมการอิสระที่
ด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้	

1.	 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการด�าเนินกิจการของบริษัทฯ	 บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	
บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน	หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	
2.	ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	หรือบริษัทย่อยล�าดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
3.	มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท�าหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ	ทั้งนี้	ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่
มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท�าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

 7. การประเมินตนเองส�าหรับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
	 การประเมินผลตนเองส�าหรับการปฏิบัติงานของรายคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง	แบ่งออกเป็น	3	ส่วน	คือ		
1) การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล 
	 หลักเกณฑ์:		การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล		เป็นเครื่องมือช่วยให้กรรมการได้ทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง	
เพื่อน�าไปพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น	 	 โดยแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล	 ในด้าน
ต่างๆ	ดังนี้

1.	ด้านกลยุทธ์
2.	ด้านจริยธรรมและค่านิยม
3.	ด้านความรู้	และความเข้าใจบทบาทฐานะกรรมการ
4.	ด้านการเตรียมความพร้อมเพื่อการประชุม
5.	ด้านการพัฒนาตนเอง

2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของรายคณะ
	 หลักเกณฑ์:		บริษัทฯ	ได้น�าแนวทางแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรายคณะจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะโครงสร้างของคณะกรรมการ	โดยแบบประเมินจะประกอบด้วยหัวข้อ	ดังต่อไปนี้

1.	โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2.	บทบาทหน้าที่	และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3.	การประชุมคณะกรรมการ
4.	การท�าหน้าที่ของกรรมการ
5.	ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
6.	การพัฒนาตนเองของกรรมการและพัฒนาผู้บริหาร

	 การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการจะจัดให้มีขึ้นทุกสิ้นปี	 โดยเลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินให้กรรมการบริษัททุกท่าน
ประเมินตนเอง	 และเป็นผู้รวบรวมเพื่อจัดท�ารายงานสรุปผลการประเมินฯ	 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณารับทราบผลการประเมิน
และข้อเสนอแนะต่างๆ	 เพื่อน�ามาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิผลของการท�างานของคณะกรรมการบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการก�ากับดูแล
กิจการของบริษัท
3)  การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง  
	 หลักเกณฑ์:	 	 บริษัทฯ	 ได้น�าแนวทางแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง	 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมา
ปรับใช้ให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กรของบริษัท	ซึ่งผลการประเมินจะเป็นส่วนส�าคัญในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่และการด�าเนินงานของ
ผู้บริหารระดับสูงรายบุคคลให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น		แบบประเมินประกอบด้วย	3	หมวดหลัก	ดังนี้

หมวดที่ 1  ความคืบหน้าของแผนงาน หมวดที่ 2  การวัดผลการปฏิบัติงาน หมวดที่ 3  การพัฒนา

1. ความเป็นผู้น�า

2. การก�าหนดกลยุทธ์

3. การปฏิบัติตามกลยุทธ์

4. การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน

5. ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ

6. ความสัมพันธ์กับภายนอก
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หมวดที่ 1  ความคืบหน้าของแผนงาน หมวดที่ 2  การวัดผลการปฏิบัติงาน หมวดที่ 3  การพัฒนา

7. การบริหารและความสัมพันธ์กับบุคลากร

8. การสืบทอดต�าแหน่ง

9. ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ

10 .คุณลักษณะส่วนตัว

	 การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับสูงจะจัดให้มีขึ้นทุกสิ้นปี	 	 โดยเลขานุการของคณะกรรมการ	 บริหาร	 จะจัดส่งแบบ

ประเมินให้ผู้บริหารระดับสูงทุกท่านประเมินตนเอง	 และเป็นผู้รวบรวม	 และรายงานผลสรุปผลต่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อพิจารณารับ

ทราบผลการประเมินและน�าข้อเสนอแนะต่างๆ	 มาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิผลของการท�างานของผู้บริหารระดับสูง	 เพื่อให้เกิดประโยชน์

สูงสุดในการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท

8. แผนสืบทอดต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูงขององค์กร
	 คณะกรรมการบริษัท	 ให้ความส�าคัญในการจัดท�าแผนสืบทอดต�าแหน่งงาน	 เพื่อเตรียมพร้อมเมื่อเกิดกรณีที่ผู้บริหารไม่สามารถ
ปฏิบัติได้	 	โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาลจัดท�าแผนการสืบทอดต�าแหน่งงาน	โดยจัดท�าและ
ทบทวนแผนการพัฒนา	ประธานกรรมการบริหาร	หรือ	หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร	 (CEO)	 และ	หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยี	 (CTO)	 รวม
ทั้งผู้บริหารระดับสูง		เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นแผนต่อเนื่องให้มีผู้สืบทอดงาน	ในกรณีที่	CEO	CTO	หรือผู้บริหารระดับสูง	ในต�าแหน่งนั้นๆ	
เกษียณอายุ	หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้	เพื่อให้บริหารงานของบริษัทฯ	สามารถด�าเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง

9. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
1.	 ห้ามมิให้กรรมการ	 ผู้บริหาร	 พนักงาน	 และลูกจ้างของบริษัทฯ	 น�าความลับ	 และ/หรือข้อมูลภายในของ	 	 	 	 บริษัทฯ	 ไปเปิดเผย
หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม	 และไม่ว่าจะได้รับผลประโยชน์
ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
2.	 ห้ามมิให้กรรมการ	 ผู้บริหาร	 พนักงาน	 และลูกจ้างของบริษัทฯ	 รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว	
ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ	 ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	 ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อ
สาธารณชน	เพื่อท�าการซื้อ	ขาย	เสนอซื้อ	เสนอขาย	หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ	ขาย	เสนอซื้อหรือเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	ไม่
ว่าทางตรงหรือทางอ้อม	ก่อนที่ข้อมูลนั้นจะได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน	ไม่ว่าการกระท�าดังกล่าวจะกระท�าเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง
หรือผู้อื่น	หรือเพื่อให้ผู้อื่นกระท�าดังกล่าวโดยตนได้รับประโยชน์ตอบแทน	ผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกลงโทษตามมาตรการทางวินัยของบริษัทฯ
3.	บริษัทฯ	ได้ด�าเนินการแจ้งให้ผู้บริหารเข้าใจและรับทราบภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ	ของตนเอง	คู่
สมรส	และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ตามมาตรา	59	และบทก�าหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535
4.	 บริษัทฯ	 ได้ก�าหนดมิให้กรรมการ	 ผู้บริหาร	 พนักงาน	 และลูกจ้างของบริษัทฯ	 รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของ
บุคคลดังกล่าว	ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	ในช่วงระยะเวลา	1	เดือน	ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชนทราบ
ทั้งนี้	บริษัทฯ	จะแจ้งให้กรรมการ	ผู้บริหาร	พนักงาน	และลูกจ้างของบริษัทฯ	ทราบเกี่ยวกับข้อก�าหนดข้างต้น	

10. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
	 บริษัท	 ส�านักงาน	 อีวาย	 จ�ากัด	 เป็นส�านักงานตรวจสอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี	 2555	 	 	 	 และนางสาวสุมาลี	 รีวราบัณฑิต	 เป็นผู้
ตรวจสอบบัญชีปีที่	 1	 ของบริษัท	 แทนนางสาวทิพวัลย์	 นานานุวัฒน์ซึ่งครบวาระเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีเมื่อปี	 2558	 	 	 	 ผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้
รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีรายการเป็นบุคคลเกี่ยวโยง	 หรือมีการขัดแย้งผลประโยชน์	 	 	 มีความรู้ความสามารถและมีความเป็นอิสระในการ
สอบบัญชี	 และนางสาวสุมาลี	 รีวราบัณฑิต	 เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์	(กลต.)

	 ในปี	2557	–	2559	บริษัทฯ	จ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี		ดังนี้

(หน่วย :บาท) ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 1,160,000 1,160,000 1,100,000

ค่าบริการอื่นๆ - - -
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ความรับผิดชอบต่อสังคม

 1. นโยบายภาพรวมความรับผิดชอบต่อสังคม
	 เมื่อบริษัทฯ	เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม	เอ	ไอ			คณะกรรมการบริษัทได้ค�านึงถึงและให้ความส�าคัญกับแผนการพัฒนาความ

ยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน	(Sustainability	Development	Roadmap:	SD	Roadmap)	ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์	(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	ด้วยการคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง	ราคาที่

เหมาะสม	การจัดส่งสินค้าตรงต่อเวลา	ให้บริการทั้งก่อนและหลังการขายจากทีมงานวิศวกรมืออาชีพ	มุ่งหวังให้การใช้เทคโนโลยีเกิดประโยชน์อย่าง

มีประสิทธิภาพสูงสุดและคุ้มค่าเงินลงทุน	เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า”

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

เป็นเพียงส่วนหนึ่งของ	CSR	หรือ		ความรับผิดชอบต่อสังคมนอกกระบวนการ	(CSR	after	Process)	เท่านั้น				ดังนั้นเพื่อตอบรับกับแผนการ

พัฒนาความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน				บริษัทฯ	จึงได้เริ่มพัฒนาแผนความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการ	(CSR	in	Process)	ในไตรมาส

ที่	4	ประจ�าปี	2557	ภายใต้ชื่อโครงการ	“WE	CARE”	โดยเน้นในเรื่อง	3Ps	ได้แก่	Care	People,	Care	PlanetComm,	และ	Care	Planet	ซึ่ง

โครงการดังกล่าวมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนานโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	เพื่อกระตุ้นให้พนักงานมีจิตส�านึก	และความใส่ใจเกี่ยว

กับความรับผิดชอบต่อตนเอง	ลูกค้า	ผู้ถือหุ้น	คู่ค้า	สังคมและสิ่งแวดล้อม

 3. การด�าเนินงานและการจัดท�ารายงาน
ตั้งแต่ปี 2557 บริษัทได้จัดกิจกรรม  “We Care” โดยค�ำนึงถึงหลักกำร CSR * ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

8 ข้อดังนี้ 

1. กำรประกอบกิจกำรด้วยควำมเป็นธรรม

2. กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น 

3. กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน

4. กำรปฏิบัติต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม

5. ควำมรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

6. กำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม

7. กำรร่วมพัฒนชุมชนและสังคม

8. นวัตกรรมและกำรเผยแพร่นวัตกรรม CSR
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PCA : We Care

 CSR in

Process

 CSR

 after

Process

หลัก

 การ

 *CSR

8ข้อ

1. Care People

Happy	Money 	จัดสวัสดิการเงินช่วยเหลือให้พนักงาน/	โบนัสประจ�าปี	/	จัดเสื้อ
ฟอร์มให้พนักงาน	/	กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

√  3,	4

Happy	Soul 	วันศุกร์สุขกับธรรมะ	/	ท�าบุญเลี้ยงพระประจ�าปี √  3,	4

Happy	Relax 	กิจกรรมTeam	Building	/	กิจกรรมกรรมเลี้ยงปีใหม่	/	ชมรมเพื่อ
สุขภาพและสันทนาการ

√  3,	4

Happy	Family 	ครอบครัวพนักงานเข้าร่วมงานปีใหม่	/	ให้สิทธิภรรยา,สามี,	บุตร	ซื้อ
ประกันกลุ่มของพนักงาน

√  3,	4

Happy	Brain 	จัดแผนฝึกอบรมพนักงานประจ�าปี	/	การฝึกอบรม	on	the	job	
training

√  3,	4

Happy	Body 	ชมรมเพื่อสุขภาพและสันทนาการ	/	ประกันสุขภาพกลุ่มให้พนักงาน	
/	ตรวจสุขภาพประจ�าปี

√  3,	4

2. Care PlanetComm
Good	Place 	Good	Office's	environment,	Happy	Workplace √ 4

Good	Profit 	Trusted	provider √ 4,	5

Good	Governance 	นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	/	โครงการ	CSR	/		Anti	
Corruption

√ 1,2,5

Good	Reputation 	สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภค √ 5

3. Care Planet
Save	Energy 	ประหยัดพลังงาน,	หลอดประหยัดไฟ √ 6

Save	Paper 	ลดการใช้การดาษและหมึกพิมพ์ √ 6

Save	Society การบริจาค	/	รับนักศึกษาฝึกงาน √ 7

Save	Environment ลดปริมาณขยะและขวดน�้าพลาสติก	/	แยกขยะเปียกและขยะแห้ง √ 6

บริษัทฯ	ได้ก�าหนดเป้าหมาย	แผนการปฏิบัติงาน	และตัวชี้วัด	ดังนี้

ล�าดับ เป้าหมาย แผนการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัด

1. ประหยัดพลังงาน 1.1	ปิดไฟช่วงพักเที่ยง

1.2	เปิดแอร์	25	องศาเซลเซียส	และปิดแอร์เมื่อเลิกใช้งาน

1.3	ตั้งพักเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นโหมดประหยัดพลังงาน

•	ค่าไฟฟ้าและปริมาณการ

ใช้ไฟฟ้าลดลงจากเดิม

2. ลดการใช้กระดาษ

และหมึกพิมพ์

2.1	ก�าหนดผู้มีสิทธิในการสั่งพิมพ์สี

2.2	ลดการพิมพ์ที่ไม่จ�าเป็น

2.3	ใช้กระดาษสองหน้า

•	จ�านวนการสั่งกระดาษ

ลดลง

•	ค่าบริการเครื่องถ่าย

เอกสารลดลง

3. ลดประมาณการใช้

ขวดน�้าพลาสติก

3.1	ติดตั้งเครื่องกรองน�้าดื่มเพิ่ม

3.2	ใช้แก้วน�้าแทนการใช้ขวดน�้า	แบรนด์แพลนเน็ตคอม

3.3	ใช้แก้วน�้าถาวรแทนการแก้วพลาสติก

•	ลดการสั่งซื้อน�้าขวด

แบรนด์แพลนเน็ต
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จากการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายระหว่างปี	2558	และ	2559	ปรากฏดังนี้

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
ปี 2559

(ล้านบาท)

ปี 2558

(ล้านบาท)

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

%

1.	ประหยัดพลังงาน 1.	ค่าไฟฟ้าและปริมาณการใช้ไฟฟ้า 1.776 1.987 (11%)

2.	การใช้กระดาษ 1.	จ�านวนการสั่งกระดาษ 0.147 0.177 (17%)

2.	ค่าบริการเครื่องถ่ายเอกสาร 0.991 1.01 (1.88%)

3.	การใช้ขวดน�้าพลาสติก 1.	ปริมาณการสั่งซื้อน�้าขวดแบรนด์แพลนเน็ต 0.033 0.022 +50%

รวมค่าใช้จ่าย 2.947 3.196 (7.79%)

	 จากการเปรียบเทียบภาพรวมค่าใช้จ่ายรวมปี	2559	ลดลงจากปี	2558	เป็นเงิน	249,000	บาท	หรือลดลงร้อยละ	7.79	ยกเว้นค่าใช้
จ่ายในการใช้น�้าขวดแบรนด์แพลนเน็ตคอมในปี	 2559	 เพิ่มขึ้นจากปี	 2558	 เนื่องจากบริษัทเตรียมการเพื่อช่วยเหลืองานทางด้านสังคมต่างๆ		
อย่างไรก็ตาม	บริษัทฯ	ยังคงด�าเนินโครงการดังกล่าวในปีต่อไป	
	 สืบเนื่องจากหนึ่งในเป้าหมายของกิจกรรม	We	Care	คือ	การลดปริมาณการใช้กระดาษ	ในปี	2559	ฝ่ายจัดการจึงมีแนวคิดในการ
ปรับเปลี่ยนขั้นตอนและวิธีการท�างานของบริษัทใหม่ให้เป็น	 “ส�านักงานอัตโนมัติ	 (Office	 Automation)”	 โดยมีวัตถุประสงค์หลัก	 คือ	 ให้มี
การใช้กระดาษน้อยลง	และการท�างานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น	 	 โดยมีหัวหน้าทีมงาน	คือ	ผู้แทนฝ่ายบริหารระบบคุณภาพ	 (QMR)	และ	
หัวหน้าแผนกระบบสารสนเทศ	(IT)	ท�าการศึกษา	ทบทวน	และปรับปรุงขั้นตอนและโปรแกรมที่ใช้ในการท�างานในแต่ละหน่วยงาน		และ
ต่อยอดด้วยการน�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ทดแทนเพื่อลดค่าใช้จ่าย	 และการท�างานที่มีความรวดเร็วมากขึ้น	 	 จากแผนงานการปรับเปลี่ยน
เป็นส�านักงานอัตโนมัติดังกล่าว	บริษัทมีเป้าหมายที่จะด�าเนินการให้เป็นองค์การ	“ส�านักงานอัตโนมัติ	(Office	Automation)”	ภายในปี	2560
	 ฝ่ายจัดการรายงานความคืบหน้าโครงการและกิจกรรม	 CSR	 in	 Process	 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุก
ไตรมาส				และบริษัทฯ	ด�าเนินการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ	CSR	in	Process	ในรายงานประจ�าปีของบริษัท	ตามหลักเกณฑ์และหลักการของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์		อย่างไรก็ตาม	บริษัทฯ	มีนโยบายที่จะจัดท�ารายงาน
การพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นรูปเล่มแยกจากรายงานประจ�าปี	

4. ความรับผิดชอบต่อสังคมนอกกระบวนการ (CSR-after-Process)
	 บริษัทฯ	มีแผนการท�ากิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องในทุกๆไตรมาส	การท�ากิจกรรมของบริษัทฯ	มีทั้งกิจกรรมที่ร่วมกับองค์กรอื่น	
และกิจกรรมที่บริษัทฯ	ด�าเนินการเอง
กิจกรรมที่บริษัทฯ	ด�าเนินการแบ่งเป็น	3	ประเภทใหญ่ๆ	ดังนี้

1. ด้านสิ่งแวดล้อม
•	 กิจกรรมปลูกป่า	 :	 โครงการรวมพลังสามัคคีท�าดีเพื่อพ่อ	 ร่วมกับ	 สสส.	 และ	 สภาอุตสาหกรรมไฟฟ้า	 อิเล็กทรอนิกส์	 และ

โทรคมนาคมไทย

•	กิจกรรมลอกคลอง	:	โครงการคลองสวยน�้าใส่	ร่วมกับบริษัท	โตชิบา	อุตสาหกรรม	และเทศบาลนนทบุรี

•	กิจกรรมปลูกป่าชายเลน	:	โครงการรักษ์โลก	รักษ์ป่าร่วมเพาะกล้า	ไม้ป่าชายเลน	ที่ฐานทัพเรือสัตหีบ	ซึ่ง	บริษัทฯ	ด�าเนินการเอง

•	กิจกรรมเก็บขยะ	:	พนักงานบริษัทฯ	ร่วมกันท�ากิจกรรมเก็บขยะที่ชายหาดเกาะเสม็ด	

•	กิจกรรมปลูกปะการัง	ณ	หาดเตยงาม		อ่าวนาวิกโยธิน	อ�าเภอสัตหีบ	จังหวัดชลบุรี
2. ด้านพัฒนาเยาวชนและเด็กด้อยโอกาส

•	กิจกรรมมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้มูลนิธิกระจกเงา	เพื่อน�าไปบริจาคให้กับโรงเรียนต่างๆ

•	กิจกรรมมอบอุปกรณ์เครื่องใช้ให้กับบ้านเด็กพิการซ�้าซ้อนรามอินทรา

•	กิจกรรมเลี้ยงอาหารงานปีใหม่ให้กับเด็กๆ	จากบ้านเด็กพิการซ�้าซ้อนรามอินทรา

•	กิจกรรมมอบอุปกรณ์และการสันทนาการ	โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก	จ.กาญจนบุรี

•	 กิจกรรมมอบปฏิทินแบบตั้งโต๊ะเพื่อใช้ส�าหรับท�าอักษร	 Braille	 ให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรม

ราชินูปถัมภ์

•	เข้าร่วมโครงการกิจกรรม		Workshop		ของสถาบันไทยพัฒน์และยูนิเซฟประเทศไทย	เพื่อเป็น	1	ใน	60	องค์กร	ที่ก้าวสู่องค์กร

ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อเด็ก

3. ด้านทำานุบำารุงพุทธศาสนา
•	กิจกรรมร่วมแรงร่วมใจท�ากุศล	โดยพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ	ณ	วัดแก่งป่าสัก	อ.แก่งคอย	จ.สระบุรี
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การต่อต้านการติดสินบนและการคอร์รัปชั่น

 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2557 มีมติเห็นชอบและรับทราบให้ฝ่ายจัดการด�าเนินการ

เพื่อเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition against 

Corruption)   และ ในปี 2557 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมลงนามในค�าประกาศเจตนารมณ์ในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อ

ต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition against Corruption)   และได้รับการตอบรับจากคณะกรรมการโครงการฯ 

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557  

 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2559 มีมติอนุมัตินโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และ

นโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing) การกระท�าผิดและการทุจริต เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการด�าเนินธุรกิจ และ

พัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน  โดยมีรายละเอียดดังนี้

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
 คณะกรรมการบริษัทค�านึงถึงและให้ความส�าคัญกับแผนการพัฒนาความยั่งยืน(Sustainability Development Roadmap: SD 

Roadmap) ของบริษัทจดทะเบียนโดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)   ซึ่ง SD Roadmap ประกอบ

ด้วย (1) CG in Substance (2) CSR in Process และ (3) Anti-Corruption in Practice   

 เมือ่ปี 2557 บรษิทัได้เข้าร่วมลงนามในค�าประกาศเจตนารมณ์ในโครงการแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุรติ 

(Private Sector Collective Action Coalition against Corruption) เพือ่แสดงเจตนารมณ์และความมุง่มัน่ในการต่อต้านคอร์รปัชัน่ในทกุ

รปูแบบเพือ่ให้มัน่ใจว่า  บรษิทัมนีโยบายการก�าหนดความรบัผดิชอบ แนวปฏบัิต ิและข้อก�าหนดในการด�าเนนิการทีเ่หมาะสม เพือ่ป้องกนัการ

ทจุรติคอร์รปัชัน่กบัทกุกจิกรรมทางธรุกิจ และเพือ่ให้การตดัสนิใจและการด�าเนนิการทางธรุกิจทีอ่าจมคีวามเสีย่งด้านการทจุรติคอร์รปัชัน่ได้รบั

การพจิารณาและปฏบิตัอิย่างรอบคอบ บรษิทัจงึได้จดัท�า “นโยบายต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่” เป็นลายลกัษณ์อกัษรขึน้ เพือ่เป็นแนวทางการ

ปฏบิตัทิีช่ดัเจนในการด�าเนนิธรุกจิ และพฒันาสูอ่งค์กรแห่งความยัง่ยนื

1. ค�านิยาม
 คอร์รัปชั่น (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สัญญา มอบให้ ให้ค�ามั่น เรียกร้อง หรือ

รับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะ

โดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระท�าหรือ   ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือแนะน�า

ธุรกิจให้กับบริษัทโดยเฉพาะ หรือ เพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ 

ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้า ให้กระท�าได้

2. นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
 ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทด�าเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบทั้ง ทางตรงหรือทางอ้อม โดย

ครอบคลุมถึงทุกธุรกิจในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นนี้

อย่างสม�่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อก�าหนดในการด�าเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ 

ข้อบังคับ และข้อก�าหนดของกฎหมาย

3. หน้าที่ความรับผิดชอบ
 3.1. คณะกรรมการบรษัิท มหีน้าท่ีและรบัผดิชอบในการก�าหนดนโยบายและก�ากบัดแูลให้มรีะบบท่ีสนบัสนนุการต่อต้านทจุรติ

คอร์รัปชัน่ทีมี่ประสทิธภิาพ เพือ่ให้มัน่ใจว่าฝ่ายบรหิารได้ตระหนกัและให้ความส�าคญักบัการต่อต้านทุจรติคอร์รปัชัน่และปลกูฝังจนเป็น

วฒันธรรมองค์กร

 3.2. คณะกรรมการตรวจสอบ มหีน้าทีแ่ละรบัผดิชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงนิและบญัชี ระบบควบคมุภายใน 

ระบบตรวจสอบภายในและระบบบรหิารความเสีย่งให้มัน่ใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มคีวามรดักุมเหมาะสม ทนัสมยั และมปีระสิทธภิาพ

 3.3. ประธานคณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการบรหิาร และผูบ้รหิาร มหีน้าท่ีและรบัผดิชอบในการก�าหนดให้มรีะบบและให้การ

ส่งเสรมิและสนบัสนนุนโยบายต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่ เพือ่สือ่สารไปยงัพนกังานและผูเ้กีย่วข้องทกุฝ่าย รวมทัง้ ทบทวนความเหมาะสมของ
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ระบบและมาตรการต่างๆ เพือ่ให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของธรุกจิ ระเบยีบ ข้อบงัคบัและข้อก�าหนดของกฎหมาย

 3.4.  บริษัทหรือหน่วยงานตรวจสอบระบบการควบคมุภายใน มหีน้าทีแ่ละรับผดิชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบตังิานว่า

เป็นไปอย่างถกูต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบตั ิ อ�านาจด�าเนนิการ ระเบยีบปฏบิตั ิ และกฎหมาย ข้อก�าหนดของหน่วยงานก�ากบัดแูล เพือ่ให้

มัน่ใจว่ามรีะบบควบคมุทีมี่ความเหมาะสมและเพยีงพอต่อความเสีย่งด้านคอร์รัปชัน่ทีอ่าจเกดิขึน้ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

4. ขั้นตอนในการด�าเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
 4.1 กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

หน่วยงานตรวจสอบภายในตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานตามประเด็นความเสี่ยงของบริษัท  ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านการทุ

จริคอร์รัปชั่น  เพื่อให้มั่นใจว่าทุกหน่วยงานต้องมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม  หากพบว่าหน่วยงานใดมีระบบควบคุมภายในที่ไม่เพียง

พอหรือมีการทุจริต จะรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารระดับสูง พร้อมเสนอแนวทางในการป้องกัน และ

ปรับปรุงระบบควบคุมภายในให้ดีขึ้น

 4.2 การป้องกัน

บริษัทมุ่งเน้นการสร้างจิตส�านึก และไม่เป็นเหตุแห่งการก่อให้เกิดการทุจริต โดยพิจารณาค่าตอบแทนพนักงานที่เพียงพอ  ซึ่งฝ่ายทรัพยากร

บุคคล จะติดตามผลการส�ารวจการปรับค่าจ้างในแต่ละปี จากสถาบันและองค์กรในกลุ่มสื่อสารโทรคมนาคม และคอมพิวเตอร์

 4.3  การจัดการอบรมและสื่อสาร

บริษัทก�าหนดให้มีการอบรมพนักงาน เพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต และแนวทางปฏิบัติในการท�างาน และจรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้งการ

ก�ากับดูแลกิจการของบริษัท  โดยผ่านทางสื่ออิเล็คโทรนิคส์ภายในองค์กร ซึ่งพนักงานทุกคนสามารถดูข้อมูลดังกล่าวได้  นอกจากนี้  บริษัท

มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นต่อสาธารณชนผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และการส่งหนังสือ

เรื่องมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นให้แก่คู่ค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมแบบตอบรับ

 4.4  การรายงานและช่องทางการรายงาน

ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สามารถแจ้งเบาะแสในกรณีที่มีการกระท�าผิดกฎหมาย ข้อบังคับเกี่ยวกับการท�างานของบริษัท 

และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท หรือเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ต่อประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ  โดยการส่งจดหมายทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ด้านล่าง หรือ แจ้งผ่านเว็บไซต์ของบริษัท โดยบริษัทจะรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความ

ลับ เพื่อไม่ให้ผู้แจ้งเบาะแสได้รับความเดือดร้อนช่องทางแจ้งเบาะแสตามทีอ่ยู ่ดงันี้

ประธานกรรมการบรษิทั หรอื ประธานกรรมการตรวจสอบ

บมจ. แพลนเนต็ คอมมวินิเคชัน่ เอเชยี

157 ซอยรามอนิทรา 34 แขวงท่าแร้ง 

เขตบางเขน กทม. 10230

ทัง้น้ี พนกังานท่ีพบเหน็การฝ่าฝืน หรอืการไม่ปฏบิติัตามจรรยาบรรณธรุกิจ สามารถส่งข้อร้องเรยีนไปยังบคุคลดังต่อไปนี้

1. ผู้บงัคบับญัชาทีต่นเองไว้วางใจในทกุระดับ

2. เลขานกุารบรษิทั

3. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

4. ประธานคณะกรรมการบรษิทั

 4.5 การก�ากับดูแลและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย

หน่วยงานตรวจสอบภายใน จะสรุปผลการตรวจสอบเฉพาะเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นของแต่ละหน่วยงานในรอบปีที่ผ่านมา รายงานต่อคณะ

กรรมการตรวจสอบเป็นประจ�าทุกปี พร้อมเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา

5. แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
 5.1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานของบริษัททุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นโดยต้องไม่เข้าไป

เกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชั่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

 5.2. พนักงาน ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท�าที่เข้าข่ายคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา 

หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัย หรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา 
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หรือบุคคลที่ก�าหนดให้ท�าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมของบริษัท ผ่านช่องทางต่างๆ ที่ก�าหนดไว้

 5.3. บริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุม้ครองพนกังานทีป่ฏเิสธ หรือ แจ้งเรือ่งการทจุรติคอร์รปัชัน่ทีเ่กีย่วข้องกบับรษัิท โดยใช้มาตรการ

คุม้ครองผูร้้องเรียน หรอืผูท่ี้ให้ความร่วมมอืในการรายงานการทจุริตคอร์รัปชัน่ ตามทีบ่รษิทัก�าหนดไว้ในมาตรการคุม้ครองผูแ้จ้งเบาะแส หรือผู้

ร้องเรียน ตามนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท�าผดิและการทจุรติ

 5.4. ผูท้ีก่ระท�ากาทจุริตคอร์รปัช่ัน เป็นการกระท�าผดิจรยิธรรมและข้อบงัคับของบริษทั ซึง่จะต้องได้รับการพจิารณาโทษทางวนิยัตาม

ระเบยีบข้อบงัคับทีบ่รษัิทก�าหนดไว้ นอกจากนี ้อาจจะได้รบัโทษตามกฎหมาย หากการกระท�านัน้ ผดิกฎหมาย

 5.5. บรษิทัตระหนกัถึงความส�าคญัในการเผยแพร่ ให้ความรู ้ และท�าความเข้าใจกบับคุคลอืน่ทีต้่องปฏบิติัหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้องกบับรษิทั 

หรอือาจเกดิผลกระทบต่อบรษิทั ในเรือ่งท่ีต้องปฏบัิตใิห้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการทจุรติคอร์รปัช่ันนี้

 5.6. บริษทัมุง่มัน่ทีจ่ะสร้างและรกัษาวฒันธรรมองค์กรท่ียดึมัน่ว่าคอร์รปัชัน่เป็นสิง่ทีย่อมรบัไม่ได้ทัง้การท�าธรุกรรมกบัภาครฐัและภาค

เอกชน

6. ข้อก�าหนดในการด�าเนินการ
 6.1. นโยบายต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่นีใ้ห้ครอบคลมุไปถงึกระบวนการบรหิารงานบคุคล ตัง้แต่การสรรหาหรอืการคดัเลอืกบคุลากร การ

เล่ือนต�าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏบิตังิานพนกังาน และการให้ผลตอบแทน โดยก�าหนดให้ผูบ้งัคบับัญชาทกุระดบัสือ่สารท�าความเข้าใจ 

กบัพนกังานเพ่ือใช้ในกิจกรรมทางธรุกิจทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบและควบคมุดแูลการปฏบิตัใิห้เป็นไปอย่างมีประสทิธภิาพ

 6.2. การด�าเนนิการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่ให้ใช้แนวปฏบิตัติามทีก่�าหนดไว้ในระเบยีบ ข้อก�าหนดเก่ียวกบัจรรยาบรรณ 

หลกับรรษัทภิบาล นโยบายและแนวปฏบิตัต่ิอผูม้ส่ีวนได้เสยีกลุม่ต่างๆ รวมทัง้ ระเบยีบ และ ข้อบงัคบัเกีย่วกบัการท�างานของบรษัิท  ตลอดจนแนวทาง

ปฏบิติัอืน่ใดท่ีบริษัทจะก�าหนดข้ึนต่อไป

 6.3. เพ่ือความชดัเจนในการด�าเนนิการในเรือ่งทีมี่ความเสีย่งสงูกบัการเกดิการทจุรติคอร์รปัชัน่ กรรมการบริษัท ผูบ้รหิารและพนกังานทุก

ระดบัต้องปฏบัิตด้ิวยความระมดัระวงัในเรือ่งดงัต่อไปนี้

การบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุน
 บริษัทสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและสังคมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจและความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม 

ผ่านขบวนการทางธุรกิจหรือการบริจาคเพื่อการกุศลซึ่งต้องน�าไปใช้ส�าหรับสาธารณกุศลเท่านั้น รวมทั้งสนับสนุนเพื่อธุรกิจของบริษัท  โดยมี

เอกสารหลักฐานชัดเจน และสอดคล้องกับระเบียบของบริษัท 

การรับและให้ของขวัญ ทรัพย์สิน ของก�านัล หรือประโยชน์อื่นใด
 บริษัทมีนโยบายมิให้ผู้บริหารและพนักงานรับผลประโยชน์ ไม่ว่าเป็นตัวเงินหรือสิ่งของจากคู่ค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

ในลักษณะส่วนตัว ยกเว้นกรณีเทศกาลปีใหม่สากลหรือตามขนบธรรมเนียมประเพณีอันเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ทั้งนี้ ของขวัญที่รับไม่ควรมี

มูลค่าเกิน 5,000 บาท นอกจากน้ี กรรมการ ผู ้บริหารและพนักงานของบริษัทจะไม่รับการเล้ียงรับรองในลักษณะที่เกินกว่าเหตุหรือ

ไม่เหมาะสม หากจ�าเป็นต้องรับของขวัญ ของที่ระลึก มูลค่าเกินปกติวิสัยจากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ ให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามล�าดับชั้น

 บริษัทสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ไปดูงาน สัมมนา หรือทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถและ

ประสบการณ์ของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน โดยบริษัทจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเดินทางและที่พักที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง ทั้งนี้ ในระหว่าง

การไปดูงาน สัมมนาหรือทัศนศึกษาต่างๆ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานจะไม่รับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดจากคู่ค้า ไม่ว่าในกรณีใดๆ

 การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน ของก�านัล หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมย่อมจะท�าให้เกิดภาพลักษณ์ของการเกื้อหนุน หรือมีพันธะ

ต่อกัน อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ และอาจท�าให้บริษัทเสียประโยชน์ ซึ่งบริษัท ไม่สนับสนุนการกระท�าดังกล่าว 

โดยบริษัทยึดหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้

 • การใช้จ่ายส�าหรับการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ และการใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติตามสัญญาทางธุรกิจเป็นเรื่องที่

ยอมได้ แต่ต้องใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล

 • การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ ต้องให้แน่ใจว่าการให้นั้นไม่

ขัดต่อกฎหมาย และจารีตประเพณีท้องถิ่น

 • เก็บรักษาหลักฐานการช�าระเงินที่แสดงมูลค่าของขวัญ ของที่ระลึก เพื่อตรวจสอบได้ในภายหลังการท�าธุรกรรมกับภาครัฐ

 บริษัทด�าเนินการอย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา เมื่อต้องมีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ  โดยตระหนักอยู่เสมอว่า

กฎหมาย กฎเกณฑ์ หรอืขนบธรรมเนยีมประเพณต่ีางๆ ในแต่ละท้องถิน่ หรือในแต่ละประเทศ อาจมเีงือ่นไข ขัน้ตอน หรอืวธิปีฏบิติัทีแ่ตกต่างกนั   
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ความเป็นกลางทางการเมืองและความช่วยเหลือทางการเมือง
 บริษัทมีนโยบายบริหารงานตามกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ฝักใฝ่การเมือง และมีความเป็นกลางทางการเมืองอย่าง

เคร่งครัด   อย่างไรก็ตาม กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองภายใต้บทบัญญัติแห่ง

รัฐธรรมนูญ แต่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่แอบอ้างความเป็นพนักงาน หรือน�าทรัพย์สิน อุปกรณ์ เครื่องมือใดๆ ของบริษัทไปใช้ 

เพื่อประโยชน์ในการด�าเนินการใดๆ ที่อาจท�าให้เกิดความเข้าใจว่าบริษัท ได้ให้การสนับสนุนหรือฝักใฝ่ในพรรคการเมืองใดพรรคหนึ่ง ทั้งนี้ 

บริษัทส่งเสริมให้พนักงานไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ

นโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing) การกระท�าผิดและการทุจริต
 ตามที่บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  คณะกรรมการบริษัทจึงตระหนักถึงการจัดท�า “นโยบายการแจ้ง

เบาะแส” เพื่อเป็นเครื่องมือให้บริษัทได้รับทราบเรื่องร้องเรียนการกระท�าผิดกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และจรรยาบรรณการด�าเนินธุรกิจ

ของบริษัท ทั้งจากพนักงานภายใน ผู้มีส่วนได้เสีย และบุคคลภายนอก อันน�ามาซึ่งความเสื่อมเสียในทรัยพ์สินและชื่อเสียงของบริษัท

องค์ประกอบของนโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

1. การรับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน
 ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สามารถแจ้งเบาะแสในกรณีที่มีการกระท�าผิดกฎหมาย ข้อบังคับเกี่ยวกับการท�างาน

ของบริษัท และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท หรือเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ต่อประธานกรรมการบริษัท / ประธาน

กรรมการตรวจสอบ  โดยการส่งจดหมายทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ด้านล่าง หรือ แจ้งผ่านเว็บไซต์ของบริษัท โดยบริษัทจะรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้

เป็นความลับ เพื่อไม่ให้ผู้แจ้งเบาะแสได้รับความเดือดร้อน ช่องทางแจ้งเบาะแสตามที่อยู่ ดังนี้

 

ประธานกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ

บมจ. แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย

157 ซอยรามอินทรา 34 แขวงท่าแร้ง 

เขตบางเขน กทม. 10230

ทั้งนี้ พนักงานที่พบเห็นการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ สามารถส่งข้อร้องเรียนไปยังบุคคลดังต่อไปนี้

1. ผู้บังคับบัญชาที่ตนเองไว้วางใจในทุกระดับ

2. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

3. ประธานคณะกรรมการบริษัท

4. เลขานุการบริษัท

2. กระบวนการด�าเนินการเมื่อได้รับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน
 1. ผู้รับข้อร้องเรียนจะด�าเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณนั้นด้วยตนเอง หรือมอบ

หมายให้บุคคลที่มีความเหมาะสมด�าเนินการ 

 2. เมื่อผู้รับข้อร้องเรียนรวบรวมข้อเท็จจริงเรียบร้อย   ผู้รับข้อร้องเรียนน�าส่งเรื่องพร้อมเอกสาร และ/หรือ หลักฐานที่มีให้กับ

ประธานกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการตรวจสอบ แล้วแต่กรณี

 3. ประธานคณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการตรวจสอบ จะตรวจสอบวิเคราะห์และหากพบว่า มีมูลความจริง จะน�าเรื่อง

ดังกล่าวส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เพื่อพิจารณาด�าเนินการต่อไป

 4. ผู้บริหารและพนักงานที่ร้องเรียนและแจ้งเบาะแสกระท�าผิดหรือการทุจริตด้วยเจตนาสุจริต แม้ว่าภายหลังบริษัทได้ด�าเนินการ

สอบสวนแล้วและพบว่าไม่มีก�ารกระท�าผิดตามที่ได้ร้องเรียน บริษัทจะไม่ด�าเนินการลงโทษใดๆ กับผู้บริหารและพนักงานที่แจ้งเรื่องร้องเรียน

หรือเบาะแสดังกล่าว 

 อย่างไรก็ตาม หากผลการสอบสวนพบว่าได้ท�าด้วยเหตุเจตนาให้ร้ายหรือจงใจให้เกิดผลที่เป็นอันตรายหรือให้ข้อมูลเท็จ บริษัทจะ

พิจารณาด�าเนินการลงโทษทางวินัยกับผู้บริหารและพนักงานตามข้อบังคับเกี่ยวกับการท�างาน ซึ่งมีบทลงโทษตั้งแต่ตักเตือนด้วยวาจาหรือ

ลายลักษณ์อักษร พักงาน จนถึงให้ออกจากงาน รวมทั้งพิจารณาด�าเนินคดีตามกฎหมาย

 5. บริษัทจะด�าเนินการตรวจสอบข้อมูลเรื่องร้องเรียนและเบาะแสกระท�าผิด และการทุจริตด้วยความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม เพื่อ

ให้ได้มาซึ่งหลักฐานที่สามารถใช้ยืนยันหรือโต้แย้งกับข้อมูลที่ได้รับ รวมทั้งจะด�าเนินการลงโทษทางวินัยและ/หรือด�าเนินคดีทางกฎหมายกับผู้
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กระท�าผิด ตามนโยบายการสอบสวนเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระท�าผิดและการทุจริต 

 6. บริษัทจะแจ้งความคืบหน้าและผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนการกระท�าผิดและการทุจริต ให้กับผู้ร้องเรียนที่ได้เปิดเผยชื่อ ที่อยู่ 

หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ หรือช่องทางติดต่ออื่นๆไว้ อย่างไรก็ตาม ในบางครั้งด้วยเหตุผลความจ�าเป็นในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลและรักษาความ

ลับ บริษัทอาจไม่สามารถให้ข้อมูลในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบสวนหรือการลงโทษทางวินัย 

3. มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน
1. พนกังานผู้ร้องทกุข์  ผูแ้จ้งเบาะแส และพยาน จะได้รับความคุม้ครอง โดยจะไม่มกีารเปิดเผยชือ่ผูแ้จ้งและพยาน แก่ผูใ้ดทัง้ส้ิน จะรูเ้พยีงผูร้บัข้อ

ร้องเรียน และประธานกรรมการบรษัิท หรอื ประธานกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั เท่าน้ัน

2. บรษัิทจะให้ความคุม้ครองและจะไม่ยนิยอมให้มกีารข่มขู ่คกุคาม พนกังานทีไ่ด้ร้องเรยีนหรอืแจ้งเบาะแสการกระท�าผดิและการทจุรติ รวมถงึผู้

ทีใ่ห้ความร่วมมอืหรือความช่วยเหลอืในการสอบสวนด้วยเจตนาสจุรติ 

3. ในกรณทีีพ่นกังานถกูข่มขู ่ คกุคาม ให้แจ้งต่อผูบั้งคบับญัชาทีต่นเองไว้วางใจในทกุระดบัโดยทนัท ี เพ่ือด�าเนนิการให้ความคุม้ครองตามความ

เหมาะสม ทัง้นี ้ขึน้กบัระดบัความร้ายแรงและควมส�าคญัของเรือ่งทีร้่องเรียน 

4. ห้ามผูบ้ริหารหรือพนกังานของบรษิทั เลกิจ้าง พกังาน ลงโทษทางวนิยั หรือขูว่่าจะด�าเนนิการต่างๆ จากการทีพ่นกังานได้ร้องเรยีนหรอืแจ้ง

เบาะแสการกระท�าผดิหรือการทจุริต หากผู้ใดกระท�าดงักล่าวจะถกูลงโทษทางวนิยั 

ทัง้น้ี  นโยบายการแจ้งเบาะแสฉบบันีจ้ะต้องถกูทบทวนปรบัปรงุตามความจ�าเป็นและเหมาะสมอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้

 โดยสรุปปี 2559 บริษัทฯ มีกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องก้นและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  ดังนี้

วัน/เดือน/ปี รายละเอียดกิจกรรม
25 มิถุนายน มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2559 อนุมัติแผนงานการด�าเนินงานโครงการต่อต้านการ

ทุจริตของบริษัท

11 สิงหาคม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2559 อนุมัตินโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และนโยบาย

การแจ้งเบาะแสการกระท�าผิดและการทุจริตคอร์รัปชั่น

26 สิงหาคม บริษัทฯ ได้ประกาศจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และนโยบายการแจ้ง

เบาะแสการกระท�าผิดและการทุจริตคอร์รัปชั่น ให้พนักงานทุกท่านรับทราบ และเผยแพร่ทางเว็บไซต์

ของบริษัท

1 กันยายน คณะกรรมการบริหารรรับทราบการเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นแก่คู่ค้าและผู้มีส่วนได้

เสีย  และได้เริ่มจัดส่งหนังสือ พร้อมใบตอบรับให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียในวันที่ 15 กันยายน 

4 พฤศจิกายน บริษัทได้ส่งหนังสือเรื่องแนวทางปฏิบัติจริยธรรมธุรกิจด้านนโยบายการรับของขวัญแนวทางปฏิบัติ

จริยธรรมธุรกิจด้านนโยบายการรับของขวัญแก่ผู้มีส่วนได้เสีย

 

 นอกจากนี้ ในปี 2559 บริษัทฯ ยังคงให้ความร่วมมือเพื่อรับทราบนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นขององค์กรอื่นๆ ทั้งภาครัฐ 

เอกชน และรัฐวิสาหกิจ เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กลุ่มบริษัทเบญจจินดา เป็นต้น
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	 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ	ครั้งที่	1/2560	เมื่อวันที่	27	กุมภาพันธ์	2560	คณะกรรมการตรวจสอบ	ได้

ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ	ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน	(COSO)	เพื่อเป็น

เครื่องมือและแนวทางในการประเมินฯ	โดยทำาการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร	แล้วสรุปได้ว่าจากการประเมินระบบการควบคุมภายในขอ

งบริษัทฯ	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)

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทฯ	 มีระบบการควบคุมภายในเรื่องการทำาธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นใหญ่	 กรรมการ	 ผู้บริหาร	 หรือผู้ที่

เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้ว	 สำาหรับการควบคุมภายในห้วข้ออื่น	 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทฯ	 มีการควบคุม

ภายในที่เพียงพอและเหมาะสมแล้วเช่นกัน

1 การดำาเนินการเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
	 บริษัทฯ	 มีคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือทำาหน้าท่ีสอบทานให้บริษัทฯ	 มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม

และมีประสิทธิผล	 ตลอดจนสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ	 ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ข้อกำาหนด

ของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	 โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยทุกไตรมาส	

เพื่อพิจารณาและดำาเนินการให้มีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนและเพียงพอ	รวมถึงการพิจารณารายการ

ที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย	และข้อกำาหนดของคณะกรรมการกำากับตลาดทุน	และ

ตลาดหลักทรัพย์	 ซึ่งในการประชุมจะมีผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อสังเกตจากการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ	 โดยดูรายละเอียดได้

จากรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

	 เพ่ือให้ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ	 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบริษัทฯ	 ได้ว่าจ้างบริษัท	 พีแอนด์แอล	 อินเทอร์นอล	 ออดิท	 จำากัด	

เพ่ือทำาหน้าท่ีตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ	 ต้ังแต่ปี	 2554	 โดยผู้ตรวจสอบภายในดังกล่าวได้จัดทำารายงานผลการประเมินและ

ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ	 นำาเสนอรายงานให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบทราบโดยตรงอย่างต่อเน่ืองเป็นประจำาทุกไตรมาส	 ซ่ึง

บริษัทฯ	ได้ดำาเนินการแก้ไขปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆ	ตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในมาโดยตลอด

2 ข้อสังเกตของฝ่ายตรวจสอบภายในเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
	 ในปี	2559	ผู้ตรวจสอบภายในได้เข้าตรวจสอบและติดตามระบบการบริหารงานหลักด้านต่างๆ	และได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้

บริษัทฯ	แก้ไขปรับปรุง	เพื่อเพิ่มการตรวจสอบและถ่วงดุล	(Check	and	Balance)ในการปฏิบัติงานทุกๆ	ระบบงาน	ซึ่งจะเป็นการพัฒนา

คุณภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและจะส่งผลทำาให้บริษัทฯ	มีระบบการกำากับดูแลกิจการที่ดี	ซึ่งผลจากการตรวจสอบโดย

ส่วนใหญ่ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ	มีแนวทางและการปฏิบัติที่เหมาะสมในส่วนที่เป็นข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบ	บริษัทฯ	ได้ทำาการ

แก้ไขปรับปรุงประเด็นต่างๆ	ตามที่ผู้ตรวจสอบภายในได้ให้ข้อเสนอแนะไว้เรียบร้อยแล้ว	โดยในปี	2559	ฝ่ายตรวจสอบได้ดำาเนินการตรวจ

สอบและการติดตามกระบวนการปฏิบัติงาน	และมีข้อสังเกตเกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติงาน	ดังนี้

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
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ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานของ ข้อสังเกตุ / ข้อเสนอแนะ

การบริหารสินทรัพย์ถาวร •	 ให้จัดทำาเอกสารการจัดซื้อ	และการนำาสินค้าออกนอกบริษัท	

•	 กำาหนดสิทธิ์การเข้าใช้งาน

การประเมินความเสี่ยงขององค์กรปี	2559 •	 จัดตั้งหน่วยงานบริหารความเสี่ยง	หรือมีผู้ที่มีความเชี่ยวชาญรับ

ผิดชอบในการวิเคราะห์	ประเมินผล	บริหารจัดการ	และติดตาม

ผลความเสี่ยง

•	 ควรจัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	และการประชุม

ร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	กับคณะทำางาน

บริหารความเสี่ยง

การบริหารทรัพยากรบุคคล	(ไม่รวมการจ่าย

เงินเดือน)

•	 ควรจัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการค้ำาประกันพนักงานในตำาแหน่ง

งานสำาคัญ

การบริหารสินค้าคงคลัง •	 กำาหนดระยะเวลาคืนสินค้า

•	 ปรับปรุงสิทธิ์การเข้าใช้ระบบ	ACCPAC	และให้มีการ	Alert	หรือ	

Lock	เมื่อบันทึกสินค้าเกินการสั่งซื้อ

ระบบงานวงจรรายจ่าย •	 ปรับปรุงระเบียบขั้นตอนและแบบฟอร์มใบสมัครผู้รับเหมาช่วง

•	 ทบทวนกระบวนการปฏิบัติงานและกำาหนดระเบียบการสร้างฐาน

ข้อมูลผู้ขาย

•	 มีการสอบทานเอกสารเกี่ยวกับการประเมินผู้ขายให้ครบถ้วน

•	 ปรับปรุงใบขอซื้อ	และใบสั่งซื้อให้เป็นปัจจุบัน

3 ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
	 สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	 31	ธ.ค.	2559	บริษัท	สำานักงาน	อีวาย	จำากัด	ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	 ได้มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่อง

ระบบการควบคุมทางบัญชีของบริษัทฯ	 ในเรื่องกระบวนการและขั้นตอนการนับสินค้าคงเหลือของบริษัทฯ	 ให้รัดกุม	 ครบถ้วน	 และถูกต้อง	

รวมทั้งแนะนำาให้บริษัทฯ	จัดทำาให้อายุของสินค้าคงเหลือในรายงานวิเคราะห์อายุสินค้าคงเหลือให้ละเอียดกว่าเดิม	เพื่อให้ฝ่ายบริหารสามารถ

พิจารณา	วิเคราะห์ได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น
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1. ลักษณะความสัมพันธ์

	 บริษัทฯ	 มีการทำารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งต่างๆ	 ประกอบด้วย	 ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้บริหารของบริษัทฯ	

บริษัทที่เกี่ยวข้องซึ่งหมายถึงบริษัทที่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทฯ	 มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้บริหารและผู้ถือหุ้นของบริษัทดัง

กล่าว	ซึ่งสามารถสรุปลักษณะความสัมพันธ์ได้ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท	พี	แอนด์	ที	แอสเซ็ท	จำากัด

(“P&T Asset”)

•	 มีกรรมการร่วมกันคือ	นายประพัฒน์	รัฐเลิศกานต์	และนายเทรเวอร์	ทอมสัน

•	 ประกอบธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์	โดยมีผู้ถือหุ้นร่วมกัน	คือ	นายประพัฒน์	

รัฐเลิศกานต์	และนายเทรเวอร์	ทอมสัน	โดยถือหุ้นรวมกันในบริษัทฯ	(รวมการ

ถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้อง)	ร้อยละ	63.16	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	และถือหุ้น

ใน	บริษัท	พี	แอนด์	ที	แอสเซ็ท	จำากัด	คิดเป็นร้อยละ	99.94	 

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559

นายประพัฒน์	รัฐเลิศกานต์* •	 ดำารงตำาแหน่งเป็นรองประธานกรรมการ	ประธานกรรมการบริหาร	และหัวหน้า

เจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ

•	 เป็นผู้ถือหุ้นบริษัทฯ	โดยถือหุ้นจำานวน	78,950,000	หุ้น	(รวมการถือหุ้นของ

บุคคลที่เกี่ยวข้อง)	คิดเป็นร้อยละ	31.58	ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้แล้ว

ทั้งหมดของบริษัทฯ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559

นายเทรเวอร์	ทอมสัน* •	 ดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ	รองประธานกรรมการบริหาร	และหัวหน้าเจ้า

หน้าที่ด้านเทคโนโลยีของบริษัทฯ

•	 เป็นผู้ถือหุ้นบริษัทฯ	โดยถือหุ้นจำานวน	78,950,000	หุ้น	(รวมการถือหุ้นขอ

งบุคลที่เกี่ยวข้อง)	คิดเป็นร้อยละ	31.58	ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้แล้ว

ทั้งหมดของบริษัทฯ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559

หมายเหตุ	 :	นายประพัฒน์	รัฐเลิศกานต์	และ	นายเทรเวอร์	ทอมสัน	 ได้ทำาหนังสือยืนยันต่อบริษัทฯ	ว่าจะไม่ประกอบธุรกิจใดๆ	ที่มีลักษณะ

เป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ	ซึ่งรวมไปถึงการไม่เข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน	หรือเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่	หรือเป็นกรรมการ	ในบริษัทอื่น

ที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ	 ในขณะเดียวกันผู้บริหารทุกราย	 ได้ทำาหนังสือยืนยันต่อบริษัทฯ	 ในระหว่างที่เป็นพนักงาน

ของบริษัทฯ	 จะไม่ประกอบธุรกิจใดๆ	 อันมีสภาพอย่างเดียวกัน	 และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ	 ตลอดจนจะไม่เข้าเป็นหุ้นส่วน

ในห้างหุ้นส่วน	 หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือเป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจอันมีสภาพอย่างเดียวกัน	 และเป็นการแข่งขันกับ

กิจการของบริษัทฯ	และเมื่อพ้นสภาพการเป็นพนักงานของบริษัทฯ	แล้ว	ภายในระยะเวลา	1	ปี	 จะไม่เป็นพนักงานของบริษัทที่ทำาธุรกิจแข่ง

กับบริษัทฯ	หรือเปิดเผยข้อมูลใดๆ	 เกี่ยวกับบริษัทฯ	ตามข้อกำาหนดและเงื่อนไขใน	Non-Disclosure	Agreement	ที่ได้ลงนามไว้กับบริษัทฯ	

ซึ่งจะครอบคลุมทั้งสินค้าที่บริษัทฯ	ขายและลูกค้าที่พนักงานนั้นๆ	 เป็นผู้ดูแลอยู่	ซึ่งถ้าปรากฏชัดว่า	พนักงานรายนั้นได้นำาความรู้ของบริษัทฯ	

หรือ	ฐานข้อมูลลูกค้าที่บริษัทฯ	มอบหมายให้ดูแลนั้น	มาก่อให้เกิดความเสียหายให้แก่บริษัทฯ	เช่น	เข้ามาทำาการประมูลแข่งกับบริษัทฯ	โดยมี

พนักงานดังกล่าวอยู่เบื้องหลังไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม	บริษัทฯ	สามารถฟ้องร้องได้	โดยบริษัทฯ	จะต้องพิสูจน์ว่ามีอดีตพนักงานบริษัทฯ	อยู่

เบื้องหลัง	 ทำาให้คู่แข่งทราบความลับของบริษัทฯ	 เนื่องจากบริษัทฯ	 มีการแต่งตั้งให้พนักงานดังกล่าวดูแลลูกค้ารายนั้นๆ	 และดูแลสินค้าชนิด

นั้นๆ	 ซึ่งพนักงานดังกล่าวจะรู้ต้นทุนในสินค้าทุกอย่าง	 ซึ่งโดยส่วนใหญ่หากบริษัทฯ	 ทราบว่าพนักงานของบริษัทฯจะย้ายไปทำางานที่บริษัทใด	

บริษัทฯ	ก็จะทำาการประสานงานกับบริษัทนั้นว่าถ้ามีปัญหาเกิดขึ้น	บริษัทฯ	อาจฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายที่เกิดขึ้นได้	ทั้งนี้เพื่อเป็นการปกป้อง

ธุรกิจของบริษัทฯ

รายการระหวางกัน
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2. รายละเอียดรายการระหว่างกัน

	 งบการเงิน	สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2559	ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน	ข้อ	6	ได้เปิดเผยเกี่ยวกับ	รายการธุรกิจกับ

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	โดยมีรายละเอียดของรายการดังนี ้

(1)	รายการค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

บุคคลที่อาจมี

ความขัดแย้ง
ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ

(ล้านบาท)  

ปี 2559

ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

1.	บริษัท	พี	แอนด์	ที	

แอสเซ็ท	จำากัด

ค่าเช่า 11.41 1.	 เป็นค่าเช่าอาคารซึ่งมีพื้นที่เช่ารวม	 3,269	 ตารางเมตร	

ราคาค่าเช่ารวม	 836,450	 บาท	 ต่อเดือน	 ซึ่งบริษัทฯ	 เช่า	

P&T	 Asset	 เพื่อเป็นสำานักงานของบริษัทฯ	 ซึ่งเป็นรายการ

ที่เป็นประโยชน์สำาหรับบริษัทฯ	 ทางด้านอัตราค่าเช่าเป็น

ไปตามราคาที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระที่ได้รับความเห็น

ชอบจากสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์	 ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์สาธารณะสัญญาเช่ามี

กำาหนดระยะเวลา	3	ปีนับแต่วันที่	1	มกราคม	2555	จนถึงวัน

ที่	31	ธันวาคม	2557	เมื่อครบกำาหนดระยะเวลาเช่า	บริษัทฯ	

มีสิทธิขอต่ออายุสัญญาเช่าได้อีกคราวละ	 3	 ปี	 ในส่วนของ

อัตราค่าเช่าสำาหรับคราวที่	2	คือตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2558	

-	 31	 ธันวาคม	 2560	 P&T	 Asset	 จะปรับขึ้นค่าเช่าในอัตรา

ร้อยละ	 10	 ของค่าเช่าอัตราเดิม	 (ตามรายงานการประเมิน

ของบริษัท	อเมริกัน	แอ๊พเพรซัล	(ประเทศไทย)	จำากัด	ฉบับลง

วันที่	30	กันยายน	2554	ซึ่งเป็นผู้ประเมินอิสระที่ได้รับความ

เห็นชอบจากสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์)

2.	เป็นค่าเช่าโกดังเก็บสินค้าขนาดพื้นที่	430	ตารางเมตร	

ค่าเช่ารวม	 51,600	 บาทต่อเดือน	 สัญญาเช่าเริ่มเมื่อวัน

ที่	 1	 พฤศจิกายน	 2557	 ถึง	 31	 ตุลาคม	 2560เมื่อครบ

กำาหนดระยะเวลาเช่า	 บริษัทฯ	 มีสิทธิขอต่ออายุสัญญา

เช่าได้อีกคราวละ	 3	 ปี	 ในส่วนของอัตราค่าเช่าสำาหรับ

คราวที่	 P&T	 Asset	 จะปรับขึ้นค่าเช่าในอัตราร้อยละ	

10	 ของค่าเช่าอัตราเดิม	 (ตามรายงานการประเมินของ

บริษัท	 อเมริกัน	 แอ๊พเพรซัล	 (ประเทศไทย)	 จำากัด	 ฉบับ

ลงวันที่	 3	 พฤศจิกายน	 2557)	 เมื่อครบกำาหนดดังกล่าว	

P&T	Asset	ตกลงให้บริษัทฯ	เช่าต่ออีกคราวละ	3	ปี	หาก

อัตราค่าเช่าเป็นราคาตลาด	กรณีไม่มีราคาตลาด	บริษัทฯ	

จะดำาเนินการให้มี ผู้ประเมินอิสระที่ได้รับความเห็น

ชอบจากสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์	 ประเมินราคาค่าเช่าใหม่โดยหากราคา

เช่าเป็นไปตามราคาที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ	 P&T	

Asset	ตกลงให้ต่ออายุสัญญาเช่าออกไปอีกคราวละ	3	ปี	

และจะนำาเรื่องการต่ออายุสัญญาเช่า	 เสนอให้คณะกรรม

การบริษัทฯ	ที่มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมอนุมัติ

การต่อสัญญาทุกคราว
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(2)	รายการค้ำาประกัน 

บุคคลที่อาจมี

ความขัดแย้ง

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557

1.	นายประพัฒน์	รัฐเลิศกานต์ ไม่มี

การค้ำา

ประกัน

ไม่มี

การค้ำา

ประกัน

วงเงิน	

455.20	 

ใช้ไป	

119.02

การค้ำาประกันของนายประพัฒน์	โดยไม่มีการคิดค่าตอบแทน

ในการค้ำาประกันเงินกู้ยืมดังกล่าวจากบริษัทฯ	มีความเหมาะ

สม	และเกิดขึ้นเนื่องจากความจำาเป็นเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์

ต่อบริษัทฯ	ในการขอเงินกู้จากธนาคารพาณิชย์	เพื่อใช้เป็น

ทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

2.	นายเทรเวอร์	ทอมสัน ไม่มี

การค้ำา

ประกัน

ไม่มี

การค้ำา

ประกัน

วงเงิน	

455.20	 

ใช้ไป	

119.02

การค้ำาประกันของนายเทรเวอร	์โดยไม่มีการคิดค่า

ตอบแทนในการค้ำาประกันเงินกู้ยืมดังกล่าวจากบริษัทฯ	มี

ความเหมาะสม	และเกิดขึ้นเนื่องจากความจำาเป็นเพื่อก่อ

ให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ	ในการขอเงินกู้จากธนาคาร

พาณิชย์	เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจขอ

งบริษัทฯ

3.	บริษัท	พี	แอนด์	ที	แอสเซ็ท	

จำากัด

วงเงิน	

490.00	

ใช้ไป	

83.42

ไม่มี

การค้ำา

ประกัน

วงเงิน	

140.00	 

ใช้ไป	

63.40

การจดจำานองที่ดินพร้อมอาคารและสิ่งปลูกสร้างของ	

P&T	Asset	เพื่อค้ำาประกันสำาหรับเงินกู้ยืมที่มีกับธนาคาร

พาณิชย์	โดยไม่มีการคิดค่าตอบแทนในการค้ำาประกัน

เงินกู้ยืมดังกล่าวจากบริษัทฯ	มีความเหมาะสม	และ

เกิดขึ้นเนื่องจากความจำาเป็นเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ

บริษัทฯ	ในการขอเงินกู้จากธนาคารพาณิชย์	เพื่อใช้เป็น

ทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจของ

บริษัทฯ

3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำารายการระหว่างกัน
	 บริษัทฯ	มีการกำาหนดมาตรการในการเข้าทำารายการระหว่างกันของบริษัทฯ	กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	โดยจะจัดให้

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำาเป็นของการเข้าทำารายการ	ความสมเหตุสมผล	และความเหมาะสมด้านราคาของ

รายการนั้น	 โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ	 ให้เป็นไปตามลักษณะการดำาเนินการค้าปกติในราคาตลาด	 ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่

เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก	ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น	บริษัทฯ	จะให้

บุคคลที่มีความรู้ความชำานาญพิเศษ	เช่น	ผู้สอบบัญชี	ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน	สำานักกฎหมาย	เป็นต้น	ที่เป็นอิสระจากบริษัทฯ	และบุคคลที่

อาจมีความขัดแย้งเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว	เพื่อนำาไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ	เพื่อ

ให้คณะกรรมการตรวจสอบนำาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ	หรือผู้ถือหุ้น	ตามแต่กรณี

	 นอกจากนี้	บริษัทฯ	มีการกำาหนดมาตรการไม่ให้ผู้บริหาร	หรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการที่ตนเองมี

ส่วนได้เสียทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม	และคณะกรรมการบริษัทฯ	จะต้องดูแลให้บริษัทฯ	ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์	และข้อบังคับ	ประกาศ	คำาสั่ง	หรือข้อกำาหนดของคณะกรรมการกำากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	รวม

ตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำาหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน	 และการได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำาคัญ

ของบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย	รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย	และ

จะทำาการเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
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4 แนวโน้มการทำารายการระหว่างกันในอนาคต
	 บริษัทฯ	 อาจมีการทำารายการระหว่างกันในอนาคตอย่างต่อเนื่อง	 ซึ่งจะเป็นไปตามลักษณะการทำาธุรกิจการค้าทั่วไป	 และจะมีการ

กำาหนดนโยบายการเข้าทำารายการระหว่างกันอย่างชัดเจน	 โดยเป็นราคาและเงื่อนไขการค้าตามปกติของธุรกิจเช่นเดียวกับที่กำาหนดให้กับ

บุคคล	 และ/หรือบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	 เช่น	 การเช่าอาคาร	 และการค้ำาประกัน	 เป็นต้น	 โดยรายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นนั้นเป็นไปเพื่อ

ความจำาเป็นในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ	 ทั้งนี้	 คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาตรวจสอบการ

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของรายการที่เกิดขึ้นทุกไตรมาส

	 สำาหรับรายการระหว่างกันที่มิได้เป็นไปตามธุรกิจปกติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต	บริษัทฯ	จะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้ามา

สอบทานการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแสดงเหตุผลในการทำารายการดังกล่าวก่อนที่บริษัทฯ	 จะเข้าทำารายการนั้นๆ	 โดยจะดำาเนินการตาม

มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำารายการระหว่างกันตามที่ระบุข้างต้น	 อย่างไรก็ตาม	 รายการระหว่างกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	

และข้อบังคับ	ประกาศ	คำาสั่ง	หรือข้อกำาหนดของคณะกรรมการตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	รวมตลอดถึงการปฏิบัติตาม

ข้อกำาหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำารายการเกี่ยวโยงกัน	และการได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย	ตลอด

จนการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่กำาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
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คำ�อธิบ�ยและก�รวิเคร�ะห์ฐ�นะท�งก�รเงิน และผลก�รดำ�เนินง�น  

ภาพรวมของผลการดำาเนินงานที่ผ่านมา
	 บริษัทฯ	 ประกอบธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิตอลทีวี	 โดยครอบคลุม	 3	 กลุ่มผลิตภัณฑ์	 ได้แก่	 (1)	
ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ	เป็นตัวแทนจำาหน่าย	ซึ่งครอบคลุมเทคโนโลยีทั้งระบบสื่อสารโทรคมนาคมระบบแบบไร้สาย	(Wireless	Network)	ระบบ
สื่อสารแบบโครงข่ายสายสัญญาณ	 (Wired	 Network)	 และระบบมัลติมีเดีย	 (Multimedia)	 ตลอดจนระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และ
ดิจิตอลทีวี	(2)	ผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ	PlanetComm	ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ	เป็นผู้ออกแบบ	พัฒนา	ประยุกต์	และเชื่อมต่อระบบต่างๆ	ให้
ใช้งานร่วมกันเป็นโซลูชั่นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า	และ	(3)	การบริการ	ซึ่งเป็นการให้บริการแบบครบวงจร	ที่ครอบคลุม	ตั้งแต่
การให้คำาปรึกษาถึงประเภทของเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า	 ตลอดจนการออกแบบ	 ติดตั้ง	 ฝึกอบรม	 ตลอดจนบริการ
บำารุงรักษาและการซ่อมแซมระบบหรืออุปกรณ์ต่างๆ
	 ด้วยกลยุทธ์ของบริษัทฯ	 ไม่ว่าจะเป็นด้านนวัตกรรม	 (Innovation)	 ความสามารถในการแข่งขัน	 (Competency)	 รวมทั้งความน่า
เชื่อถือของบริษัทฯ	 ในการให้บริการลูกค้า	 (Trusted	 Advisor)	 ส่งผลทำาให้ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ	 มีคุณภาพระดับสากล	 ทำาให้
บริษัทฯ	 ได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆ	มากมาย	 ไม่ว่าจะเป็นการรับรองมาตรฐานระดับสากลทั้งมาตรฐาน	 ISO	9001:2008	 รวมทั้งได้รับ
รางวัลจากผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีชั้นนำาระดับโลกมากมาย
	 สำาหรับอุตสาหกรรมที่มีผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 คืออุตสาหกรรมเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม	 (ICT)	 และ
ดิจิตอลทีวี	 ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักที่มีบทบาทสำาคัญในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ	 ทั้งนี้	 รัฐบาลจึงมีนโยบายสนับสนุน
ให้เกิดการพัฒนาของระบบ	ICT	ภายในประเทศ	เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภายในภูมิภาค	ไม่ว่าจะเป็นนโยบายเกี่ยวกับ
การพัฒนาระบบเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์	3G	บนคลื่นความถี่	2.1GH.	ซึ่งมีการเปิดซองประมูลในปี	2555	ที่ผ่านมา	และการพัฒนาระบบ
การกระจายสัญญาณภาพและเสียงในรูปแบบดิจิตอล	 โดยการเปลี่ยนแปลงระบบการรับชมโทรทัศน์ของประเทศไทยจากระบบอนาล็อกให้
เป็นระบบทีวีดิจิตอลทั้งหมดภายในปี	 2559	 ซึ่งนโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวนั้น	 ส่งผลให้เกิดการลงทุนที่เกี่ยวกับระบบ	 ICT	
เป็นจำานวนมาก	ซึ่งเป็นปัจจัยสำาคัญที่จะช่วยสนับสนุนการเติบโตของบริษัทฯ	
	 โดยบริษัทฯ	มีรายได้รวม	จำานวน	963.69	ล้านบาท	ในปี	2557	ในขณะที่ปี	2558	รายได้รวมของบริษัทฯ	เท่ากับ	1,027.73	ล้าน
บาท	เติบโตร้อยละ	6.6	เมื่อเทียบกับปี	2558	และปี	2559	รายได้รวมของบริษัทฯ	เท่ากับ	717.32	ล้านบาท	ลดลงร้อยละ	30.2	เมื่อเทียบกับ
ปี	2558	
	 ถึงแม้รายได้ของบริษัทฯจะอิงกับหน่วยงานภาครัฐเป็นสัดส่วนที่มาก	 การปิดงบประมาณของหน่วยงานราชการอาจมีผลกระทบต่อ
ผลประกอบการของบริษัทฯ	แต่ปัจจุบันหน่วยงานราชการมีการกระจายไม่ให้งบประมาณมีการกระจุกตัวอยู่ในช่วงไตรมาส	3-4	ซึ่งทำาให้ราย
ได้ของบริษัทฯ	มีความสม่ำาเสมอมากขึ้น	

	 (ก)	รายได้
	 บริษัทฯ	มีรายได้รวมจำานวน	963.69	ล้านบาท	ในปี	2557	จำานวน	1,027.73	ล้านบาท	ในปี	2558	และจำานวน	717.32	ล้านบาท	ใน
ปี	2559	ซึ่งรายได้รวมของบริษัทฯ	ในปี	2559	ประกอบด้วย	รายได้จากการขายและการบริการ	และรายได้อื่น	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	99.74	
และ	ร้อยละ	0.26	ตามลำาดับ	โดยรายได้จากการขายและการบริการ	ของบริษัทฯ	สามารถสรุปได้ดังนี้

	 1.	รายได้จากการขายและการบริการ
	 ในปี	 2557-2559	 บริษัทฯ	 มีรายได้จากการขายและการบริการเป็นจำานวน	 951.33	 ล้านบาท	 จำานวน	 1,019.22	 ล้านบาท	 และ
จำานวน	 715.46	 ล้านบาท	 ตามลำาดับ	 โดยรายได้จากการขายและการบริการของบริษัทฯในปี	 2559	 สามารถแบ่งเป็นรายได้จากการขาย
ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ	เป็นตัวแทนจำาหน่าย	จำานวน	504.31	ล้านบาท	รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ	PlanetComm	จำานวน	97.12	
ล้านบาท	และรายได้จากการบริการ	จำานวน	114.03	ล้านบาท	ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	70.49	และร้อยละ13.57	คิดเป็นร้อยละ	15.94	ของ
รายได้จากการขายและบริการตามลำาดับ	
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รายได้จากการขายและการบริการ
ปี 2557 ปี2558 ปี 2559

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายได้จากผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวแทนจำาหน่าย 744.01 78.21 720.50 70.69 504.31 70.49

รายได้จากผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ	Planet-

Comm

119.90 12.60 181.63 17.82 97.12 13.57

รายได้จากการบริการ 87.42 9.19 117.09 11.49 114.03 15.94

รวมรายได้จากการขายและการบริการ 951.33 100.00 1,019.22 100.00 715.46 100.00

หมายเหตุ	 มีการจัดประเภทตัวเลขในส่วนของรายได้จากการขาย	 รายได้จากการบริการ	 และต้นทุนขายและบริการของปี	 2557	 และ	 2558	
ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทในปี	2559

รายได้จากผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำาหน่าย
	 ในปี	2557	–	2559		บริษัทฯ	มีรายได้จากผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ	เป็นตัวแทนจำาหน่าย	744.01	ล้านบาท	720.50	ล้านบาท	และ	504.31	
ล้านบาทตามลำาดับ	 ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	 78.21	 ร้อยละ	 70.69	 และร้อยละ	 70.49	 ตามลำาดับ	 ของรายได้จากการขายและบริการของ 
บริษัทฯ	ตามลำาดับ	โดยรายได้จากผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ	เป็นตัวแทนจำาหน่ายสามารถจำาแนกออกเป็น	2	กลุ่มผลิตภัณฑ์	ได้แก่	(ก)	ผลิตภัณฑ์ใน
กลุ่มระบบสื่อสารโทรคมนาคม	และ	(ข)	ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และดิจิตอลทีวี	โดยสามารถสรุปได้	ดังนี้

รายได้จากผลิตภัณฑ์

ที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำาหน่าย

ปี 2557 ปี2558 ปี 2559

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

(ก)	ระบบสื่อสารโทรคมนาคม 587.83 79.01 643.32 89.29 421.19 83.52

(ข)	ระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และ

ดิจิตอลทีวี

156.18 20.99 77.18 10.71 83.12 16.48

รวมรายได้จากผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวแทน

จำาหน่าย

744.01 100.00 720.50 100.00 504.31 100.00

หมายเหตุ	มีการจัดประเภทตัวเลขในส่วนของรายได้จากการขาย	รายได้จากการบริการ	และต้นทุนขายและบริการของปี	2557	และ	2558	
ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทในปี	2559
 (ก)	รายได้จากผลิตภัณฑ์ในกลุ่มระบบสื่อสารโทรคมนาคม
	 ในปี	 2557-2559	 บริษัทฯ	 มีรายได้จากผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ	 เป็นตัวแทนจำาหน่ายในกลุ่มระบบสื่อสารโทรคมนาคมเป็น	 จำานวน	
587.83	ล้านบาท	จำานวน	643.32	ล้านบาท	และจำานวน	421.19	ล้านบาทตามลำาดับ	ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้จากผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ	เป็น
ตัวแทนจำาหน่าย	เท่ากับ	ร้อยละ	79.01	ร้อยละ	89.29	และร้อยละ	83.52	ตามลำาดับ	
	 ในปี	 2557	 บริษัทฯ	 มีรายได้จากผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ	 เป็นตัวแทนจำาหน่ายในกลุ่มระบบสื่อสารโทรคมนาคมเท่ากับ	 587.83	 ล้าน
บาทหรือคิดเป็นร้อยละ	79.01	ของรายได้จากผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ	เป็นตัวแทนจำาหน่าย	ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนมาจากสินค้าที่เป็นระบบ
โครงข่าย	(Networking)	และอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบป้องกันข้อมูล
	 ในปี	 2558	 บริษัทฯ	 มีรายได้จากผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ	 เป็นตัวแทนจำาหน่ายในกลุ่มระบบสื่อสารโทรคมนาคมเท่ากับ	 643.32	 ล้าน
บาทหรือคิดร้อยละ	89.29	ของรายได้จากผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ	เป็นตัวแทนจำาหน่าย	ซึ่งเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนคิดเป็นร้อยละ	9.44	
เป็นผลจากบริษัทฯมีโครงการขนาดใหญ่	ซึ่งเป็นโครงการปรับปรุงพัฒนาระบบสื่อสารดาวเทียม	TES	(Telephony	Earth	Station)	
พร้อมติดตั้ง	จำานวน	103.18	ล้านบาท
	 สำาหรับปี	 2559	 บริษัทฯ	 มีรายได้จากผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ	 เป็นตัวแทนจำาหน่ายในกลุ่มระบบสื่อสารโทรคมนาคมเท่ากับ	 421.19	
ล้านบาทหรือคิดร้อยละ	 83.52	 ของรายได้จากผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ	 เป็นตัวแทนจำาหน่าย	 ซึ่งลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนคิดเป็นร้อยละ	
34.53	 เป็นผลมาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ	 ที่มีผลกระทบมาจากสถานการณ์โลก	 และความผันผวนของราคาน้ำามันที่มี
การปรับลดมาตลอดทั้งปี	ทำาให้หลายโครงการของลูกค้าของบริษัทฯ	ชะลอตัวหรือเลื่อนการลงทุนออกไป
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 (ข)	รายได้จากผลิตภัณฑ์ในกลุ่มระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และดิจิตอลทีวี
	 ในปี	 2557-2559	 รายได้จากผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ	 เป็นตัวแทนจำาหน่ายในกลุ่มระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และดิจิตอลทีวีเป็น	
จำานวน	156.18	ล้านบาท	จำานวน	77.18	ล้านาท	และจำานวน	83.12	ล้านบาท	ตามลำาดับ	ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้จากผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ	
เป็นตัวแทนจำาหน่ายเท่ากับ	ร้อยละ	20.99	ร้อยละ	10.71	และ	ร้อยละ	16.48	ตามลำาดับ	
	 ในปี	 2557	 บริษัทฯ	 มีรายได้จากผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ	 เป็นตัวแทนจำาหน่ายในกลุ่มระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และดิจิตอลทีวี
เท่ากับ	156.18	ล้านบาท	หรือ	คิดเป็นร้อยละ	20.99	ของรายได้จากผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ	เป็นตัวแทนจำาหน่าย	ซึ่งเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของ
ปีก่อน	เนื่องจากบริษัทฯได้งานจากผู้ให้บริการโทรทัศน์ในการติดตั้งอุปกรณ์ระบบดิจิตอลมากขึ้น	จากการเปลี่ยนผ่านระบบแพร่ภาพสัญญาณ
โทรทัศน์จากระบบอนาล็อก	เป็นระบบดิจิตอล	
	 ในปี	2558	รายได้จากผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ	เป็นตัวแทนจำาหน่ายในกลุ่มระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และดิจิตอลทีวีมีจำานวนลด
ลง	เหลือเพียง	77.18	ล้านบาท	หรือ	คิดเป็นร้อยละ	10.71	ของรายได้จากผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ	เป็นตัวแทนจำาหน่าย	ซึ่งลดลงจากช่วงเดียวกัน
ของปีก่อนคิดเป็นร้อยละ	 50.58	 เนื่องจากการเปลี่ยนผ่านระบบแพร่ภาพสัญญาณโทรทัศน์จากระบบอนาล็อก	 เป็นระบบดิจิตอล	 ไม่เป็นไป
ตามที่ภาครัฐคาดการณ์ไว้	และมีการชะลอการลงทุนในสถานีโทรทัศน์ต่างๆ	ส่งผลกระทบให้รายได้ในส่วนนี้ลดลง
	 สำาหรับปี	2559	รายได้จากผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ	เป็นตัวแทนจำาหน่ายในกลุ่มระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และดิจิตอลทีวีเพิ่มขึ้น
จากช่วงเดียวกันของปีก่อนคิดเป็นร้อยละ	 7.70	 เป็นผลมากจากบริษัทฯ	 ได้มีการส่งมอบโครงการขนาดใหญ่ในการติดตั้งระบบรถถ่ายทอด
นอกสถานที่ระบบคมชัดสูง	ซึ่งมีมูลค่าโครงการถึง	85	ล้านบาท

ผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ PlanetComm
	 ในปี	2557-2559	บริษัทฯ	มีรายได้จากการจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ	PlanetComm	เป็น	จำานวน	119.90	ล้านบาท	จำานวน	
181.63	ล้านบาท	และจำานวน	97.12	ล้านบาท	ตามลำาดับ	ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน	ร้อยละ	12.60	ร้อยละ	17.82	และ	ร้อยละ	13.57	ของรายได้
จากการขายและบริการ	ตามลำาดับ	
	 ในปี	2557	และ	2558	บริษัทฯ	มีรายได้จากการจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าของบริษัทฯ	จำานวน	119.90	ล้านบาท	และ	
181.63	ล้านบาท	หรือ	คิดเป็นร้อยละ	12.60	และร้อยละ	17.82	ของรายได้จากการขายและบริการ	ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า	เนื่องจาก
บริษัทฯ	มีรายได้การจำาหน่ายรถสื่อสารโทรคมนาคมเคลื่อนที่จำานวนมากขึ้น
	 สำาหรับปี	 2559	 บริษัทฯ	 มีรายได้จากการจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าของบริษัทฯ	 จำานวน	 97.12	 ล้านบาท	 หรือ	 คิดเป็นร้อยละ	
13.57	ของรายได้จากการขายและบริการ	 ซ่ึงลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ	46.53	 เน่ืองจากในปี	2559	 มีการชะลอตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ	 มี
หลายโครงการได้มีการขอหยุดและชะลอการลงทุนออกไปก่อน	ซ่ึงคาดว่าในปี	2560	โครงการดังกล่าวจะกลับมาดำาเนินการต่อ	
	 รายได้จากผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ	PlanetComm		เฉลี่ยในช่วงปี	2557-	2559	คิดเป็นประมาณร้อยละ	14.84	ของรายได้จากการขาย
และบริการ	เนื่องจากบริษัทฯยังคงมีงานประกอบรถสื่อสารที่มีความชำานาญและเป็นที่ต้องการในกลุ่มลูกค้าอยู่อย่างต่อเนื่อง	ซึ่งจะส่งผลทำาให้
สัดส่วนรายได้ดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น	

รายได้จากการบริการ
	 รายได้จากการบริการของบริษัทฯ	นั้นส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการให้บริการบำารุงรักษา	และซ่อมแซม	โดยในปี	2557-2559	บริษัทฯ	
มีรายได้จากการบริการเป็น	จำานวน	87.42	ล้านบาท	117.09	ล้านบาท	และจำานวน	114.03	ล้านบาท	ตามลำาดับ	โดยสัดส่วนรายได้จากการ
บริการของบริษัทฯ	คิดเป็นร้อยละ	9.19	ร้อยละ	11.49	และร้อยละ	15.94	ของรายได้จากการขายและบริการ	ตามลำาดับ	
	 สำาหรับปี	2559	บริษัทฯ	มีรายได้จากการบริการจำานวน	114.03	ล้านบาท	หรือ	คิดเป็นร้อยละ	15.94	ของรายได้จากการขายและ
บริการ	 มีรายได้จากการให้บริการบำารุงรักษา	 รายได้จากการซ่อมแซม	 และรายได้จากการให้บริการอื่นๆ	 จำานวน	 13.00	 ล้านบาท	 จำานวน	
28.37	ล้านบาท	และจำานวน	72.66	ล้านบาท	ตามลำาดับ

 2.	รายได้อื่น
	 ในปี	2557-2559	บริษัทฯ	มีรายได้อื่นเป็น	จำานวน	12.36	ล้านบาท	จำานวน	8.51	ล้านบาท	และ	จำานวน	1.86	ล้านบาท	ตามลำาดับ	
โดยในปี	 2557บริษัทฯ	มีรายได้อื่นจำานวน	12.36	ล้านบาท	 โดยรายได้อื่นที่สำาคัญประกอบด้วยเงินสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดจากผู้จัด
จำาหน่ายสินค้าจำานวน	4.51	ล้านบาท	กำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	1.26	ล้านบาท	กำาไรจากการขายสินทรัพย์จำานวน	2.91	ล้านบาท	และราย
ได้จากการให้เช่าอุปกรณ์จำานวน	1.83	ล้านบาท	ดอกเบี้ยรับ	0.88	ล้านบาท	และในปี	2558	บริษัทฯ	มีรายได้อื่นจำานวน	8.51	ล้านบาท	โดย
รายได้อื่นที่สำาคัญประกอบด้วยรายได้จากการให้เช่าอุปกรณ์จำานวน	 5.63	 ล้านบาท	 เงินสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดจากผู้จัดจำาหน่ายสินค้า
จำานวน	2.08	ล้านบาท	ดอกเบี้ยรับ	0.54	ล้านบาท	กำาไรจากการขายสินทรัพย์จำานวน	0.26		ล้านบาท
 

	 สำาหรับปี	2559	บริษัทฯ	มีรายได้อื่นจำานวน	1.86	ล้านบาท	โดยรายได้อื่นที่สำาคัญประกอบด้วยดอกเบี้ยรับ	0.56	ล้านบาท	กำาไรจาก
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การขายสินทรัพย์จำานวน	0.27	ล้านบาท	และอื่นๆ	1.03	ล้านบาท

 (ข)	ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
	 ค่าใช้จ่ายหลักของบริษัทฯ	 ประกอบด้วย	 ต้นทุนขาย	 ต้นทุนบริการ	 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	 และดอกเบี้ยจ่าย	 โดยในปี	
2557-	2559	บริษัทฯ	มีต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม	จำานวน	902.40	ล้านบาท	จำานวน	958.89	ล้านบาท	และจำานวน	745.04	ล้านบาทตาม
ลำาดับ	โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้	

 1.	ต้นทุนขายและบริการ	และอัตรากำาไรขั้นต้น
	 ต้นทุนขายและบริการถือเป็นค่าใช้จ่ายหลักของบริษัทฯ	โดยบริษัทฯ	มีต้นทุนขายและบริการ	จำานวน	702.61	ล้านบาท	ในปี	2557	
จำานวน	746.20	ล้านบาท	ในปี	2558	และจำานวน	555.28	ล้านบาท	ในปี	2559	ซึ่งคิดเป็น	ร้อยละ	72.91	ร้อยละ	73.21	และร้อยละ	77.61	
ของรายได้จากการขายและบริการ	 ซึ่งต้นทุนขายและบริการของบริษัทฯ	 สามารถแบ่งได้เป็น	 ต้นทุนขายผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ	 เป็นตัวแทน
จำาหน่าย	ต้นทุนขายผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ	PlanetComm	และต้นทุนการบริการ	โดยมีรายละเอียดดังนี้

ต้นทุนจากการขายและให้บริการ

ปี 2557 ปี2558 ปี 2559

ล้านบาท
อัตรากำาไรขั้น

ต้น(%)
ล้านบาท

อัตรากำาไร

ขั้นต้น(%)
ล้านบาท

อัตรากำาไร

ขั้นต้น

(%)

ต้นทุนขาย

ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ	เป็นตัวแทนจำาหน่าย

•	ระบบสื่อสารโทรคมนาคม

•	ระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และดิจิตอลทีวี
415.32

126.46

29.35	

19.03

456.44

65.43

29.05

15.23

305.05

76.10

27.57

8.44

รวมต้นทุนผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวแทนจำาหน่าย 541.78 27.18 521.87 27.57 381.15 24.42

ต้นทุนผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ	PlanetComm 95.94 19.98 146.85 19.15 95.71 1.45

ต้นทุนการบริการ 64.89 25.77 77.48 33.82 78.42 31.23

รวมต้นทุนจากการขายและให้บริการ 702.61 26.14 746.20 26.79 555.28 22.39

หมายเหตุ		 มีการจัดประเภทตัวเลขในส่วนของรายได้จากการขาย	 รายได้จากการบริการ	 และต้นทุนขายและบริการของปี	 2557	และ	2558	
ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทในปี	2559

 ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ	เป็นตัวแทนจำาหน่าย
	 ต้นทุนขายผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ	เป็นตัวแทนจำาหน่าย	ในปี	2557-	2559	เท่ากับ	จำานวน	541.78	ล้านบาท	จำานวน	521.87	ล้านบาท	
และจำานวน	381.15	ล้านบาท	ตามลำาดับ	โดยต้นทุนขายผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ	เป็นตัวแทนจำาหน่ายสามารถจำาแนกออกเป็น	2	กลุ่มผลิตภัณฑ์
ได้แก่	(ก)	ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มระบบสื่อสารโทรคมนาคม	และ	(ข)	ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และดิจิตอลทีวี
 (ก)	ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มระบบสื่อสารโทรคมนาคม
	 ในปี	 2557-2559	 บริษัทฯ	 มีต้นทุนขายของผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ	 เป็นตัวแทนจำาหน่ายในกลุ่มระบบสื่อสารโทรคมนาคมเป็นจำานวน	
จำานวน	415.32	ล้านบาท	จำานวน	456.44	ล้านบาท	และจำานวน	305.05	ล้านบาท	ตามลำาดับ	คิดเป็นอัตรากำาไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ	29.35	
ร้อยละ	29.05	และร้อยละ	27.57	ตามลำาดับ	
	 ในปี	2557	และ	2558	บริษัทฯ	มีต้นทุนขายของผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ	เป็นตัวแทนจำาหน่ายในกลุ่มระบบสื่อสารโทรคมนาคม
เท่ากับ	415.32	ล้านบาท	และ	456.44	ล้านบาท	ตามลำาดับ	คิดเป็นอัตรากำาไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ	29.35	และ	29.05	ลดลงจากในปี	2557	
เนื่องจากโครงการประเภทระบบสื่อสารโทรคมนาคมที่ส่งมอบ	นั้นเป็นโครงการที่มีผลิตภัณฑ์ของ	CISCO	เป็นส่วนประกอบในสัดส่วนที่น้อย	
สัดส่วนของงานดาวเทียมและโครงข่าย	Networking	ซึ่งมีต้นทุนที่สูงกว่ามีปริมาณขายที่มากขึ้นจึงทำาให้อัตรากำาไรขั้นต้นในงวดดังกล่าวลด
ลงจากปีก่อนหน้า 
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	 สำาหรับปี	2559	บริษัทฯ	มีต้นทุนขายของผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ	เป็นตัวแทนจำาหน่ายในกลุ่มระบบสื่อสารโทรคมนาคมเท่ากับ	305.05	
ล้านบาท	คิดเป็นอัตรากำาไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ	27.57	ลดลงจากในปี	2558	 เนื่องจากลดลงแปรผันตามยอดขาย	สาเหตุจากทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนมีการชะลอการลงทุน	 อันเป็นผลกระทบมาจากเศรษฐกิจภายในประเทศ	 งบประมาณของภาครัฐได้ถูกเลื่อนการอนุมัติโครงการ
ออกไปก่อน	เพื่อรอความชัดเจนในทิศทางการลงทุน	ซึ่งเป็นผลให้ทั้งกลุ่มอุตสหากรรมเทคโนโลยีหดตัว	ไม่ขยายตัวดังที่คาดหวังไว้	
 (ข)	ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และดิจิตอลทีวี
	 ในปี	 2557-2559	 ต้นทุนผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ	 เป็นตัวแทนจำาหน่ายในกลุ่มระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และดิจิตอลทีวีเป็น
จำานวน	126.46	ล้านบาท	จำานวน	65.43	ล้านบาท	และจำานวน	76.10	ล้านบาท	ตามลำาดับ	หรือคิดเป็นอัตรากำาไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ	19.03	
ร้อยละ	15.23	และร้อยละ	8.44	ตามลำาดับ	ทั้งนี้	อัตราการกำาไรขั้นต้นของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และดิจิตอลทีวีมี
ความผันผวน	เนื่องจากเป็นตลาดที่บริษัทฯ	เพิ่งเริ่มทำาตลาดอย่างจริงจัง	จึงทำาให้มีอำานาจต่อรองค่อนข้างน้อย	
	 สำาหรับปี	 2559	 ต้นทุนผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ	 เป็นตัวแทนจำาหน่ายในกลุ่มระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และดิจิตอลทีวีเท่ากับ	
76.10	ล้านบาท	หรือคิดเป็นอัตรากำาไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ	8.44	เมื่อเทียบกับปี	2558	ซึ่งมีกำาไรขั้นต้น	15.23	จะเห็นว่าบริษัทฯ	มีกำาไรขั้นต้น
ลดลง	เนื่องจากในปี	2559	บริษัทฯ	ได้ขยายธุรกิจไปในผลิตภัณฑ์ใหม่	โดยการรับงานติดตั้งระบบรถถ่ายทอดนอกสถานที่ระบบคมชัดสูง	ด้วย
ความที่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่	 และยังขาดประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในงานนี้	 จึงทำาให้อัตรากำาไรขั้นต้นในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ลดลง	 อย่างไร
ก็ตามโครงการนี้	 ช่วยสร้างประสบการณ์การทำางานและความเชี่ยวชาญให้แก่บริษัทฯ	 เป็นอย่างมาก	 และเป็นการช่วยเปิดตัวบริษัทฯ	 ไปสู่
ตลาดใหม่	และสามารถขยายรายได้ของบริษัทฯ	ต่อไปในอนาคตได้

 ผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ	PlanetComm
	 ต้นทุนขายของผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ	PlanetComm	ในปี	2557-2559	เท่ากับจำานวน	95.94		ล้านบาท	จำานวน	146.85	ล้านบาท	
และจำานวน	95.71	ล้านบาท	ตามลำาดับ	ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนกำาไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ	19.98	ร้อยละ	19.15	และร้อยละ	1.45	ตามลำาดับ	
	 ในปี	 2558	ต้นทุนขายของผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ	 PlanetComm	 เท่ากับ	 146.85	ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตรากำาไรขั้นต้นเท่ากับร้อย
ละ	19.15	ทั้งนี้อัตรากำาไรขั้นต้นของผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ	PlanetComm	ใกล้เคียงกับปี	2557	ซึ่งมีอัตรากำาไรขั้นต้นเท่ากับ	19.98	บริษัทฯ	ยัง
คงมีการจำาหน่ายกล่องรับสัญญาณ	Set	Top	Box	ซึ่ง	Set	Top	Box	เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอัตรากำาไรขั้นต้นต่ำากว่าอัตรากำาไรขั้นต้นโดยปกติของ
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม	เนื่องจากเป็นสินค้าที่มีการแข่งขันที่สูงในอุตสาหกรรม	
	 สำาหรับปี	 2559	 ต้นทุนขายของผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ	 PlanetComm	 เท่ากับ	 95.71	 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตรากำาไรขั้นต้นเท่ากับ
ร้อยละ	1.45	ซึ่งลดลงจากปี	2558	ซึ่งมีกำาไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ	19.15	เนื่องจากบริษัทฯ	ยังคงมีการจำาหน่ายกล่องรับสัญญาณ	
Set	Top	Box	ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอัตรากำาไรขั้นต้นต่ำากว่าอัตรากำาไรขั้นต้นโดยปกติของผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม	เนื่องจากเป็นสินค้าที่มีการแข่งขัน
ที่สูงในอุตสาหกรรม	 อีกทั้งนโยบายการแจกคูปองเพื่อนำาไปแลกกล่องรับสัญญาณ	 Set	 Top	 Box	 ของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	
กิจการโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	(กสทช.)	ได้เลื่อนกำาหนดการจากในปี	2559	มาเป็นปี	2560	ทำาให้บริษัทฯ	จะต้องตั้งค่าเผื่อ
การลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือของกล่องรับสัญญาณ	Set	Top	Box	เพิ่มขึ้นจากปี	2558	เป็นจำานวน	13.02	ล้านบาท	จึงทำาให้กำาไรขั้นต้น
ของ	Set	top	Box	ลดลงอย่างมาก

 ต้นทุนการบริการ
	 ในปี	2557-2559	ต้นทุนบริการของบริษัทฯ	เท่ากับ	จำานวน	64.89	ล้านบาท	จำานวน	77.48	ล้านบาท	และจำานวน	78.42	ล้านบาท	
ตามลำาดับ	โดยต้นทุนบริการของบริษัทฯ	ประกอบด้วย	ต้นทุนการให้บริการ	ต้นทุนค่ารับประกันและซ่อมบำารุงที่บริษัทฯ	ต้องจ่ายให้กับผู้ผลิต
หรือผู้จัดจำาหน่าย	ต้นทุนเงินเดือนฝ่ายบริการหลังการขาย	และค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์	โดยในปี	2557-2559	บริษัทฯ	มีอัตราส่วนกำาไรขั้น
ต้นจากการบริการของบริษัทฯ	เท่ากับร้อยละ	25.77	ร้อยละ	33.82	และร้อยละ	31.23	ตามลำาดับ	
	 สำาหรับปี	2559	ต้นทุนบริการของบริษัทฯ	เท่ากับจำานวน	78.42	ล้านบาท	ซึ่งเป็นต้นทุนการให้บริการ	64.05	ล้านบาท	ต้นทุนค่ารับ
ประกันและซ่อมบำารุงเท่ากับ	4.29	ล้านบาท	ต้นทุนเงินเดือนฝ่ายบริการหลังการขาย	3.24	ล้านบาท	และค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์	6.84	
ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	81.69	ร้อยละ	5.47	ร้อยละ	4.13	และร้อยละ	8.72	ของต้นทุนบริการ	ซึ่งในงวดดังกล่าว	บริษัทฯ	มีอัตรากำาไรขั้นต้น
จากการบริการเท่ากับร้อยละ	31.23

 2.	ค่าใช้จ่ายในการขาย
	 บริษัทฯ	มีค่าใช้จ่ายในการขาย	จำานวน	79.81	ล้านบาท	ในปี	2557	จำานวน	77.01	ล้านบาทในปี	2558	และจำานวน	61.94	ล้านบาท
ในปี	2559	คิดเป็นสัดส่วนร้อย	8.28	ร้อยละ	7.49	และร้อยละ	8.63	ของรายได้รวมตามลำาดับ	ซึ่งค่าใช้จ่ายในการขายของบริษัทฯ	โดยเฉลี่ย	ปี	
2557	-	2559	ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายพนักงานขายประมาณร้อยละ	68	ค่าใช้จ่ายทางการตลาดประมาณร้อยละ	25	และค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางประมาณร้อยละ	7	ของค่าใช้จ่ายในการขาย	
	 สำาหรับปี	2559	บริษัทฯ	มีค่าใช้จ่ายในการขายเท่ากับ	61.94	ล้านบาท		โดยเป็นค่าใช้จ่ายพนักงานขาย	ค่าใช้จ่ายทางการตลาด	และ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเท่ากับร้อยละ	79.27	ร้อยละ	13.71	และร้อยละ	7.04	ของค่าใช้จ่ายในการขาย	ตามลำาดับ	ทั้งนี้	ค่าใช้จ่ายในการขาย
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ปี	2559	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	8.63	ของรายได้รวม	เมื่อเทียบกับปี	2558	ซึ่งมีค่าใช้จ่ายขายเท่ากับ	77.01	ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการขายของ
ปี	2559	ลดลง	15.07	ล้านบาท	อันเป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายในการโฆษณาสินค้าที่ลดลง	และค่าใช้จ่ายในการขายอื่นๆนั้นได้มีการควบคุมค่าใช้
จ่ายให้ลดลงตามยอดขายที่ลดลงในปีด้วย

 3.	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
	 ปี	2559	บริษัทฯ	มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ	114.50	ล้านบาท	โดยเป็นค่าใช้จ่ายพนักงานร้อยละ	33.82	ค่าเสื่อมราคาร้อยละ	
15.74	ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานร้อยละ	37.98	และค่าเช่าร้อยละ	12.46	ทั้งนี้	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสำาหรับปี	2559	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	
15.97	ของรายได้รวม	ลดลงจากค่าใช้จ่ายในการบริหารจากปี	2558	จำานวน	11.08	ล้านบาท	เนื่องมาจากค่าใช้จ่ายพนักงานลดลง	5.52	
ล้านบาท	 และค่าเสื่อมราคาลดลง	 3.71	 ล้านบาท	 อันเป็นผลมาจากทรัพย์สิน	 ประเภทเครื่องตกแต่ง	 ติดตั้งและเครื่องใช้สำานักงาน	 จำานวน	
26.00	 ล้านบาท	 ที่บริษัทฯ	 ได้ซื้อมาตั้งแต่ปี	 2553	 นั้นได้มีการหักค่าเสื่อมราคาไปจนหมดมูลค่าต้นทุนของทรัพย์สินในปี	 2558	 จึงทำาให้ค่า
เสื่อมราคาในปี	2559	ลดลง
 
 4.	ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
	 ในปี	2557-2559	บริษัทฯ	มีค่าใช้จ่ายทางการเงินจำานวน	8.12	ล้านบาท	จำานวน	10.10	ล้านบาท	และจำานวน	13.32	ล้านบาท	ตาม
ลำาดับ	ภาระดอกเบี้ยจ่ายของบริษัทฯ	เกิดขึ้นจากการใช้วงเงิน	L/I,	P/N	และ	LC/TR	ซึ่งเป็นวงเงินกู้ยืมประเภทหมุนเวียนในการสั่งซื้อสินค้า
ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ	 และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพื่อการลงทุนในธุรกิจในของบริษัทฯ	 โดยในปี	 2557-2559	 มี
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเท่ากับ	 103.08	 ล้านบาท	 260.91	 ล้านบาท	 และ	 249.20	 ล้านบาท	 ตามลำาดับ	
และในปี	2559	บริษัทฯ	มีเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารแห่งหนึ่งเท่ากับ	43.00	ล้านบาท

 (ค)	กำาไรสุทธิและอัตรากำาไรสุทธิ
	 จากผลการดำาเนินงานที่กล่าวมาข้างต้น	ทำาให้ในปี	2557-	2558	บริษัทฯ	มีกำาไรสุทธิ	จำานวน	48.45	ล้านบาท	และจำานวน	53.39	
ล้านบาท	ตามลำาดับ	คิดเป็นอัตรากำาไรสุทธิ	ร้อยละ	5.03	และร้อยละ	5.20	ตามลำาดับ	
	 สำาหรับปี	2559	บริษัทฯ	มีขาดทุนสุทธิเท่ากับ	24.72	ล้านบาท	คิดเป็นอัตราขาดทุนสุทธิ	ร้อยละ	3.45	และบริษัทฯ	มีกำาไรเบ็ดเสร็จ
อื่นจากผลกำาไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	8.04	ล้านบาท	จึงทำาให้กำาไรเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี	เท่ากับ	16.68	ล้าน
บาท	คิดเป็นอัตราขาดทุนสุทธิร้อยละ	2.33	

 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
	 เมื่อพิจารณาอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(Return	on	Equity)	เท่ากับร้อยละ	14.51	ในปี	2557	ร้อยละ	11.31	ในปี	2558	และ
ร้อยละ	(5.40%)	ในปี	2559	โดย	ในปี	2558	บริษัทฯ	มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจำานวน	30	ล้านบาท	คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล
เท่ากับร้อยละ	56.18	และปี	2559	บริษัทฯ	มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจำานวน	35	ล้านบาท	คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลเท่ากับร้อย
ละ	(141.59)	

ฐานะทางการเงิน
 (ก)	สินทรัพย์
	 ณ	สิ้นปี	2557-2559	บริษัทฯ	มีสินทรัพย์รวม	จำานวน	700.74	ล้านบาท	จำานวน	932.52	ล้านบาท	และจำานวน	837.76	
ล้านบาทตามลำาดับ	ซึ่งสินทรัพย์ที่สำาคัญของบริษัทฯได้แก่	ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	สินค้าคงเหลือ	และส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์	
โดยในปี	 2557	 สัดส่วนของรายการสินทรัพย์ที่สำาคัญดังกล่าวต่อสินทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละ	 42.45	 ร้อยละ	 23.46	 และร้อยละ	 8.02	 ตาม
ลำาดับ	ในปี	2558	สัดส่วนของรายการสินทรัพย์ที่สำาคัญดังกล่าวต่อสินทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละ	36.80	ร้อยละ	26.99	และร้อยละ	9.51	ตาม
ลำาดับ	และสำาหรับปี	 2559	สัดส่วนของรายการสินทรัพย์ที่สำาคัญดังกล่าวต่อสินทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละ	36.89	 ร้อยละ	26.41	และร้อยละ	
13.62	ตามลำาดับ	ทั้งนี้รายละเอียดของสินทรัพย์ที่สำาคัญของบริษัทฯ	สามารถสรุปได้ดังนี้
 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 
บริษัทฯ	มีลูกหนี้การค้าก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	จำานวน	297.39	ล้านบาท	ณ	สิ้นปี	2557	จำานวน	347.02	ล้านบาท	ณ	สิ้นปี	2558	และ
จำานวน	313.40	ล้านบาท	ณ	สิ้นปี	2559	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	42.44	ร้อยละ	37.21	และร้อยละ	37.41	ของสินทรัพย์รวมตามลำาดับ	บริษัทฯ	
มีนโยบายการให้ระยะเวลาชำาระหนี้	(Credit	Term)	แก่ลูกค้าทั่วไปประมาณ	30	-	60	วัน	โดย	ณ	สิ้นปี	2557	-	2559	บริษัทฯ	มีระยะเวลาใน
การเก็บหนี้เฉลี่ยเท่ากับ	98.38	วัน	132.85		วัน	และ	205.63	วัน	ตามลำาดับ	
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ระยะเวลาค้างชำาระ
ณ 31 ธ.ค. 2557 ณ 31 ธ.ค. 2558 ณ 31 ธ.ค. 2559

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ 135.27 45.49 156.36 45.06 218.16 69.61

ค้างชำาระเกินกำาหนด	:

ไม่เกิน	3	เดือน 96.27 32.37 89.68 25.84 32.20 10.27

3	-	6	เดือน 20.60 6.92 66.40 19.14 11.10 3.55

6	-	12	เดือน 45.25 15.22 33.81 9.74 11.26 3.59

มากกว่า	12	เดือน - - 0.77 0.22 40.68 12.98

รวมลูกหนี้การค้า 297.39 100.00 347.02 100.00 313.40 100.00

หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (1.85) (4.51) (5.50)

รวมลูกหนี้การค้า	-	สุทธิ 295.54 342.51 307.90

ลูกหนี้อื่น 1.92 0.70 1.16

รวมลูกหนี้การค้า-สุทธิและลูกหนี้อื่น 297.46 343.21 309.06

	 จากตารางข้างต้นจะเห็นว่า	ลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระของบริษัทฯ	ณ	สิ้นปี	2557-2559	มีสัดส่วนร้อยละ	45.49	ร้อยละ	45.06	
และร้อยละ	 69.61	 ของยอดลูกหนี้การค้าก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามลำาดับ	 โดยเป็นลูกหนี้ที่ค้างชำาระไม่เกิน	 3	 เดือน	 ซึ่งมีสัดส่วน
ร้อยละ	32.37	ร้อยละ	25.84	และร้อยละ	10.27	ของยอดลูกหนี้การค้าก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามลำาดับ	และเป็นลูกหนี้ที่ค้างชำาระ
ระหว่าง	3	-	6	เดือนซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ	6.92	ร้อยละ	19.14	และร้อยละ	3.55	ของยอดลูกหนี้การค้าก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามลำาดับ	
	 ณ	สิ้นปี	2557	บริษัทฯ	มีลูกหนี้เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาเนื่องมาจากงานโครงการที่ขายมากขึ้น	ได้ส่งมอบงานแล้วแต่รอการชำาระหนี้	
ในส่วนของลูกหนี้ที่ค้างชำาระระหว่าง	6-12	เดือนจำานวน	45.25	ล้านบาทเป็นของหน่วยงานราชการรายหนึ่ง	จำานวน	43.5	ล้านบาท	ซึ่งได้รับ
เงินแล้วในไตรมาสที่1	ปี	2558	และเอกชนอีกหนึ่งรายจำานวน	1.8	ล้านบาท	ซึ่งบริษัทฯ	ได้ดำาเนินการฟ้องคดีลูกหนี้รายนี้แล้ว	และมีการชำาระ
หนี้แล้วทั้งจำานวนในปี	2558
	 ณ	สิ้นปี	2558	ลูกหนี้ที่ค้างชำาระไม่เกิน	3-6	เดือนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญ	เนื่องจากบริษัทฯ	มีการส่งมอบโครงการขนาดใหญ่จำานวน
มากในช่วงสิ้นงวดดังกล่าว	และมีบางโครงการที่วันครบกำาหนดชำาระเงินไม่ตรงกับรอบการชำาระเงินของลูกค้า	จึงทำาให้การชำาระเงินของลูกค้า
ดังกล่าวล่าช้าอออกไป	 นอกจากนั้นยังมีลูกค้าบางส่วนที่เป็นหน่วยงานราชการซึ่งใช้เวลาในการเบิกจ่ายชำาระค่าสินค้าที่ใช้เวลานานกว่าบริษัท
ทั่วไป	
	 สำาหรับ	ณ	สิ้นปี	2559	ลูกหนี้ที่ค้างชำาระมากกว่า	12	เดือนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญ	ซึ่งยอดลูกหนี้ในกลุ่มนี้จำานวน	35.53	ล้านบาท
เป็นของหน่วยงานราชการรายหนึ่ง	ซึ่งมีขั้นตอนในการเบิกจ่ายชำาระที่นานกว่าบริษัททั่วไป
	 สำาหรับนโยบายในการตั้งสำารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	บริษัทฯ	จะใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจาก
ลูกหนี้แต่ละราย	โดยคำานึงถึง	ความน่าเชื่อถือของลูกหนี้	ความมั่นคงขององค์กรประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต	อายุของลูกหนี้ที่คงค้าง	และ
สภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น	โดยแยกประเภทของลูกหนี้เป็น	2	ประเภทหลักคือ
	 1.	ลูกหนี้ที่เป็นหน่วยงานราชการ	รัฐวิสาหกิจไม่มีการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ			
	 2.	ลูกหนี้ที่เป็นเอกชนทั่วๆ	ไป	บริษัทฯ	จะพิจารณาจากระยะเวลาผิดนัดชำาระหนี้	โดยประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็น
ร้อยละของมูลค่าของจำานวนหนี้ที่ผิดนัดชำาระแต่ละรายดังนี้
 

จำานวนวันที่ผิดนัดชำาระหนี้ สัดส่วนการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
>	180	วัน ร้อยละ	20	ของจำานวนหนี้ที่ผิดนัด

>	240	วัน ร้อยละ	40	ของจำานวนหนี้ที่ผิดนัด

>	365	วัน ร้อยละ	100	ของจำานวนหนี้ที่ผิดนัด
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สินค้าคงเหลือ
	 ณ	 สิ้นปี	 2557-2559	 บริษัทฯ	 มีสินค้าคงเหลือก่อนหักสำารองค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ	 จำานวน	 171.62	 ล้านบาท	
จำานวน	 269.03	 ล้านบาท	 และจำานวน	 247.46	 ล้านบาทตามลำาดับ	 โดยส่วนประกอบของสินค้าคงเหลือที่มีปริมาณมากที่สุด	 คือ	 สินค้า
สำาเร็จรูป	ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนต่อสินค้าคงเหลือรวมร้อยละ	81.32	ร้อยละ	93.52	และร้อยละ	92.58	ตามลำาดับ	เนื่องจากบริษัทฯ	จะต้องจัดเก็บ
สินค้าบางอย่างในจำานวนที่เพียงพอเพื่อที่จะสามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าได้ทันที	เช่น	ระบบประชุมทางไกลด้วยเสียง	ระบบประชุม
ทางไกลเสมือนจริง	เป็นต้น	นอกจากนั้น	
	 ณ	สิ้นปี	2557	บริษัทฯ	มีงานระหว่างทำาคิดเป็นร้อยละ	14.27	ของมูลค่าสินค้าคงเหลือทั้งหมด	และสินค้าระหว่างทาง	ซึ่งเป็นสินค้า
ที่อยู่ระหว่างขนส่งจากผู้ผลิตมายังบริษัทฯ	คิดเป็นร้อยละ	 4.18	 ของมูลค่าสินค้าคงเหลือทั้งหมด	 ในปี2558	บริษัทฯมีสินค้าสำาเร็จรูปเพิ่มขึ้น
จากปี	2557	เป็นจำานวนมากขึ้นถึง	112.03	ล้านบาทซึ่งเป็นสินค้าในกลุ่มของกล่องรับสัญญาน	(Set	Top	Box)	และกลุ่มสินค้าระบบประชุม
ทางไกล	 สำาหรับในปี	 2559	 ปริมาณสินค้าคงเหลือใกล้เคียงกับปี	 2558	 และสินค้าส่วนใหญ่ในสินค้าสำาเร็จรูปก็ยังคงเป็นกล่องรับสัญญาณ	
(Set	Top	Box)	เพื่อรอการกระจายไปสู่ประชาชนตามนโยบายทีวีดิจิตอลของกสทช.	

ณ 31 ธ.ค. 2557 ณ 31 ธ.ค. 2558 ณ 31 ธ.ค. 2559

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

สินค้าสำาเร็จรูป 139.56 81.32 251.59 93.52 229.10 92.58

งานระหว่างทำา 24.49 14.27 13.98 5.20 13.49 5.45

อะไหล่และวัสดุ 0.40 0.23 0.13 0.04 0.09 0.04

สินค้าระหว่างทาง 7.17 4.18 3.33 1.24 4.78 1.93

รวมสินค้าคงเหลือ 171.62 100.00 269.03 100.00 247.46 100.00

หัก	:	การปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิ

ที่จะได้รับ

(7.18) (17.34) (26.20)

สินค้าคงเหลือ	–	สุทธิ 164.44 251.69 221.26

 
	 ในการประมาณค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ	 ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิด
ขึ้นจากสินค้าเสื่อมสภาพ	สินค้าเก่าล้าสมัย	เคลื่อนไหวช้า	หรือเสื่อมคุณภาพจากอายุโดยประมาณของสินค้าแต่ละชนิด	และการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี	โดย	ณ	สิ้นปี	2557	จำานวน	7.18	ล้านบาท	ณ	สิ้นปี	2558	จำานวน	17.34	ล้านบาท	และ	ณ	สิ้นปี	2559	จำานวน	26.20	ล้าน
บาท	โดยบริษัทฯ	ได้มีการกำาหนดนโยบายในการตั้งค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือดังนี้

อายุสินค้าคงเหลือ
สัดส่วนการตั้งค่า
เผื่อการลดลงของ
มูลค่าสินค้าคงเหลือ

มูลค่าสินค้าคงเหลือ
ณ 31 ธ.ค. 59

(ล้านบาท)

มูลค่าการตั้งค่าเผื่อการลดลง
ของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

ณ 31 ธ.ค. 59 (ล้านบาท)

1-2	ปี 10% 129.57 12.96

2-3	ปี 20% 35.61 7.12

3-4	ปี 30% 1.79 0.54

4-5	ปี 40% 1.76 0.70

5	ปีขึ้นไป* 100% 7.51 4.88
 หมายเหตุ*	กรณีสินค้าไม่เสื่อมสภาพและไม่ตกรุ่น	อายุสินค้าคงเหลือ	5-10	ปี	ตั้งค่าเผื่อ	50%	และเมื่ออายุสินค้ามากกว่า	10	ปี	
ตั้งค่าเผื่อ	100%
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ส่วนปรับปรุง	อาคารเช่าและอุปกรณ์	
	 บริษัทฯ	มีส่วนปรับปรุง	อาคารเช่า	และอุปกรณ์สุทธิจำานวน	56.19	ล้านบาท	ณ	สิ้นปี	2557	จำานวน	88.72	ล้านบาท	ณ	สิ้นปี	2558	
และจำานวน	114.13	ล้านบาท	ณ	สิ้นปี	2559	คิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับ	ร้อยละ	8.02	ร้อยละ	9.51	และร้อยละ	13.62	ล้านบาท
ตามลำาดับ	โดยในปี	2557	บริษัทฯ	มีการลงทุนในอุปกรณ์ทดสอบจำานวน	5.83	ล้านบาท	ยานพาหนะจำานวน	16.72	ล้านบาท	และเครื่องใช้
สำานักงานจำานวน	5.25	ล้านบาท	ในปี	2558	บริษัทฯ	มีการลงทุนในอุปกรณ์ทดสอบจำานวน	24.96	ล้านบาท	อุปกรณ์โครงข่าย	14.32	ล้าน
บาท	เครื่องใช้สำานักงานจำานวน	5.5	ล้านบาท	และยานพาหนะจำานวน	1.20	ล้านบาท	และสำาหรับปี	2559	บริษัทฯ	มีการลงทุนในอุปกรณ์
ทดสอบจำานวน	7.59	ล้านบาท	เครื่องใช้สำานักงาน	6.28	ล้านบาท	และสินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง	36.50	ล้านบาทซึ่งเป็นสินทรัพย์ในกลุ่มสายใย
แก้วนำาแสง

 (ข)	สภาพคล่อง
 กระแสเงินสด
 ในปี	2557-2559	บริษัทฯ	มีกระแสเงินสด(ใช้ไปใน)จากการดำาเนินงานเท่ากับ	จำานวน	(112.97)	ล้านบาท	จำานวน	(74.40)	ล้านบาท	
และจำานวน	53.18	ล้านบาทตามลำาดับ	กระแสเงินสดจากการดำาเนินงานในปี	2558	กระแสเงินสดจากการดำาเนินงานเพิ่มขึ้น	38.57	ล้านบาท	
เนื่องจากบริษัทฯ	มีเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น	27.60	ล้านบาท	เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ	9.05	ล้านบาท	สำาหรับปี	2559	กระแสเงินสด
จากการดำาเนินเพิ่มขึ้น	127.58	ล้านบาท	เนื่องจากบริษัทฯ	มีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นและรายได้ค้างรับ	และสินค้าคงเหลือลดลง	
	 กระแสเงินสดที่ได้มา	(ใช้ไป)	จากกิจกรรมการลงทุนของบริษัทฯ	ในปี	2557-2559	เท่ากับจำานวน	(47.69)	ล้านบาท	จำานวน	(45.92)	
ล้านบาท	และจำานวน	(47.29)	ล้านบาทตามลำาดับ	ในปี	2557-2559	บริษัทฯ	มีการลงทุนในอุปกรณ์ทดสอบ	อุปกรณ์โครงข่าย	และอุปกรณ์
สำานักงานเท่ากับ	13.30	ล้านบาท	44.82	ล้านบาท	และ	50.36	ล้านบาทตามลำาดับ	และในปี	2559	ยังมีการลงทุนในส่วนของสายใยแก้วนำา
แสงที่อยู่ในระหว่างติดตั้ง	จำานวน	36.50	ล้านบาท	จึงทำาให้การลงทุนของบริษัทในปี	2559	รวมทั้งหมดจำานวน	50.36	ล้านบาท			
	 กระแสเงินสดได้มา	 (ใช้ไป)	 จากกิจกรรมจัดหาเงินของบริษัทฯ	 ในปี	 2557	 บริษัทฯ	 มีกระแสเงินสดได้มา	 (ใช้ไป)	 จาก
กิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับจำานวน	 178.37	 ล้านบาท	 เนื่องจากบริษัทฯ	 มีเงินสดรับจากการเพิ่มทุนจำานวน	 202.70	 ล้านบาท	 และมี
การจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารบางส่วน	 ในปี	 2558	 บริษัทฯ	 มีกระแสเงินสดได้มา	 (ใช้ไป)	 จากกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ
จำานวน	 118.26	 ล้านบาท	 เนื่องจากมีเงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	 และการใช้วงเงินสินเชื่อระยะสั้นจากธนาคาร
เพิ่มขึ้น	 ในขณะเดียวกันมีการจ่ายเงินปันผลจำานวน	 30	 ล้านบาท	 สำาหรับปี	 2559	 บริษัทฯ	 มีกระแสเงินสดได้มา	 (ใช้ไป)	 จากกิจกรรม
จัดหาเงินเท่ากับจำานวน	 (17.06)	 ล้านบาท	 เนื่องจากบริษัทฯ	 มีเงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว	 60	 ล้านบาทหากแต่มีการจ่ายคืน
เงินกู้ยืมทั้งระยะสั้นและระยะยาวให้แก่สถาบันการเงิน	 29.64	 ล้านบาท	 จ่ายดอกเบี้ย	 10.04	 ล้านบาท	 และจ่ายปันผล	 35	 ล้านบาท  
 

(หน่วย : ล้านบาท) ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559
เงินสดสุทธิได้มา	(ใช้ไป)	จากกิจกรรมดำาเนินงาน (112.97) (74.40) 53.18

เงินสดสุทธิได้มา	(ใช้ไป)	จากกิจกรรมลงทุน (47.69) (45.92) (47.29)

เงินสดสุทธิได้มา	(ใช้ไป)	จากกิจกรรมจัดหาเงิน 178.38 118.26 (17.06)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	สุทธิ 17.71 (2.06) (11.17)
 
 อัตราส่วนสภาพคล่อง
	 ณ	สิ้นปี	2557	–	2559	บริษัทฯ	มีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ	2.73	เท่า	1.86	เท่า	และ	1.69	เท่า	ตามลำาดับ	และมีอัตราส่วน
สภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากับ	 1.92	 เท่า	 1.24	 เท่า	 และ	 1.11	 เท่าตามลำาดับ	 สาเหตุที่อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วมีส่วนต่างจากอัตราส่วน
สภาพคล่องค่อนข้างมากนั้น	เนื่องจากบริษัทฯ	มีสัดส่วนสินค้าคงเหลือต่อสินทรัพย์หมุนเวียนในอัตราที่สูงคิดเป็นร้อยละ	29.76	ร้อยละ	33.18	
และร้อยละ	34.66	ตามลำาดับ
	 บริษัทฯ	มี	Cash	Cycle	เท่ากับ	126.40	วัน	ในปี	2557	150.47	วันในปี	2558	และ	299.32	วันในปี	2559สาเหตุที่ทำาให้	Cash	
Cycle	ในปี	2558	บริษัทฯ	มี	Cash	Cycle	เท่ากับ	150.47	วัน	เพิ่มขึ้นจากปี	2557	เนื่องจาก	ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก	69.19	วัน
เป็น	101.77	วัน	ส่วนระยะเวลาเก็บหนี้ยังคงเดิม	
	 สำาหรับปี	2559	บริษัทฯ	มี	Cash	Cycle	เท่ากับ	299.32	วัน	เพิ่มขึ้น	148.85	วันจากปี	2558	เนื่องจากระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย
เพิ่มขึ้นจาก	101.77	วัน	เป็น	155.44	วัน	และระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก	132.85	วันเป็น	205.63	วัน	ลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทฯ	เป็น
หน่วยงานราชการ	ซึ่งมีระยะเวลาและขั้นตอนในการชำาระค่าสินค้านานกว่าบริษัททั่วไป	จึงทำาให้ระยะเวลาเก็บหนี้ของบริษัทฯ	เพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยสำาคัญ	
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ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559
อัตราส่วนสภาพคล่อง																																			(เท่า) 2.73 1.86 1.69

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว																									(เท่า) 1.92 1.24 1.11

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย																																		(เท่า) 98.38 132.85 205.63

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย																														(เท่า) 69.19 101.77 155.44

ระยะเวลาชำาระหนี้																																						(เท่า) 41.32 49.69 61.75

Cash	Cycle																																													(เท่า) 126.40 150.47 299.32

 (ค)	แหล่งที่มาของเงินทุน
 หนี้สิน
	 ณ	สิ้นปี	2557-2559				บริษัทฯ	มีหนี้สินรวม	จำานวน	240.44	ล้านบาท	จำานวน	448.82	ล้านบาท	และจำานวน	405.74	ล้านบาท
ตามลำาดับ	 ในปี	 2558	หนี้สินรวมของบริษัทฯ	 เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญอันเนื่องมาจากการใช้วงเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารและสถาบันการ
เงินในการซื้อสินค้าเพื่อขาย	และซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ดำาเนินงาน	สำาหรับในปี	2559	หนี้สินรวมของบริษัทฯ	ใกล้เคียงกับปี	2558			
	 อย่างไรก็ตาม	หากพิจารณาโครงสร้างหนี้สินของบริษัทฯ	จะพบว่าหนี้สินส่วนใหญ่เป็นหนี้สินหมุนเวียนที่ใช้ในการดำาเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ	ซึ่งหากคิดเป็นสัดส่วนต่อหนี้สินรวมจะเท่ากับ	ร้อยละ	84.03	ณ	สิ้นปี	2557	ร้อยละ	91.08	ณ	สิ้นปี	2558	และร้อยละ	92.91	
ณ	สิ้นปี	2559	โดยหนี้สินหมุนเวียนที่สำาคัญประกอบด้วย	เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเงินกู้ยืมประเภทเงินเบิก
เกินบัญชี	และ	LC/TR	และเจ้าหนี้การค้า	คิดเป็นร้อยละ	78.29	ของหนี้สินรวม	ณ	สิ้นปี	2559	

	 ส่วนของผู้ถือหุ้น
	 ณ	สิ้นปี	2557	บริษัทฯ	มีส่วนของผู้ถือหุ้นจำานวน	460.30	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจาก	ณ	สิ้นปี	2556	จำานวน	252.62	ล้านบาท	เนื่องจาก
เมื่อวันที่	16-18	มิถุนายน	2557	บริษัทฯมีการเสนอขายหุ้นสามัญจำานวน	75	ล้านหุ้นให้ประชาชนทั่วไปจำานวน	70	ล้านหุ้นและกรรมการและ
พนักงานของบริษัท	จำานวน	5	ล้านหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท	เสนอขายหุ้นละ	2.80	บาท	ทำาให้บริษัทฯมีทุนเพิ่มขึ้นจากการจำาหน่าย
หุ้นสามัญ	75	ล้านบาท	มีส่วนเกินมูลค่าหุ้นหลังจากหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นแล้วจำานวน	129.16	ล้านบาท	บริษัทฯมีกำาไร
สะสมเพิ่มขึ้นจากผลประกอบการของบริษัทฯจำานวน	48.45	ล้านบาท

	 ณ	สิ้นปี	2558	บริษัทฯ	มีส่วนของผู้ถือหุ้นจำานวน	483.70	ล้านบาทเพิ่มขึ้นจาก	ณ	สิ้นปี	2557	จำานวน	23.40	ล้านบาท	เนื่องจาก
บริษัทฯ	มีกำาไรสะสมเพิ่มขึ้นจากผลประกอบการของบริษัทฯ	จำานวน	53.39	ล้านบาทและมีการจ่ายเงินปันผลจำานวน	30	ล้านบาท
	 สำาหรับปี	2559	บริษัทฯ	มีส่วนของผู้ถือหุ้นจำานวน	432.02	ล้านบาท	ลดลงจาก	ณ	สิ้นปี	2558	จำานวน	51.68	ล้านบาท	เนื่องจาก
บริษัทฯ	มีขาดทุนสุทธิจากผลประกอบการของบริษัทฯ	 จำานวน	 24.72	 ล้านบาท	กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากผลกำาไรจากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	8.04	ล้านบาท	และมีการจ่ายเงินปันผลจำานวน	35	ล้านบาท	
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ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินที่สำาคัญ

รายการ ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

อัตราส่วนสภาพคล่อง

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.73 1.86 1.69

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 1.92 1.24 1.11

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) (0.55) (0.24) 0.14

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 3.70 2.75 1.78

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 98.38 132.85 205.63

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 5.28 3.59 2.35

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 69.19 101.77 155.44

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า) 8.83 7.35 5.91

ระยะเวลาชำาระหนี้ (วัน) 41.32 49.69 61.75

Cash	Cycle (วัน) 126.40 150.47 299.32

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำา

กำาไร

อัตรากำาไรขั้นต้น (%) 26.14 26.79 22.39

อัตรากำาไรจากการดำาเนินงาน (%) 6.44 6.70 (3.86)

อัตรากำาไรอื่น (%) 1.28 0.83 0.26

อัตราส่วนเงินสดต่อการทำากำาไร (%) (162.74) (94.25) (369.31)

อัตรากำาไรสุทธิ (%) 5.03 5.20 (3.45)

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 14.51 11.31 (5.40)

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำาเนิน

งาน

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 8.53 6.54 (2.79)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 120.47 108.02 0.14

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 1.38 1.26 0.81

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.52 0.93 0.94

อัตราส่วนความสามารถในการชำาระดอกเบี้ย (เท่า) 10.91 10.27 0.79

อัตราส่วนความสามารถชำาระภาระผูกพัน (เท่า) 0.74 (0.78) 0.46

อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) - 56.18 (141.59)
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

	 คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส�าคัญต่อหน้าท่ีและความรับผิดชอบดูแลกิจการบริษัทฯ	 ให้เป็นไปตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

ที่ดี	 การก�ากับดูแลงบการเงินและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�าปี	 มีข้อมูลที่ถูกต้อง	 	 ครบถ้วน	 	 เปิดเผยอย่างเพียงพอ		

งบการเงินได้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย		โดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ

และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง	 	 รวมถึงจัดให้มีและด�ารงรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล	 	 เพื่อให้เชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อ

ความเชื่อถือได้ของงบการเงิน	 	 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีระบบการป้องกันที่ดีไม่มีรายการทุจริตหรือมีการด�าเนินการที่ผิดปกต	ิ 	 รายการท่ีเกีย่ว

โยงกนัซ่ึงอาจท�าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์เป็นรายการจรงิทางการค้าอันเป็นธุรกิจปกติทั่วไปอย่างสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์

สูงสุด	 	 รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	 	 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะ

กรรมการบริษัทแล้ว	 	 และได้รายงานความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ปรากฏในรายงานประจ�าปีคณะกรรมการ

บรษิทัมคีวามเหน็ว่าระบบการควบคุมภายในของบรษิทัฯโดยรวมอยูใ่ระดบัทีน่่าพอใจ	 และสามารถให้ความมั่นใจอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้

ของงบการเงินของบริษัทฯ	ณ	วันที่	 	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2559	ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	ได้ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป	

และแสดงความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

(นายสรรพัชญ โสภณ) 

ประธานกรรมการ

ลงนามวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

(นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์) 

กรรมการผู้อ�านวยการ

และหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร



104รายงานประจำาปี

	 คณะกรรมการตรวจสอบ	ประกอบด้วย	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเป็นอิสระ	3	คน	หนึ่งในนั้นเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์

ด้านบัญชีและการเงิน	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ	 ซึ่ง

สอดคล้องกับประกาศของคณะกรรมการกำากับตลาดทุน	และข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

	 ในปี	 2559	 คณะกรรมการตรวจสอบฯ	 มีการประชุมทั้งสิ้น	 4	 ครั้ง	 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ	 เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้งและได้

รายงานผลการดำาเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำาทุกไตรมาสในการประชุมทุกครั้ง	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 ได้มีการหารือร่วม

กับฝ่ายบริหาร	ผู้ตรวจสอบภายใน	และผู้สอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง	โดยสรุปสาระที่สำาคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

 1. การสอบทานระบบรายงานทางการเงิน และไม่ใช่รายงานทางการเงิน
	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำาปี	 2559	 ของบริษัท	 แพลนเน็ต	 คอมมิวนิเคชั่น	

เอเชีย	จำากัด	(มหาชน)	ร่วมกับฝ่ายบริหาร	ผู้ตรวจสอบภายใน	และเชิญผู้สอบบัญชีร่วมประชุมโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม	เพื่อหารือเกี่ยวกับ

ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่	 และการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี	 พร้อมทั้งสอบถามผู้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของ

งบการเงิน	 การปรับปรุงรายการบัญชีที่สำาคัญ	 ซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงินความเพียงพอเหมาะสมของวิธีการบันทึกบัญชี	 ขอบเขตการตรวจ

สอบ	ดังนั้น	การเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง	ครบถ้วนเพียงพอ	และความมีอิสระของผู้สอบบัญชี	ทำาให้มั่นใจว่าการจัดทำางบการเงินเป็นไปตาม

ข้อกำาหนดของกฎหมายและมาตรฐานบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป	 ระบบบัญชีและงบการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้	 รวมทั้งมีการ

เปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและทันเวลา	เพื่อเป็นประโยชน์กับนักลงทุนหรือผู้ใช้งบการเงิน	คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน

ผลการดำาเนินงานของฝ่ายต่างๆ	 โดยเปรียบเทียบแผนงานกับผลการดำาเนินงานของฝ่ายต่างๆ	 โดยจะซักถามประเด็นปัญหา	 พร้อมให้ข้อคิด

เห็น	พิจารณาแนวทางการจัดการ	เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติงานตามแนวทางอย่างเหมาะสมและโปร่งใส

 2. การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเสี่ยง
	 	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการประเมินการบริหารความเสี่ยงตามหลักการที่กำาหนดในนโยบายบริหารความเสี่ยง	 และ

ติดตามความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยงสำาคัญ	โดยพิจารณาปัจจัยเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิดผลกระทบจากการจัดการความเสี่ยงทำาให้มั่นใจ

ได้ว่า	บริษัทฯ	มีการประเมินความเสี่ยงที่มีนัยสำาคัญอย่างเป็นระบบ	พร้อมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้กับพนักงานทั้งองค์กร	 เพื่อเป็นกลไก

สำาคัญในการสร้างมูลค่าต่อธุรกิจ

 3. การสอบทานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณและบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ	พบว่ากรรมการบริษัทและพนักงาน

ได้ปฏิบัติตามหลักการท่ีกำาหนดไว้อย่างเคร่งครัด	 โดยคณะกรรมการได้ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำานึกในจริยธรรมและคุณธรรมอย่าง

สม่ำาเสมอและต่อเน่ือง	 เพ่ือให้เกิดการกำากับดูแลกิจการท่ีดีตามหลักการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 เพ่ือให้มีความโปร่งใสและมี

จริยธรรม	ก่อให้เกิดความเช่ือม่ันแก่ผู้ถือหุ้น	ผู้ลงทุน	ลูกค้า	คู่ค้าและผู้ท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่าย

 4.  การสอบทานระบบการควบคุมภายใน
	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในเพื่อประเมินความเพียงพอ	 เหมาะสมของระบบควบคุมภายในตาม

มาตรฐานการตรวจสอบภายใน	 และแนวทางที่กำาหนดโดยสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์	 และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

รวมถึงการพิจารณาผลการตรวจสอบตามแผนงานการตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติและรายงานผลการตรวจสอบ	 โดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ	

ได้ติดตามให้มีการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ	และข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง	รวม

ถึงปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป	 ทั้งนี้	 ผลการตรวจสอบภายในไม่พบจุดอ่อนหรือข้อ

บกพร่องในระบบการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำาคัญ	ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า	บริษัทฯ	มีระบบการควบคุมภายในและการ

กำากับดูแลความเสี่ยงอย่างเพียงพอเหมา	จมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯ

 5. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ฯ	 ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ	 และคณะกรรมการ

กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	มีการปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องอย่างถูกต้อง

 6. การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการดังกล่าวเห็นว่า	 เป็นรายการจริงทางการค้าอันเป็นธุรกิจปกติทั่วไป	สมเหตุสมผล	ขจัด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	และเป็นไปตามข้อกำาหนดของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	และตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
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 7. การสอบทานการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานมาตรการการควบคุมภายใน	 รวมถึงการกำากับดูแล	 การปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชั่น	 ตลอดจนประเมินความเสี่ยง	 และให้คำาแนะนำา	 รวมถึงรับทราบว่าบริษัทได้รับการตอบรับการเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็น

สมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต	 เมื่อวันที่	 24	 พฤศจิกายน	 2557	 และอยู่ในระหว่างการเตรียม

เอกสารและจัดทำาแบบประเมินตนเองของบริษัท	เพื่อขอยืนยันรับรองในปี	2560

 8. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
	 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความรู้	ความสามารถ	คุณสมบัติและผลการปฏิบัติงานของ	บริษัท	สำานักงาน	อีวาย	จำากัด	ใน

รอบระยะเวลาบัญชีปีที่ผ่านมาแล้ว	คณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี	บริษัท	สำานักงาน	

อีวาย	จำากัด	เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	ประจำาปี	2560	โดยนางสาวสุมาลี	รีวราบัณฑิต	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	3970	หรือ

นางสาววิสสุตา	 จริยธนากร	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	 3853	 หรือนางเติมพงศ์	 โอปนพันธุ์	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	

4501	เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป

                                  

ดร.ขัติยา		ไกรกาญจน์

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท	แพลนเน็ต	คอมมิวนิเคชั่น	เอเชีย	จำากัด	(มหาชน)

27	กุมภาพันธ์	2560
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งบการเงินประจำาปี

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
	 เสนอต่อผู้ถือหุ้นของ	บริษัท	แพลนเน็ต	คอมมิวนิเคชั่น	เอเชีย	จำ�กัด	(มห�ชน) 
 

ความเห็น 

 ข้�พเจ้�ได้ตรวจสอบงบก�รเงินของบริษัท	แพลนเน็ต	คอมมิวนิเคชั่น	เอเชีย	จำ�กัด	(มห�ชน)	(บริษัทฯ)	ซึ่งประกอบด้วยงบ

แสดงฐ�นะก�รเงิน	ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2559	งบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ	งบแสดงก�รเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด

สำ�หรับปสิ้นสุดวันเดียวกันและหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน	รวมถึงหม�ยเหตุสรุปนโยบ�ยก�รบัญชีที่สำ�คัญ	 

	 ข้�พเจ้�เห็นว่�	งบก�รเงินข้�งต้นนี้แสดงฐ�นะก�รเงิน	ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2559	ผลก�รดำ�เนินง�นและกระแสเงินสด	สำ�หรับ

ปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท	แพลนเน็ต	คอมมิวนิเคชั่น	เอเชีย	จำ�กัด	(มห�ชน)	โดยถูกต้องต�มที่ควรในส�ระสำ�คัญต�มม�ตรฐ�นก�ร

ร�ยง�นท�งก�รเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
	 ข้�พเจ้�ได้ปฏิบัติง�นตรวจสอบต�มม�ตรฐ�นก�รสอบบัญชี	 คว�มรับผิดชอบของข้�พเจ้�ได้กล่�วไว้ในส่วนของคว�มรับผิดชอบ

ของผู้สอบบัญชีต่อก�รตรวจสอบงบก�รเงินในร�ยง�นของข้�พเจ้�	 ข้�พเจ้�มีคว�มเป็นอิสระจ�กบริษัทฯต�มข้อกำ�หนดจรรย�บรรณของผู้

ประกอบวิช�ชีพบัญชีที่กำ�หนดโดยสภ�วิช�ชีพบัญชี	 ในพระบรมร�ชูปถัมภ์	 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับก�รตรวจสอบงบก�รเงิน	 และข้�พเจ้�ได้

ปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดด้�นจรรย�บรรณอื่น	 ๆ	 ต�มที่ระบุในข้อกำ�หนดนั้นด้วย	 ข้�พเจ้�เชื่อว่�หลักฐ�นก�รสอบบัญชีที่ข้�พเจ้�ได้รับเพียงพอ

และเหม�ะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในก�รแสดงคว�มเห็นของข้�พเจ้�

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ 
	 เรื่องสำ�คัญในก�รตรวจสอบคือ	 เรื่องต่�ง	 ๆ	 ที่มีนัยสำ�คัญที่สุดต�มดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิช�ชีพของข้�พเจ้�ในก�รตรวจสอบงบ

ก�รเงินสำ�หรับงวดปัจจุบัน	 ข้�พเจ้�ได้นำ�เรื่องเหล่�นี้ม�พิจ�รณ�ในบริบทของก�รตรวจสอบ	 งบก�รเงินโดยรวมและในก�รแสดงคว�มเห็น

ของข้�พเจ้�	ทั้งนี้	ข้�พเจ้�ไม่ได้แสดงคว�มเห็นแยกต่�งห�กสำ�หรับเรื่องเหล่�นี้	

	 ข้�พเจ้�ได้ปฏิบัติง�นต�มคว�มรับผิดชอบท่ีได้กล่�วไว้ในส่วนของคว�มรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อก�รตรวจสอบงบก�รเงินใน

ร�ยง�นของข้�พเจ้�	 ซึ่งได้รวมคว�มรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่�นี้ด้วย	 ก�รปฏิบัติง�นของข้�พเจ้�ได้รวมวิธีก�รตรวจสอบที่ออกแบบม�

เพื่อตอบสนองต่อก�รประเมินคว�มเสี่ยงจ�กก�รแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นส�ระสำ�คัญในงบก�รเงิน	 ผลของวิธีก�รตรวจสอบของ

ข้�พเจ้�	ซึ่งได้รวมวิธีก�รตรวจสอบสำ�หรับเรื่องเหล่�นี้ด้วย	ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในก�รแสดงคว�มเห็นของข้�พเจ้�ต่องบก�รเงินโดยรวม

เรื่องสำ�คัญในก�รตรวจสอบ	พร้อมวิธีก�รตรวจสอบสำ�หรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้
 บริษัทฯมีร�ยได้หล�ยประเภท	 ซึ่งประกอบด้วยร�ยได้จ�กก�รข�ยสินค้�	 ร�ยได้จ�กก�รข�ยอุปกรณ์พร้อมออกแบบระบบและติด

ตั้ง	 และร�ยได้ค่�บริก�รบำ�รุงรักษ�	 ซึ่งร�ยได้แต่ละประเภทมีจุดของก�รรับรู้ร�ยได้ที่ต่�งกันต�มที่เปิดเผยไว้ในหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน

ข้อ	 4	 ในส่วนของร�ยได้จ�กก�รข�ยอุปกรณ์พร้อมออกแบบระบบและติดตั้งนั้น	 กระบวนก�รในก�รวัดมูลค่�รวมถึงรอบระยะเวล�ที่เหม�ะ

สมในก�รรับรู้ร�ยได้และก�รประม�ณก�รผลข�ดทุนท่ีอ�จจะเกิดขึ้นนั้นเป็นเร่ืองที่ต้องใช้ดุลยพินิจที่มีนัยสำ�คัญของผู้บริห�รในก�รประเมิน

ขั้นคว�มสำ�เร็จของง�น	 คว�มน่�จะเป็นของโอก�สที่จะเกิดผลข�ดทุนและก�รวัดมูลค่�ผลข�ดทุนที่อ�จจะเกิดขึ้น	 ประกอบกับแนวโน้มก�ร

ชะลอตัวของเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสถ�นก�รณ์ก�รแข่งขันในอุตส�หกรรม	ดังนั้น	จึงมีคว�มเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่�และระยะเวล�ใน

ก�รรับรู้ร�ยได้และก�รประม�ณก�รผลข�ดทุนที่อ�จจะเกิดขึ้นจ�กสัญญ�

ข้�พเจ้�ได้ตรวจสอบก�รรับรู้ร�ยได้ของบริษัทฯโดยก�ร

•	ประเมินและทดสอบระบบส�รสนเทศและระบบก�รควบคุมภ�ยในของบริษัทฯที่เกี่ยวข้องกับวงจรร�ยได้	 โดยก�รสอบถ�มผู้รับ

ผิดชอบ	 ทำ�คว�มเข้�ใจและเลือกตัวอย่�งม�สุ่มทดสอบก�รปฏิบัติต�มก�รควบคุมที่บริษัทฯออกแบบไว้	 และให้คว�มสำ�คัญในก�ร

ทดสอบเป็นพิเศษโดยก�รขย�ยขอบเขตก�รทดสอบสำ�หรับก�รควบคุมภ�ยในที่ตอบสนองต่อคว�มเสี่ยงดังกล่�วข้�งต้น

•	สุ่มตัวอย่�งสัญญ�ข�ยและบริก�รเพื่อตรวจสอบก�รรับรู้ร�ยได้ว่�เป็นไปต�มเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญ�ข�ยและบริก�รของบริษัทฯ 

และสอดคล้องกับนโยบ�ยก�รรับรู้ร�ยได้ของบริษัทฯ		

•	สุ่มตรวจสอบเอกส�รประกอบร�ยก�รข�ยและบริก�รที่เกิดขึ้นในระหว่�งปและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวล�บัญชี

•	สอบท�นใบลดหนี้ที่บริษัทฯออกภ�ยหลังวันสิ้นรอบระยะเวล�บัญชี		
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•	วิเคร�ะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีร�ยได้แบบแยกย่อย	 เพื่อตรวจสอบคว�มผิดปกติที่อ�จเกิดขึ้นของร�ยก�รข�ยและบริก�รตลอด

รอบระยะเวล�บัญชี	โดยเฉพ�ะร�ยก�รบัญชีที่ทำ�ผ่�นใบสำ�คัญทั่วไป	

สำ�หรับร�ยได้จ�กก�รข�ยอุปกรณ์พร้อมออกแบบระบบและติดตั้ง	ข้�พเจ้�ได้เลือกสัญญ�ที่ทำ�กับลูกค้�ร�ยสำ�คัญและสุ่มตัวอย่�งเพิ่ม 

เติมเพื่อ

•	อ่�นสัญญ�ดังกล่�วเพื่อพิจ�รณ�เงื่อนไขต่�ง	ๆ	ที่เกี่ยวกับก�รรับรู้ร�ยได้

•	สอบถ�มผู้บริห�รเกี่ยวกับเงื่อนไขและคว�มเสี่ยงต่�ง	 ๆ	 ของสัญญ�ดังกล่�วเกี่ยวกับก�รรับรู้ร�ยได้และ	 	 ประม�ณก�รผลข�ดทุนที่

อ�จจะเกิดขึ้น	

•	สอบถ�มผู้บริห�รท่ีรับผิดชอบและทำ�คว�มเข้�ใจกระบวนก�รที่บริษัทฯใช้ในก�รประเมินขั้นคว�มสำ�เร็จของง�นและก�รประม�ณ

ต้นทุนตลอดทั้งโครงก�ร	 เปรียบเทียบประม�ณก�รต้นทุนโครงก�รกับ	 แผนงบประม�ณสำ�หรับแต่ละโครงก�รที่ได้รับก�รอนุมัติจ�ก

ผู้มีอำ�น�จและสุ่มทดสอบกับเอกส�รที่เกี่ยวข้อง	 รวมถึงตรวจสอบต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงกับเอกส�รประกอบร�ยก�รและทดสอบก�ร

คำ�นวณ	ขั้นคว�มสำ�เร็จของง�นจ�กต้นทุนจริงที่เกิดขึ้น

•	ประเมินก�รประม�ณผลข�ดทุนที่อ�จจะเกิดขึ้นของผู้บริห�รโดยก�รวิเคร�ะห์สัดส่วนต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงของแต่ละองค์ประกอบท่ี

สำ�คัญของต้นทุนโครงก�รกับประม�ณก�รต้นทุนโครงก�ร

•	ตรวจสอบร�ยก�รบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับบัญชีร�ยได้ซึ่งถูกบันทึกผ่�นใบสำ�คัญทั่วไปเพื่อห�	 คว�มผิดปกติในก�รบันทึกร�ยก�ร

ดังกล่�ว	

•	พิจ�รณ�ก�รเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับเกณฑ์ก�รรับรู้ร�ยได้และประม�ณก�รผลข�ดทุนท่ีอ�จจะเกิดข้ึนใน	หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน

สินค้าคงเหลือ
	 ก�รประม�ณก�รมูลค่�สุทธิที่ค�ดว่�จะได้รับของสินค้�คงเหลือต�มที่เปิดเผยไว้ในหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินข้อ	 9	 ต้องอ�ศัย

ดุลยพินิจของฝ่�ยบริห�รค่อนข้�งม�ก	 โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งก�รประม�ณก�รค่�เผื่อก�รลดลงของมูลค่�สินค้�คงเหลือสำ�หรับสินค้�ที่ร�ค�ข�ย

ลดลง	ล้�สมัยหรือเสื่อมสภ�พซึ่งขึ้นอยู่กับก�รวิเคร�ะห์ในร�ยละเอียดเกี่ยวกับวงจรอ�ยุของสินค้�	ก�รแข่งขันท�งก�รตล�ด	สภ�พเศรษฐกิจ

และอุตส�หกรรม	ซึ่งอ�จทำ�ให้เกิดคว�มเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่�ของค่�เผื่อก�รลดลงของมูลค่�สินค้�คงเหลือ	

	 ข้�พเจ้�ได้ประเมินและทดสอบระบบก�รควบคุมภ�ยในของบริษัทฯที่เก่ียวข้องกับก�รประเมินค่�เผ่ือก�รลดลงของมูลค่�สินค้�คง

เหลือ	 โดยก�รสอบถ�มผู้รับผิดชอบ	ทำ�คว�มเข้�ใจและเลือกตัวอย่�งม�สุ่มทดสอบก�รปฏิบัติต�มก�รควบคุมที่บริษัทฯออกแบบไว้	 นอกจ�ก

นี้	ข้�พเจ้�ได้ประเมินวิธีก�รและข้อสมมติที่ฝ่�ยบริห�รใช้ใน	ก�รพิจ�รณ�ค่�เผื่อก�รลดลงของมูลค่�สินค้�คงเหลือดังนี้		

•	ทำ�คว�มเข้�ใจเกณฑ์ที่ใช้ในก�รพิจ�รณ�ค่�เผื่อก�รลดลงของมูลค่�สินค้�คงเหลือ	รวมถึงสอบท�นคว�มสม่ำ�เสมอของก�รใช้เกณฑ์

ดังกล่�ว	และเหตุผลสำ�หรับก�รรับรู้ค่�เผื่อก�รลดลงของมูลค่�สินค้�คงเหลือแบบเฉพ�ะเจ�ะจง

•	วิเคร�ะห์เปรียบเทียบข้อมูลระยะเวล�ก�รถือครองและก�รเคลื่อนไหวของสินค้�คงเหลือเพื่อระบุถึงกลุ่มสินค้�ที่มีข้อบ่งชี้ว่�มีก�ร

หมุนเวียนของสินค้�ที่ช้�กว่�ปกติ	

•	วิเคร�ะห์เปรียบเทียบในร�ยละเอียดสำ�หรับร�ยก�รข�ยภ�ยหลังวันที่ในงบก�รเงินกับร�ค�ทุนของสินค้�คงเหลือแต่ละกลุ่มสินค้�	

•	วิเคร�ะห์แนวโน้มผู้บริโภคจ�กข้อมูลท�งก�รตล�ดภ�ยนอกและสถ�นก�รณ์ท�งเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม	เพื่อประเมินข้อ

สมมติที่สำ�คัญที่ฝ่�ยบริห�รใช้ในก�รประม�ณก�รยอดข�ยในอน�คตของแต่ละกลุ่มสินค้�

ข้อมูลอื่น 
 ผู้บริห�รเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอ่ืน	ซ่ึงรวมถึงข้อมูลท่ีรวมอยู่ในร�ยง�นประจำ�ปของบริษัทฯ	(แต่ไม่รวมถึง	งบก�รเงินและร�ยง�นของผู้

สอบบัญชีท่ีแสดงอยู่ในร�ยง�นน้ัน)	ซ่ึงค�ดว่�จะถูกจัดเตรียมให้กับข้�พเจ้�ภ�ยหลังวันท่ีในร�ยง�นของผู้สอบบัญชีน้ี	 

	 คว�มเห็นของข้�พเจ้�ต่องบก�รเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอ่ืนและข้�พเจ้�ไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะก�รให้คว�มเช่ือม่ันในรูปแบบใดๆต่อ

ข้อมูลอ่ืนน้ัน

	 คว�มรับผิดชอบของข้�พเจ้�ท่ีเก่ียวเน่ืองกับก�รตรวจสอบงบก�รเงินคือ	ก�รอ่�นและพิจ�รณ�ว่�ข้อมูลอ่ืนน้ัน	มีคว�มขัดแย้งท่ีมีส�ระ

สำ�คัญกับงบก�รเงินหรือกับคว�มรู้ท่ีได้รับจ�กก�รตรวจสอบของข้�พเจ้�หรือไม่	หรือปร�กฏว่�ข้อมูลอ่ืนแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นส�ระสำ�คัญ

หรือไม ่

	 เมื่อข้�พเจ้�ได้อ่�นร�ยง�นประจำ�ปของบริษัทฯต�มที่กล่�วข้�งต้น	และห�กสรุปได้ว่�มีก�รแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอัน

เป็นส�ระสำ�คัญ	ข้�พเจ้�จะสื่อส�รเรื่องดังกล่�วให้ผู้มีหน้�ที่ในก�รกำ�กับดูแลทร�บเพื่อให้มีก�รดำ�เนินก�รแก้ไขที่เหม�ะสมต่อไป 
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ ในการกำากับดูแลต่องบการเงิน
	 ผู้บริห�รมีหน้�ที่รับผิดชอบในก�รจัดทำ�และนำ�เสนองบก�รเงินเหล่�นี้โดยถูกต้องต�มที่ควรต�มม�ตรฐ�น	ก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน	

และรับผิดชอบเก่ียวกับก�รควบคุมภ�ยในที่ผู้บริห�รพิจ�รณ�ว่�จำ�เป็นเพื่อให้ส�ม�รถจัดทำ�งบก�รเงินท่ีปร�ศจ�กก�รแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อ

เท็จจริงอันเป็นส�ระสำ�คัญไม่ว่�จะเกิดจ�กก�รทุจริตหรือข้อผิดพล�ด

	 ในก�รจัดทำ�งบก�รเงิน	ผู้บริห�รรับผิดชอบในก�รประเมินคว�มส�ม�รถของบริษัทฯในก�รดำ�เนินง�นต่อเน่ือง	 	ก�รเปิดเผยเรื่องท่ี

เกี่ยวกับก�รดำ�เนินง�นต่อเน่ือง	ในกรณีท่ีมีเรื่องดังกล่�วและก�รใช้เกณฑ์ก�รบัญชีสำ�หรับกิจก�รที่ดำ�เนินง�นต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริห�รมีคว�ม

ตั้งใจที่จะเลิกบริษัทฯหรือหยุดดำ�เนินง�นหรือไม่ส�ม�รถดำ�เนินง�นต่อเนื่องอีกต่อไปได้

	 ผู้มีหน้�ที่ในก�รกำ�กับดูแลมีหน้�ที่ในก�รสอดส่องดูแลกระบวนก�รในก�รจัดทำ�ร�ยง�นท�งก�รเงินของบริษัทฯ

 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
	 ก�รตรวจสอบของข้�พเจ้�มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้คว�มเชื่อมั่นอย่�งสมเหตุสมผลว่�งบก�รเงินโดยรวมปร�ศจ�กก�รแสดงข้อมูลท่ี

ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นส�ระสำ�คัญหรือไม่	ไม่ว่�จะเกิดจ�กก�รทุจริตหรือข้อผิดพล�ด	และเสนอร�ยง�นของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมคว�มเห็นของ

ข�้พเจ�้อยูด่ว้ย	คว�มเช่ือมัน่อย�่งสมเหตสุมผลคอืคว�มเช่ือมัน่ในระดบัสูงแตไ่มไ่ดเ้ปน็ก�รรบัประกนัว�่ก�รปฏบิตังิ�นตรวจสอบต�มม�ตรฐ�น

ก�รสอบบญัชจีะส�ม�รถตรวจพบขอ้มลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเปน็ส�ระสำ�คญัท่ีมอียูไ่ดเ้สมอไป	ขอ้มลูทีขั่ดตอ่ขอ้เทจ็จริงอ�จเกดิจ�กก�รทจุรติ

หรือข้อผิดพล�ดและถือว่�มีส�ระสำ�คัญเมื่อค�ดก�รณ์อย่�งสมเหตุสมผลได้ว่�ร�ยก�รที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละร�ยก�รหรือทุกร�ยก�รรวมกัน

จะมีผลต่อก�รตัดสินใจท�งเศรษฐกิจของผู้ใช้งบก�รเงินจ�กก�รใช้งบก�รเงินเหล่�นี้

	 ในก�รตรวจสอบของข้�พเจ�้ต�มม�ตรฐ�นก�รสอบบญัช	ีข�้พเจ�้ใชด้ลุยพนิจิและก�รสงัเกตและสงสยัเยีย่ง	ผูป้ระกอบวชิ�ชพีตลอด

ก�รตรวจสอบ	และข้�พเจ้�ได้ปฏิบัติง�นดังต่อไปนี้ด้วย

•	ระบุและประเมินคว�มเสี่ยงที่อ�จมีก�รแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นส�ระสำ�คัญในงบก�รเงิน	ไม่ว่�จะเกิดจ�กก�ร

ทุจริตหรือข้อผิดพล�ด	 ออกแบบและปฏิบัติง�นต�มวิธีก�รตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อคว�มเสี่ยงเหล่�นั้น	 และได้หลักฐ�น

ก�รสอบบัญชีที่เพียงพอและเหม�ะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในก�รแสดงคว�มเห็นของข้�พเจ้�	 คว�มเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อ

เท็จจริงอันเป็นส�ระสำ�คัญซึ่งเป็นผลม�จ�กก�รทุจริตจะสูงกว่�คว�มเสี่ยงที่เกิดจ�กข้อผิดพล�ด	 เนื่องจ�กก�รทุจริตอ�จ

เกี่ยวกับก�รสมรู้ร่วมคิด	 ก�รปลอมแปลงเอกส�รหลักฐ�น	 ก�รตั้งใจละเว้นก�รแสดงข้อมูล	 ก�รแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงต�มข้อ

เท็จจริงหรือก�รแทรกแซงก�รควบคุมภ�ยใน

•	ทำ�คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับระบบก�รควบคุมภ�ยในที่เกี่ยวข้องกับก�รตรวจสอบ	 เพื่อออกแบบวิธีก�รตรวจสอบให้เหม�ะสมกับ

สถ�นก�รณ์	แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในก�รแสดงคว�มเห็นต่อคว�มมีประสิทธิผลของก�รควบคุมภ�ยในของบริษัทฯ

•	ประเมินคว�มเหม�ะสมของนโยบ�ยก�รบัญชีที่ผู ้บริห�รใช้และคว�มสมเหตุสมผลของประม�ณก�ร	 ท�งบัญชีและก�รเปิด

เผยข้อมูลที่เกี ่ยวข้องที่ผู ้บริห�รจัดทำ�

•	สรุปเกี่ยวกับคว�มเหม�ะสมของก�รใช้เกณฑ์ก�รบัญชีสำ�หรับกิจก�รดำ�เนินง�นต่อเนื่องของผู้บริห�รและสรุปจ�กหลักฐ�น

ก�รสอบบัญชีที่ได้รับว่�มีคว�มไม่แน่นอนที่มีส�ระสำ�คัญที่เกี่ยวกับเหตุก�รณ์หรือสถ�นก�รณ์ที่อ�จเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัย

อย่�งมีนัยสำ�คัญต่อคว�มส�ม�รถของบริษัทฯในก�รดำ�เนินง�นต่อเนื่องหรือไม่	 ห�กข้�พเจ้�ได้ข้อสรุปว่�มีคว�มไม่แน่นอนที่

มีส�ระสำ�คัญ	 ข้�พเจ้�จะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในร�ยง�นของผู้สอบบัญชีของข้�พเจ้�ถึงก�รเปิดเผยข้อมูลที่เกี ่ยวข้องในงบก�ร

เงิน	 หรือห�กเห็นว่�ก�รเปิดเผยดังกล่�วไม่เพียงพอ	 ข้�พเจ้�จะแสดงคว�มเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป	 ข้อสรุปของข้�พเจ้�ขึ้นอยู่

กับหลักฐ�นก�รสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในร�ยง�นของผู้สอบบัญชีของข้�พเจ้�	 อย่�งไรก็ต�ม	 เหตุก�รณ์หรือสถ�นก�รณ์

ในอน�คตอ�จเป็นเหตุให้บริษัทฯต้องหยุดก�รดำ�เนินง�นต่อเนื่องได้

•	ประเมินก�รนำ�เสนอ	โครงสร้�งและเนื้อห�ของงบก�รเงินโดยรวม	รวมถึงก�รเปิดเผยข้อมูลที่เกี ่ยวข้อง	ตลอดจนประเมินว่�

งบก�รเงินแสดงร�ยก�รและเหตุก�รณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องต�มที่ควรหรือไม่

 

	 ข้�พเจ้�ได้ส่ือส�รกับผู้มีหน้�ท่ีในก�รกำ�กับดูแลเก่ียวกับขอบเขตและช่วงเวล�ของก�รตรวจสอบต�มท่ีได้ว�งแผนไว้	 ประเด็นท่ีมีนัย

สำ�คัญท่ีพบจ�กก�รตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องท่ีมีนัยสำ�คัญในระบบก�รควบคุมภ�ยในซ่ึงข้�พเจ้�ได้พบในระหว่�งก�รตรวจสอบของข้�พเจ้�

	 ข้�พเจ้�ได้ให้คำ�รับรองแก่ผู้มีหน้�ท่ีในก�รกำ�กับดูแลว่�ข้�พเจ้�ได้ปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดจรรย�บรรณท่ีเก่ียวข้องกับคว�มเป็นอิสระ

และได้ส่ือส�รกับผู้มีหน้�ท่ีในก�รกำ�กับดูแลเก่ียวกับคว�มสัมพันธ์ท้ังหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงข้�พเจ้�เช่ือว่�มีเหตุผลท่ีบุคคลภ�ยนอกอ�จ

พิจ�รณ�ว่�กระทบต่อคว�มเป็นอิสระของข้�พเจ้�และม�ตรก�รท่ีข้�พเจ้�ใช้เพ่ือป้องกันไม่ให้ข้�พเจ้�ข�ดคว�มเป็นอิสระ
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	 จ�กเรื่องทั้งหล�ยที่สื่อส�รกับผู้มีหน้�ที่ในก�รกำ�กับดูแล	 ข้�พเจ้�ได้พิจ�รณ�เรื่องต่�ง	 ๆ	 ที่มีนัยสำ�คัญที่สุดใน	 ก�รตรวจสอบ

งบก�รเงินในงวดปัจจุบันและกำ�หนดเป็นเรื่องสำ�คัญในก�รตรวจสอบ	 ข้�พเจ้�ได้อธิบ�ยเรื่องเหล่�นี้ไว้ในร�ยง�นของผู้สอบบัญชีเว้นแต่

กฎหม�ยหรือข้อบังคับห้�มไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่�วต่อส�ธ�รณะ	 หรือในสถ�นก�รณ์ที่ย�กที่จะเกิดขึ้น	 ข้�พเจ้�พิจ�รณ�ว่�ไม่ควรสื่อส�ร

เรื่องดังกล่�วในร�ยง�นของข้�พเจ้�	 เพร�ะก�รกระทำ�ดังกล่�วส�ม�รถค�ดก�รณ์ได้อย่�งสมเหตุสมผลว่�จะมีผลกระทบในท�งลบม�กกว่�

ผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียส�ธ�รณะจะได้จ�กก�รสื่อส�รดังกล่�ว

 

	 ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบง�นสอบบัญชีและก�รนำ�เสนอร�ยง�นฉบับนี้คือ	น�งส�วสุม�ลี	รีวร�บัณฑิต

สุม�ลี	รีวร�บัณฑิต

ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ต	เลขทะเบียน	3970

บริษัท	สำ�นักง�น	อีว�ย	จำ�กัด

กรุงเทพฯ:	27	กุมภ�พันธ์	2560
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บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำากัด (มหาชน)      

งบแสดงฐานะการเงิน      
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

            (หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2559 2558

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด 7 4,995,753 16,166,604

ลูกหนี้ก�รค้�และลูกหนี้อื่น 8 309,062,422 343,208,459

ร�ยได้ค้�งรับ 58,374,106 95,490,097

สินค้�คงเหลือ 9 221,260,041 251,690,680

เงินจ่�ยล่วงหน้�ค่�สินค้� 29,175,582 40,301,184

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 15,516,011 11,627,714

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 	638,383,915	 	758,484,738	

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝ�กธน�ค�รที่มีภ�ระค้ำ�ประกัน 10 70,850,159 73,075,827

ส่วนปรับปรุงอ�ค�รเช่�และอุปกรณ์ 11 114,133,639 88,718,167

สินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี 20 9,637,567 8,498,487

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 4,752,126 3,741,948

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 	199,373,491	 	174,034,429	

รวมสินทรัพย์ 	837,757,406	 	932,519,167	

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้
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บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำากัด (มหาชน)      

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)      
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 
     

            (หน่วย : บาท) 

หมายเหตุ 2559 2558

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กธน�ค�ร 12 	249,202,131	 	260,910,653	

เจ้�หนี้ก�รค้�และเจ้�หนี้อื่น 13 	68,434,022	 	119,461,973	

เงินกู้ยืมระยะย�วที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภ�ยในหนึ่งป 14 	20,400,000	  - 

เงินกู้ยืมระยะย�วส่วนที่จัดเป็นหนี้สินหมุนเวียน 14 	22,600,000	  - 

หนี้สินต�มสัญญ�เช่�ก�รเงินที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภ�ยใน

หนึ่งป

15 	2,604,757	 	2,386,181	

ภ�ษีเงินได้ค้�งจ่�ย  - 	3,407,071	

เงินรับล่วงหน้�ค่�สินค้�และบริก�ร 	8,296,939	 	19,152,182	

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 	5,432,013	 	3,465,771	

รวมหนี้สินหมุนเวียน 	376,969,862	 	408,783,831	

หนี้สินไม่หมุนเวียน

หนี้สินต�มสัญญ�เช่�ก�รเงิน 15 	12,283,556	 	14,888,649	

สำ�รองผลประโยชน์ระยะย�วของพนักง�น 16 	16,485,332	 	25,148,335	

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 	28,768,888	 	40,036,984	

รวมหนี้สิน 	405,738,750	 	448,820,815	

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้
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บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำากัด (มหาชน)      

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)      
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

      

            (หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2559 2558

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน
						หุ้นส�มัญ	250,000,000	หุ้น	มูลค่�หุ้นละ	1	บ�ท 	250,000,000	 	250,000,000	

   ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว 
						หุ้นส�มัญ	250,000,000	หุ้น	มูลค่�หุ้นละ	1	บ�ท 	250,000,000	 	250,000,000	

ส่วนเกินมูลค่�หุ้นส�มัญ 	129,163,346	 	129,163,346	

ส่วนเกินทุนจ�กก�รจ่�ยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 	17,117,100	 	17,117,100	

กำ�ไรสะสม

   จัดสรรแล้ว	-	สำ�รองต�มกฎหม�ย

			ยังไม่ได้จัดสรร

17 	10,073,000	

	25,665,210	

	10,073,000	

	77,344,906	

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 	432,018,656	 	483,698,352	

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 	837,757,406	 	932,519,167	

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้
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บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำากัด (มหาชน)       

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ       
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

            (หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2559 2558

กำ�ไรข�ดทุน:

ร�ยได้

ร�ยได้จ�กก�รข�ย 	601,428,073	 	902,130,993	

ร�ยได้จ�กก�รบริก�ร 18 	114,027,924	 	117,088,693	

ร�ยได้อื่น	 	1,866,091	 	8,512,616	

รวมร�ยได้ 	717,322,088	 	1,027,732,302	

ค่�ใช้จ่�ย

ต้นทุนข�ย 	476,863,838	 	668,720,034	

ต้นทุนบริก�ร 	78,413,379	 	77,483,508	

ค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ย 	61,940,452	 	77,007,739	

ค่�ใช้จ่�ยในก�รบริห�ร 	114,504,819	 	125,582,833	

รวมค่�ใช้จ่�ย 	731,722,488	 	948,794,114	

กำ�ไร (ข�ดทุน) ก่อนค่�ใช้จ่�ยท�งก�รเงิน

และร�ยได้ (ค่�ใช้จ่�ย) ภ�ษีเงินได้

	(14,400,400) 	78,938,188	

ค่�ใช้จ่�ยท�งก�รเงิน 	(13,321,671) 	(10,105,321)

กำ�ไร (ข�ดทุน) ก่อนร�ยได้ (ค่�ใช้จ่�ย) ภ�ษีเงินได้ 	(27,722,071) 	68,832,867	

ร�ยได้	(ค่�ใช้จ่�ย)	ภ�ษีเงินได้ 20 	3,004,425	 	(15,442,265)

กำ�ไร (ข�ดทุน) สำ�หรับปี 	(24,717,646) 	53,390,602	

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้
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บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำากัด (มหาชน)       

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)      
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

            (หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2559 2558

กำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

ร�ยก�รที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำ�ไรหรือข�ดทุน

ในภ�ยหลัง

ผลกำ�ไรจ�กก�รประม�ณก�รต�มหลักคณิตศ�สตร์

ประกันภัย

			-	สุทธิจ�กภ�ษีเงินได้ 	8,036,298	  - 

กำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี 	8,036,298	  - 

กำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี 	(16,681,348) 	53,390,602	

กำ�ไร (ข�ดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐ�น 21

			กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สำ�หรับป 	(0.10) 	0.21	

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้
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บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(หน่วย : บาท)

ทุนเรือนหุ้นที่ออก 

 และชำาระแล้ว 

 ส่วนเกิน 

 มูลค่าหุ้นสามัญ
 

ส่วนเกินทุน 

 จากการจ่ายโดย 

 ใช้หุ้นเป็นเกณ
ฑ์ 

กำาไรสะสม
 รวม 

 จัดสรรแล้ว- 

 สำารองตามกฎหมาย 
ยังไม่ได้จัดสรร

ยอดคงเหลือ ณ
 วันที่ 1 มกร�คม 2558

	250,000,000	
	129,163,346	

	17,117,100	
	7,372,600	

	56,650,924	
	460,303,970	

กำ�ไรสำ�หรับป	
 - 

 - 
 - 

 - 
	53,390,602	

	53,390,602	

กำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับป
-

-
-

-
-

-

กำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับป
-

-
-

-
	53,390,602

53,390,602

โอนกำ�ไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็น

			สำ�รองต�มกฎหม�ย	(หม�ยเหตุ	17)
 - 

 - 
 - 

	2,700,400	
	(2,700,400)

 - 

เงินปันผลจ่�ย	(หม�ยเหตุ	24)
 - 

 - 
 - 

 - 
	(29,996,220)

	(29,996,220)

ยอดคงเหลือ ณ
 วันที่ 31 ธันว�คม 2558

	250,000,000	
	129,163,346	

	17,117,100	
	10,073,000	

	77,344,906	
	483,698,352	 - 

ยอดคงเหลือ ณ
 วันที่ 1 มกร�คม 2559

	250,000,000	
	129,163,346	

	17,117,100	
	10,073,000	

	77,344,906	
	483,698,352	

ข�ดทุนสำ�หรับป
 - 

 - 
 - 

 - 
	(24,717,646)

	(24,717,646)

กำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับป
 - 

 - 
 - 

 - 
	8,036,298	

	8,036,298	

กำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับป
 - 

 - 
 - 

 - 
	(16,681,348)

	(16,681,348)

เงินปันผลจ่�ย	(หม�ยเหตุ	24)
 - 

 - 
 - 

 - 
	(34,998,348)

	(34,998,348)

ยอดคงเหลือ ณ
 วันที่ 31 ธันว�คม 2559

	250,000,000	
	129,163,346	

	17,117,100	
	10,073,000	

	25,665,210	
	432,018,656	

 หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้
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บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำากัด (มหาชน)       

งบกระแสเงินสด       
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

                (หน่วย : บาท)

2559 2558

กระแสเงินสดจ�กกิจกรรมดำ�เนินง�น

กำ�ไร	(ข�ดทุน)	ก่อนภ�ษี 		(27,722,071)	 	68,832,867	

ร�ยก�รปรับกระทบยอดกำ�ไร (ข�ดทุน) ก่อนภ�ษีเป็นเงินสดรับ (จ่�ย)

			จ�กกิจกรรมดำ�เนินง�น

			ค่�เสื่อมร�ค� 	24,864,303	 	24,876,618	

			ค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 	993,078	 	2,658,894	

			ก�รปรับลดร�ค�ทุนของสินค้�คงเหลือให้เป็นมูลค่�สุทธิที่จะได้รับ	 	8,859,431	 	10,163,800	

			กำ�ไรจ�กก�รจำ�หน่�ยอุปกรณ์ 	(273,525) 	(263,284)

			ตัดจำ�หน่�ยอุปกรณ์ 	84,172	 	99,643	

			ค่�ใช้จ่�ยผลประโยชน์ระยะย�วของพนักง�น	 	3,492,369	 	4,720,689	

			ข�ดทุนจ�กอัตร�แลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 	855,308	 	1,166,329	

			ดอกเบี้ยรับ 	(564,925) 	(535,146)

			ค่�ใช้จ่�ยดอกเบี้ย 	9,986,706	 	6,398,372	

กำ�ไรจ�กก�รดำ�เนินง�นก่อนก�รเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
และหนี้สินดำ�เนินง�น

	20,574,846	 	118,118,782	

สินทรัพย์ดำ�เนินง�น (เพิ่มขึ้น) ลดลง 

			ลูกหนี้ก�รค้�และลูกหนี้อื่นและร�ยได้ค้�งรับ 	70,520,696	 	(139,363,452)

			สินค้�คงเหลือ 	21,571,208	 	(97,422,111)

			เงินจ่�ยล่วงหน้�ค่�สินค้� 	11,125,602	 	18,107,983	

			สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 	4,786,946	 	(2,500,083)

			สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 	(1,010,178) 	(1,002,081)

หนี้สินดำ�เนินง�นเพิ่มขึ้น (ลดลง)

			เจ้�หนี้ก�รค้�และเจ้�หนี้อื่น 	(51,155,203) 	35,857,810	

			เงินรับล่วงหน้�ค่�สินค้�และบริก�ร 	(10,855,243) 	9,922,980	

			หนี้สินหมุนเวียนอื่น 	1,966,242	 	791,718	

			เงินสดจ่�ยผลประโยชน์ระยะย�วของพนักง�น 	(2,110,000) 	(1,244,880)

เงินสดจ�ก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำ�เนินง�น 	65,414,916	 	(58,733,334)

			จ่�ยภ�ษีเงินได้ 	(12,234,960) 	(15,666,651)

เงินสดสุทธิจ�ก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำ�เนินง�น 	53,179,956	 	(74,399,985)

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้
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บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำากัด (มหาชน)       

งบกระแสเงินสด (ต่อ)     
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559      

                   (หน่วย : บาท)

2559 2558

กระแสเงินสดจ�กกิจกรรมลงทุน

ซื้ออุปกรณ์ (50,363,949)	 	(56,986,521)	

เงินฝ�กธน�ค�รที่มีภ�ระค้ำ�ประกันลดลง 	2,225,668	 	10,050,301	

ดอกเบี้ยรับ 	573,842	 	586,138	

เงินสดรับจ�กก�รจำ�หน่�ยอุปกรณ์ 	273,527	 	433,565	

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 	(47,290,912) 	(45,916,517)

กระแสเงินสดจ�กกิจกรรมจัดห�เงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กธน�ค�รเพิ่มขึ้น	(ลดลง) 	(12,638,024) 	156,966,520	

จ่�ยชำ�ระหนี้สินต�มสัญญ�เช่�ก�รเงิน 	(2,386,517) 	(2,224,400)

เงินสดรับจ�กเงินกู้ยืมระยะย�ว 	60,000,000	  - 

ชำ�ระคืนเงินกู้ยืมระยะย�ว 	(17,000,000)  - 

จ่�ยดอกเบี้ย 	(10,037,006) 	(6,489,601)

จ่�ยเงินปันผล 	(34,998,348) 	(29,996,220)

เงินสดสุทธิจ�ก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดห�เงิน 	(17,059,895) 	118,256,299	

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสดลดลงสุทธิ 	(11,170,851) 	(2,060,203)

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสดต้นป 	16,166,604	 	18,226,807	

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสดปล�ยปี 	4,995,753	 	16,166,604	

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

ร�ยก�รที่ไม่ใช่เงินสด

			ซื้ออุปกรณ์ภ�ยใต้สัญญ�เช่�ก�รเงิน  - 	681,869	

			ผลกำ�ไรจ�กก�รประม�ณก�รต�มหลักคณิตศ�สตร์ประกันภัย 	10,045,372	  - 

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้
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บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปสิ้นสุดวันที่	31	ธันว�คม	2559

1. ข้อมูลทั่วไป
	 บริษัท	แพลนเน็ต	คอมมิวนิเคชั่น	เอเชีย	จำ�กัด	(มห�ชน)	(“บริษัทฯ”)	เป็นบริษัทมห�ชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำ�เน�ในประเทศไทย	

ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือก�รจำ�หน่�ย	ให้บริก�รติดตั้งและบำ�รุงรักษ�อุปกรณ์สื่อส�รโทรคมน�คม	ที่อยู่ต�มที่จดทะเบียนของบริษัทฯ	อยู่ที่	

157	ซอยร�มอินทร�	34	ถนนร�มอินทร�	แขวงท่�แร้ง	เขตบ�งเขน	กรุงเทพมห�นคร

2. เกณฑ์ในการจัดทำางบการเงิน
	 งบก�รเงินนี้จัดทำ�ขึ้นต�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินที่กำ�หนดในพระร�ชบัญญัติวิช�ชีพบัญชี	พ.ศ.	2547	โดยแสดงร�ยก�ร

ในงบก�รเงินต�มข้อกำ�หนดในประก�ศกรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้�ลงวันที่	28	กันย�ยน	2554	ออกต�มคว�มในพระร�ชบัญญัติก�รบัญชี	

พ.ศ.	2543

	 งบก�รเงินฉบับภ�ษ�ไทยเป็นงบก�รเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นท�งก�รต�มกฎหม�ย	งบก�รเงินฉบับภ�ษ�อังกฤษแปลจ�กงบก�รเงิน

ฉบับภ�ษ�ไทยนี้

	 งบก�รเงินนี้ได้จัดทำ�ขึ้นโดยใช้เกณฑ์ร�ค�ทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่�งอื่นในนโยบ�ยก�รบัญชี

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
 ก. ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

	 ในระหว่�งป	บริษัทฯได้นำ�ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินฉบับปรับปรุง	(ปรับปรุง	2558)	และฉบับใหม่รวมถึงแนวปฏิบัติท�ง

บัญชี	ที่ออกโดยสภ�วิช�ชีพบัญชี	ซึ่งมีผลบังคับใช้สำ�หรับรอบระยะเวล�บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่	1	มกร�คม	2559	ม�ถือปฏิบัติ	ม�ตรฐ�น

ก�รร�ยง�นท�งก�รเงินดังกล่�วได้รับก�รปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อห�เท่�เทียมกับม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินระหว่�ง

ประเทศ	โดยส่วนใหญ่เป็นก�รปรับปรุงถ้อยคำ�และคำ�ศัพท์	ก�รตีคว�มและก�รให้แนวปฏิบัติท�งก�รบัญชีกับผู้ใช้ม�ตรฐ�น	ก�รนำ�ม�ตรฐ�น

ก�รร�ยง�นท�งก�รเงินดังกล่�วม�ถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่�งเป็นส�ระสำ�คัญต่องบก�รเงินของบริษัทฯ

 

 ข. ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอน�คต
	 ในระหว่�งปปัจจุบัน	 สภ�วิช�ชีพบัญชีได้ประก�ศใช้ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินและก�รตีคว�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�ร

เงินฉบับปรับปรุง	 (ปรับปรุง	 2559)	 รวมถึงแนวปฏิบัติท�งบัญชีฉบับใหม่จำ�นวนหล�ยฉบับ	 ซึ่งมีผลบังคับใช้สำ�หรับงบก�รเงินที่มีรอบระยะ

เวล�บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่	1	มกร�คม	2560	ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินดังกล่�วได้รับก�รปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อห�

เท่�เทียมกับม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินระหว่�งประเทศ	 โดยส่วนใหญ่เป็นก�รปรับปรุงถ้อยคำ�และคำ�ศัพท์	 ก�รตีคว�มและก�รให้แนว

ปฏิบัติท�งก�รบัญชีกับผู้ใช้ม�ตรฐ�น	

	 ฝ่�ยบริห�รของบริษัทฯเชื่อว่�ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินและก�รตีคว�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินฉบับปรับปรุงและ

แนวปฏิบัติท�งบัญชีฉบับใหม่	จะไม่มีผลกระทบอย่�งเป็นส�ระสำ�คัญต่องบก�รเงินเมื่อนำ�ม�ถือปฏิบัติ	

4. นโยบายการบัญชีที่สำาคัญ
4.1 ก�รรับรู้ร�ยได้

	 ข�ยสินค้�

	 ร�ยได้จ�กก�รข�ยสินค้�รับรู้เมื่อบริษัทฯได้โอนคว�มเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสำ�คัญของคว�มเป็นเจ้�ของสินค้�ให้กับผู้ซื้อ

แล้ว	ร�ยได้จ�กก�รข�ยแสดงมูลค่�ต�มร�ค�ในใบกำ�กับสินค้�โดยไม่รวมภ�ษีมูลค่�เพิ่ม	สำ�หรับสินค้�ที่ได้ส่งมอบหลังจ�กหักส่วนลดแล้ว

	 ร�ยได้จ�กก�รข�ยอุปกรณ์พร้อมออกแบบระบบและติดตั้ง

	 ร�ยได้จ�กก�รข�ยอุปกรณ์พร้อมออกแบบระบบและติดตั้งรับรู้ต�มอัตร�ส่วนของง�นที่ทำ�เสร็จ	อัตร�ส่วนของง�นที่ทำ�เสร็จ

คำ�นวณต�มสัดส่วนของต้นทุนที่เกิดขึ้นแล้วจนถึงวันสิ้นงวดกับประม�ณก�รต้นทุนทั้งสิ้นของโครงก�ร	ร�ยได้ที่รับรู้แล้วแต่ยังไม่ถึงกำ�หนด

เรียกชำ�ระต�มสัญญ�แสดงไว้เป็น	“ร�ยได้ค้�งรับ”	ในงบแสดงฐ�นะก�รเงิน
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	 ร�ยได้ค่�บริก�รบำ�รุงรักษ�

	 ร�ยได้ค่�บริก�รบำ�รุงรักษ�รับรู้เมื่อได้ให้บริก�รแล้ว

	 ดอกเบี้ยรับ

	 ดอกเบี้ยรับถือเป็นร�ยได้ต�มเกณฑ์คงค้�งโดยคำ�นึงถึงอัตร�ผลตอบแทนที่แท้จริง 

4.2  เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด
	 เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด	หม�ยถึง	เงินสดและเงินฝ�กธน�ค�ร	และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภ�พคล่องสูง	ซึ่งถึงกำ�หนด

จ่�ยคืนภ�ยในระยะเวล�ไม่เกิน	3	เดือนนับจ�กวันที่ได้ม�และไม่มีข้อจำ�กัดในก�รเบิกใช้

4.3 ลูกหนี้ก�รค้�
	 ลูกหนี้ก�รค้�แสดงมูลค่�ต�มจำ�นวนมูลค่�สุทธิที่จะได้รับ	บริษัทฯบันทึกค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำ�หรับผลข�ดทุนโดยประม�ณที่อ�จ

เกิดขึ้นจ�กก�รเก็บเงินจ�กลูกหนี้ไม่ได้	ซึ่งโดยทั่วไปพิจ�รณ�จ�กประสบก�รณ์ก�รเก็บเงินและก�รวิเคร�ะห์อ�ยุหนี้	

4.4 สินค้�คงเหลือ
	 สินค้�คงเหลือแสดงมูลค่�ต�มร�ค�ทุน	(ต�มวิธีเข้�ก่อน-ออกก่อน)	หรือมูลค่�สุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ร�ค�ใดจะต่ำ�กว่�

4.5 ส่วนปรับปรุงอ�ค�รเช่�และอุปกรณ์ และค่�เสื่อมร�ค�
	 ส่วนปรับปรุงอ�ค�รเช่�และอุปกรณ์แสดงมูลค่�ต�มร�ค�ทุนหักค่�เสื่อมร�ค�สะสมและค่�เผื่อก�รด้อยค่�ของสินทรัพย์	(ถ้�มี)	

	 ค่�เสื่อมร�ค�ของส่วนปรับปรุงอ�ค�รเช่�และอุปกรณ์คำ�นวณจ�กร�ค�ทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงต�มอ�ยุก�รให้ประโยชน์

โดยประม�ณดังนี้

ส่วนปรับปรุงอ�ค�รเช่�	 	 	 -							 4	 	 ป	(ต�มอ�ยุสัญญ�เช่�)

อุปกรณ์โครงข่�ย	 	 	 	 -	 10	 	 ป

อุปกรณ์ทดสอบ	 	 	 	 -	 5		 	 ป

เครื่องตกแต่ง	ติดตั้งและเครื่องใช้สำ�นักง�น	 -	 3,	5	 	 ป

ย�นพ�หนะ	 	 	 	 -	 5		 	 ป

	 ค่�เสื่อมร�ค�รวมอยู่ในก�รคำ�นวณผลก�รดำ�เนินง�น	โดยไม่มีก�รคิดค่�เสื่อมร�ค�สำ�หรับสินทรัพย์ระหว่�งติดตั้ง

	 	 บริษัทฯตัดร�ยก�รส่วนปรับปรุงอ�ค�รเช่�และอุปกรณ์ออกจ�กบัญชีเมื่อจำ�หน่�ยสินทรัพย์หรือ	ค�ดว่�จะไม่ได้รับ

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอน�คตจ�กก�รใช้หรือก�รจำ�หน่�ยสินทรัพย์	ร�ยก�ร	ผลกำ�ไรหรือข�ดทุนจ�กก�รจำ�หน่�ยสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วน

ของกำ�ไรหรือข�ดทุนเมื่อบริษัทฯ	ตัดร�ยก�รสินทรัพย์นั้นออกจ�กบัญชี

4.6 ร�ยก�รธุรกิจกับบุคคลหรือกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน
	 บุคคลหรือกิจก�รที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ	หม�ยถึง	บุคคลหรือกิจก�รที่มีอำ�น�จควบคุมบริษัทฯ		หรือถูกบริษัทฯควบคุมไม่ว่�จะ

เป็นโดยท�งตรงหรือท�งอ้อม	หรืออยู่ภ�ยใต้ก�รควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

	 นอกจ�กนี้	บุคคลหรือกิจก�รที่เกี่ยวข้องกันยังหม�ยรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลหรือกิจก�รที่มีสิทธิออกเสียงโดยท�งตรงหรือท�ง

อ้อมซึ่งทำ�ให้มีอิทธิพลอย่�งเป็นส�ระสำ�คัญต่อบริษัทฯ	ผู้บริห�รสำ�คัญ	กรรมก�รหรือพนักง�นของบริษัทฯที่มีอำ�น�จในก�รว�งแผนและ

ควบคุมก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯ

4.7 สัญญ�เช่�ระยะย�ว
	 สัญญ�เช่�อ�ค�รและอุปกรณ์ที่คว�มเสี่ยงและผลตอบแทนของคว�มเป็นเจ้�ของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่�ถือเป็นสัญญ�เช่�ก�ร

เงิน	สัญญ�เช่�ก�รเงินจะบันทึกเป็นร�ยจ่�ยฝ่�ยทุนด้วยมูลค่�ยุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่�หรือมูลค่�ปัจจุบันสุทธิของจำ�นวนเงินที่ต้องจ่�ยต�ม

สัญญ�เช่�แล้วแต่มูลค่�ใดจะต่ำ�กว่�	ภ�ระผูกพันต�มสัญญ�เช่�หักค่�ใช้จ่�ยท�งก�รเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะย�ว	ส่วนดอกเบี้ยจ่�ยจะ

บันทึกในส่วนของกำ�ไรหรือข�ดทุนตลอดอ�ยุของสัญญ�เช่�	สินทรัพย์ที่ได้ม�ต�มสัญญ�เช่�ก�รเงินจะคิดค่�เสื่อมร�ค�ตลอดอ�ยุก�รใช้ง�น

ของสินทรัพย์ที่เช่�หรืออ�ยุของสัญญ�เช่�แล้วแต่ระยะเวล�ใดจะต่ำ�กว่�	

	 สัญญ�เช่�อ�ค�รและอุปกรณ์ที่คว�มเสี่ยงและผลตอบแทนของคว�มเป็นเจ้�ของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่�ถือเป็นสัญญ�เช่�

ดำ�เนินง�น	จำ�นวนเงินที่จ่�ยต�มสัญญ�เช่�ดำ�เนินง�นรับรู้เป็นค่�ใช้จ่�ยในส่วนของกำ�ไรหรือข�ดทุนต�มวิธีเส้นตรงตลอดอ�ยุของสัญญ�เช่�

4.8 เงินตร�ต่�งประเทศ
	 บริษัทฯแสดงงบก�รเงินเป็นสกุลเงินบ�ท	ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯ	
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	 ร�ยก�รที่เป็นเงินตร�ต่�งประเทศแปลงค่�เป็นเงินบ�ทโดยใช้อัตร�แลกเปลี่ยน	ณ	วันที่เกิดร�ยก�ร	สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัว

เงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตร�ต่�งประเทศได้แปลงค่�เป็นเงินบ�ทโดยใช้อัตร�แลกเปลี่ยน	ณ	วันสิ้นรอบระยะเวล�ร�ยง�น	

	 กำ�ไรและข�ดทุนที่เกิดจ�กก�รเปลี่ยนแปลงในอัตร�แลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในก�รคำ�นวณผลก�รดำ�เนินง�น	

4.9 ก�รด้อยค่�ของสินทรัพย์
	 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวล�ร�ยง�น	บริษัทฯจะทำ�ก�รประเมินก�รด้อยค่�ของส่วนปรับปรุงอ�ค�รเช่�					และอุปกรณ์ของบริษัทฯ

ห�กมีข้อบ่งชี้ว่�สินทรัพย์ดังกล่�วอ�จด้อยค่�	บริษัทฯรับรู้ข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่�เมื่อมูลค่�ที่ค�ดว่�จะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่�ต่ำ�กว่�

มูลค่�ต�มบัญชีของสินทรัพย์นั้น	ทั้งนี้	มูลค่�ที่ค�ดว่�จะได้รับคืนหม�ยถึง	มูลค่�ยุติธรรมหักต้นทุนในก�รข�ยของสินทรัพย์หรือมูลค่�จ�กก�ร

ใช้สินทรัพย์แล้วแต่ร�ค�ใดจะสูงกว่�	บริษัทฯจะรับรู้ร�ยก�รข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่�ในส่วนของกำ�ไรหรือข�ดทุน

 

4.10 ผลประโยชน์ของพนักง�น
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักง�น

บริษัทฯรับรู้เงินเดือน	ค่�จ้�ง	โบนัส	และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่�ใช้จ่�ยเมื่อเกิดร�ยก�ร

ผลประโยชน์หลังออกจ�กง�นของพนักง�นและผลประโยชน์ระยะย�วอื่นของพนักง�น

โครงก�รสมทบเงิน

	 			บริษัทฯและพนักง�นได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ	ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักง�นจ่�ยสะสมและเงินที่บริษัทฯจ่�ยสมทบ 

	 ให้เป็นร�ยเดือน	สินทรัพย์ของกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพได้แยกออกจ�กสินทรัพย์ของบริษัทฯ	เงินที่บริษัทฯจ่�ยสมทบกองทุนสำ�รอง 

	 เลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่�ใช้จ่�ยในปที่เกิดร�ยก�ร

										โครงก�รผลประโยชน์หลังออกจ�กง�นและผลประโยชน์ระยะย�วอื่นของพนักง�น

	 				บริษัทฯมีภ�ระสำ�หรับเงินชดเชยที่ต้องจ่�ยให้แก่พนักง�นเมื่อออกจ�กง�นต�มกฎหม�ยแรงง�น	ซึ่งบริษัทฯถือว่�เงินชดเชยดัง 

	 กล่�ว	เป็นโครงก�รผลประโยชน์หลังออกจ�กง�นสำ�หรับพนักง�น	นอกจ�กนั้น	บริษัทฯจัดให้มีโครงก�รผลประโยชน์ระยะย�วอื่น 

ของพนักง�น	ได้แก่	โครงก�รเงินร�งวัลก�รปฏิบัติง�นครบกำ�หนดระยะเวล�

	 บริษัทฯคำ�นวณหนี้สินต�มโครงก�รผลประโยชน์หลังออกจ�กง�นของพนักง�น	และโครงก�รผลประโยชน์ระยะย�วอื่นของ

พนักง�นโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประม�ณก�รไว้	(Projected	Unit	Credit	Method)	โดยผู้เชี่ยวช�ญอิสระได้ทำ�ก�รประเมินภ�ระ

ผูกพันดังกล่�วต�มหลักคณิตศ�สตร์ประกันภัย

	 ผลกำ�ไรหรือข�ดทุนจ�กก�รประม�ณก�รต�มหลักคณิตศ�สตร์ประกันภัยสำ�หรับโครงก�รผลประโยชน์หลังออกจ�กง�นของ

พนักง�นจะรับรู้ทันทีในกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

	 ผลกำ�ไรหรือข�ดทุนจ�กก�รประม�ณก�รต�มหลักคณิตศ�สตร์ประกันภัยสำ�หรับโครงก�รผลประโยชน์ระยะย�วอื่นของพนักง�น

จะรับรู้ทันทีในกำ�ไรหรือข�ดทุน

4.11 ก�รจ่�ยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
	 ก�รที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯโอนตร�ส�รทุนของบริษัทฯให้แก่บุคคลต่�ง	ๆ	รวมทั้งพนักง�น	ถือเป็นร�ยก�รจ่�ยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	

ห�กไม่ปร�กฏว่�ก�รโอนตร�ส�รดังกล่�วมีวัตถุประสงค์เป็นอย่�งอื่นนอกเหนือจ�กก�รชำ�ระค่�สินค้�หรือบริก�รที่ได้ส่งมอบให้แก่บริษัทฯ	

บริษัทฯจะบันทึกผลต่�งของมูลค่�ยุติธรรมที่สูงกว่�ร�ค�โอนของตร�ส�รทุน	ณ	วันโอนเป็นค่�ใช้จ่�ยในกำ�ไรหรือข�ดทุนและส่วนเกินทุนจ�ก

ก�รจ่�ยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ในส่วนของผู้ถือหุ้น

4.12 ประม�ณก�รหนี้สิน
	 บริษัทฯจะบันทึกประม�ณก�รหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภ�ระผูกพันซึ่งเป็นผลม�จ�กเหตุก�รณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว	และมีคว�มเป็นไป

ได้ค่อนข้�งแน่นอนว่�บริษัทฯจะเสียทรัพย�กรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภ�ระผูกพันนั้น	และบริษัทฯส�ม�รถประม�ณมูลค่�ภ�ระผูกพัน

นั้นได้อย่�งน่�เชื่อถือ

4.13 ภ�ษีเงินได้
ภ�ษีเงินได้ประกอบด้วยภ�ษีเงินได้ปัจจุบันและภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี

ภ�ษีเงินได้ปัจจุบัน

	 บริษัทฯบันทึกภ�ษีเงินได้ปัจจุบันต�มจำ�นวนที่ค�ดว่�จะจ่�ยให้แก่หน่วยง�นจัดเก็บภ�ษีของรัฐ	โดยคำ�นวณจ�กกำ�ไรท�งภ�ษีต�ม

หลักเกณฑ์ที่กำ�หนดในกฎหม�ยภ�ษีอ�กร

ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี

	 บริษัทฯบันทึกภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีของผลแตกต่�งชั่วคร�วระหว่�งร�ค�ต�มบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน	ณ	วันสิ้นรอบ
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ระยะเวล�ร�ยง�นกับฐ�นภ�ษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น	โดยใช้อัตร�ภ�ษีที่มีผลบังคับใช้	ณ	วันสิ้นรอบระยะเวล�ร�ยง�น	

บริษัทฯรับรู้หน้ีสินภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีของผลแตกต่�งช่ัวคร�วท่ีต้องเสียภ�ษีทุกร�ยก�ร	แต่รับรู้สินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี	

สำ�หรับผลแตกต่�งช่ัวคร�วท่ีใช้หักภ�ษี	รวมท้ังผลข�ดทุนท�งภ�ษีท่ียังไม่ได้ใช้ในจำ�นวนเท่�ท่ีมีคว�มเป็นไปได้ค่อนข้�งแน่ท่ีบริษัทฯจะมีกำ�ไรท�ง

ภ�ษีในอน�คตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จ�กผลแตกต่�งช่ัวคร�วท่ีใช้หักภ�ษีและผลข�ดทุนท�งภ�ษีท่ียังไม่ได้ใช้น้ัน

บริษัทฯจะทบทวนมูลค่�ต�มบัญชีของสินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวล�ร�ยง�นและจะทำ�ก�รปรับลดมูลค่�

ต�มบัญชีดังกล่�ว	ห�กมีคว�มเป็นไปได้ค่อนข้�งแน่ว่�บริษัทฯจะไม่มีกำ�ไรท�งภ�ษีเพียงพอต่อก�รนำ�สินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี

ทั้งหมดหรือบ�งส่วนม�ใช้ประโยชน์

	 บริษัทฯจะบันทึกภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นห�กภ�ษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับร�ยก�รที่ได้บันทึกโดยตรง

ไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น	

 

4.14 ก�รวัดมูลค่�ยุติธรรม
	 	 มูลค่�ยุติธรรม	หม�ยถึง	ร�ค�ที่ค�ดว่�จะได้รับจ�กก�รข�ยสินทรัพย์หรือเป็นร�ค�ที่จะต้องจ่�ยเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น

โดยร�ยก�รดังกล่�วเป็นร�ยก�รที่เกิดขึ้นในสภ�พปกติระหว่�งผู้ซื้อและผู้ข�ย	(ผู้ร่วมในตล�ด)	ณ	วันที่วัดมูลค่�	บริษัทฯใช้ร�ค�เสนอซื้อข�ย

ในตล�ดที่มีสภ�พคล่องในก�รวัดมูลค่�ยุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินที่เกี่ยวข้องกำ�หนดให้ต้องวัด

มูลค่�ด้วยมูลค่�ยุติธรรม	ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตล�ดที่มีสภ�พคล่องสำ�หรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่ส�ม�รถห�ร�ค�

เสนอซื้อข�ยในตล�ดที่มีสภ�พคล่องได้	บริษัทฯจะประม�ณมูลค่�ยุติธรรมโดยใช้เทคนิคก�รประเมินมูลค่�ที่เหม�ะสมกับแต่ละสถ�นก�รณ์	

และพย�ย�มใช้ข้อมูลที่ส�ม�รถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่�ยุติธรรมนั้นให้ม�กที่สุด	

	 	 ลำ�ดับชั้นของมูลค่�ยุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่�และเปิดเผยมูลค่�ยุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินใน	 งบก�รเงินแบ่งออกเป็น

ส�มระดับต�มประเภทของข้อมูลที่นำ�ม�ใช้ในก�รวัดมูลค่�ยุติธรรม	ดังนี้

	 ระดับ	1		ใช้ข้อมูลร�ค�เสนอซื้อข�ยของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่�งเดียวกันในตล�ดที่มีสภ�พคล่อง

	 ระดับ	2	 ใช้ข้อมูลอื่นที่ส�ม�รถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน	ไม่ว่�จะเป็นข้อมูลท�งตรงหรือท�งอ้อม

	 ระดับ	3	 ใช้ข้อมูลที่ไม่ส�ม�รถสังเกตได้	เช่น	ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอน�คตที่กิจก�รประม�ณขึ้น	

	 	 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวล�ร�ยง�น	 บริษัทฯจะประเมินคว�มจำ�เป็นในก�รโอนร�ยก�รระหว่�งลำ�ดับชั้นของมูลค่�ยุติธรรม

สำ�หรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่	ณ	วันสิ้นรอบระยะเวล�ร�ยง�นที่มีก�รวัดมูลค่�ยุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ�

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำาคัญ
ในก�รจัดทำ�งบก�รเงินต�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน	 ฝ่�ยบริห�รจำ�เป็นต้องใช้ดุลยพินิจและก�รประม�ณก�รในเรื่องที่มี

คว�มไม่แน่นอนเสมอ	ก�รใช้ดุลยพินิจและก�รประม�ณก�รดังกล่�วนี้ส่งผลกระทบต่อจำ�นวนเงินที่แสดงในงบก�รเงินและต่อข้อมูลที่

แสดงในหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน	ผลที่เกิดขึ้นจริงอ�จแตกต่�งไปจ�กจำ�นวนที่ประม�ณก�รไว้	ก�รใช้ดุลยพินิจและก�รประม�ณ

ก�รที่สำ�คัญมีดังนี้

สัญญ�เช่� 

	 	 ในก�รพิจ�รณ�ประเภทของสัญญ�เช่�ว่�เป็นสัญญ�เช่�ดำ�เนินง�นหรือสัญญ�เช่�ท�งก�รเงิน	 ฝ่�ยบริห�รได้ใช้ดุลยพินิจ

ในก�รประเมินเงื่อนไขและร�ยละเอียดของสัญญ�เพื่อพิจ�รณ�ว่�บริษัทฯได้โอนหรือรับโอนคว�มเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์

ที่เช่�ดังกล่�วแล้วหรือไม่

ค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

	 	 ในก�รประม�ณค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้	 ฝ่�ยบริห�รจำ�เป็นต้องใช้ดุลยพินิจในก�รประม�ณก�รผลข�ดทุนที่ค�ด

ว่�จะเกิดขึ้นจ�กลูกหนี้แต่ละร�ย	 โดยคำ�นึงถึงประสบก�รณ์ก�รเก็บเงินในอดีต	 อ�ยุของหนี้ที่คงค้�งและสภ�วะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ใน

ขณะนั้น	เป็นต้น

ค่�เผื่อก�รลดลงของมูลค่�สินค้�คงเหลือ

	 	 ในก�รประม�ณค่�เผ่ือก�รลดลงของมูลค่�สินค้�คงเหลือ	 ฝ่�ยบริห�รจำ�เป็นต้องใช้ดุลยพินิจในก�รประม�ณก�รผลข�ดทุนท่ี

ค�ดว่�จะเกิดจ�กสินค้�เส่ือมคุณภ�พและเคล่ือนไหวช้�รวมถึงประม�ณก�รมูลค่�สุทธิท่ีจะได้รับของสินค้�คงเหลือ

มูลค่�ยุติธรรมของเครื่องมือท�งก�รเงิน

	 	 ในก�รประเมินมูลค่�ยุติธรรมของเคร่ืองมือท�งก�รเงินท่ีบันทึกในงบแสดงฐ�นะก�รเงินท่ีไม่มีก�รซ้ือข�ยในตล�ดและไม่

ส�ม�รถห�ร�ค�ได้ในตล�ดซ้ือข�ยคล่อง	 ฝ่�ยบริห�รต้องใช้ดุลยพินิจในก�รประเมินมูลค่�ยุติธรรมของเคร่ืองมือท�งก�รเงินดังกล่�ว	

โดยใช้เทคนิคและแบบจำ�ลองก�รประเมินมูลค่�	 ซ่ึงตัวแปรท่ีใช้ในแบบจำ�ลองได้ม�จ�กก�รเทียบเคียงกับตัวแปรท่ีมีอยู่ในตล�ด	 โดย
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คำ�นึงถึงคว�มเส่ียงท�งด้�นเครดิต	 (ท้ังของธน�ค�รฯ	 และคู่สัญญ�)	 สภ�พคล่อง	 ข้อมูลคว�มสัมพันธ์	 และก�รเปล่ียนแปลงของมูลค่�

ของเคร่ืองมือท�งก�รเงินในระยะย�ว	ก�รเปล่ียนแปลงของสมมติฐ�นท่ีเก่ียวข้องกับตัวแปรท่ีใช้ในก�รคำ�นวณอ�จมีผลกระทบต่อมูลค่�

ยุติธรรมท่ีแสดงอยู่ในงบแสดงฐ�นะก�รเงิน	และก�รเปิดเผยลำ�ดับช้ันของมูลค่�ยุติธรรม

ส่วนปรับปรุงอ�ค�รเช่�และอุปกรณ์และค่�เสื่อมร�ค�

	 	 ในก�รคำ�นวณค่�เสื่อมร�ค�ของส่วนปรับปรุงอ�ค�รเช่�และอุปกรณ์	 ฝ่�ยบริห�รจำ�เป็นต้องทำ�ก�รประม�ณอ�ยุก�รให้

ประโยชน์และมูลค่�คงเหลือเมื่อเลิกใช้ง�นของส่วนปรับปรุงอ�ค�รเช่�และอุปกรณ์	 และต้องทบทวนอ�ยุก�รให้ประโยชน์และมูลค่�

คงเหลือใหม่ห�กมีก�รเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

	 	 นอกจ�กน้ี	ฝ่�ยบริห�รจำ�เป็นต้องสอบท�นก�รด้อยค่�ของส่วนปรับปรุงอ�ค�รเช่�และอุปกรณ์	ในแต่ละช่วงเวล�และบันทึก

ข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่�ห�กค�ดว่�มูลค่�ที่ค�ดว่�จะได้รับคืนต่ำ�กว่�มูลค่�ต�มบัญชีของสินทรัพย์นั้น	ในก�รนี้ฝ่�ยบริห�รจำ�เป็นต้อง

ใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับก�รค�ดก�รณ์ร�ยได้และค่�ใช้จ่�ยในอน�คตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

สินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี

	 	 บริษัทฯจะรับรู้สินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีสำ�หรับผลแตกต่�งชั่วคร�วที่ใช้หักภ�ษีและข�ดทุนท�งภ�ษีที่ไม่ได้ใช้

เมื่อมีคว�มเป็นไปได้ค่อนข้�งแน่ว่�บริษัทฯจะมีกำ�ไรท�งภ�ษีในอน�คตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จ�กผลแตกต่�งช่ัวคร�วและข�ดทุน

นั้น	 ในก�รนี้ฝ่�ยบริห�รจำ�เป็นต้องประม�ณก�รว่�บริษัทฯควรรับรู้จำ�นวนสินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีเป็นจำ�นวนเท่�ใด	 โดย

พิจ�รณ�ถึงจำ�นวนกำ�ไรท�งภ�ษีที่ค�ดว่�จะเกิดในอน�คตในแต่ละช่วงเวล�

สำ�รองเผื่อผลข�ดทุนสำ�หรับง�นโครงก�ร

	 	 ฝ่�ยบริห�รได้ใช้ดุลยพินิจในก�รประม�ณก�รผลข�ดทุนที่ค�ดว่�จะเกิดข้ึนจ�กง�นโครงก�รแต่ละโครงก�รจ�กประม�ณ

ก�รต้นทุนที่ค�ดว่�จะเกิดขึ้น	โดยพิจ�รณ�จ�กคว�มคืบหน้�ของง�นที่ทำ�	ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง	ประกอบกับก�รเปลี่ยนแปลงของร�ค�

อุปกรณ์	ค่�แรง	และสภ�วะก�รณ์ปัจจุบัน

ผลประโยชน์หลังออกจ�กง�นของพนักง�นต�มโครงก�รผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะย�วอื่นของพนักง�น

หนี้สินต�มโครงก�รผลประโยชน์หลังออกจ�กง�นของพนักง�นและต�มโครงก�รผลประโยชน์					ระยะย�วอื่นของพนักง�น	ประม�ณ

ขึ้นต�มหลักคณิตศ�สตร์ประกันภัย	ซึ่งต้องอ�ศัยข้อสมมติฐ�น	ต่�ง	ๆ	ในก�รประม�ณก�รนั้น	เช่น	อัตร�คิดลด	อัตร�ก�รขึ้นเงินเดือน

ในอน�คต	อัตร�มรณะ	และอัตร�ก�รเปลี่ยนแปลงในจำ�นวนพนักง�น	เป็นต้น

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
	 	 ในระหว่�งป	บริษัทฯมีร�ยก�รธุรกิจที่สำ�คัญกับบุคคลหรือกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน	ร�ยก�รธุรกิจดังกล่�วเป็นไปต�มเงื่อนไข

ท�งก�รค้�และเกณฑ์ต�มที่ตกลงกันระหว่�งบริษัทฯและบุคคลหรือกิจก�รที่เกี่ยวข้องกันเหล่�นั้น	 ซึ่งเป็นไปต�มปกติธุรกิจโดย

ส�ม�รถสรุปได้ดังนี้

                (หน่วย: ล้านบาท)

2559 2558 นโยบายการกำาหนดราคา

ร�ยก�รธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ค่�เช่�จ่�ย 11 11 ร�ค�ต�มสัญญ�ซึ่งกำ�หนดโดยผู้ประเมินร�ค�อิสระ

ร�ยก�รธุรกิจกับกรรมก�ร

ค่�บริก�รจ่�ย - 1 ร�ค�ต�มสัญญ�

 ค่�ตอบแทนกรรมก�รและผู้บริห�ร
	 ในระหว่�งปสิ้นสุดวันที่	31	ธันว�คม	2559	และ	2558	บริษัทฯมีค่�ใช้จ่�ยผลประโยชน์พนักง�นที่ให้แก่กรรมก�รและผู้บริห�ร	

ดังต่อไปนี้
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            (หน่วย: พันบาท)

2559 2558

ผลประโยชน์ระยะสั้น 25,125 28,519

ผลประโยชน์หลังออกจ�กง�น 1,217 1,774

ผลประโยชน์ระยะย�วอื่น 13 26

รวม 26,355 30,319

 ก�รค้ำ�ประกัน
	 วงเงินสินเชื่อจ�กธน�ค�รของบริษัทฯ	ค้ำ�ประกันโดยก�รจดจำ�นองที่ดินของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	แห่งหนึ่งโดยไม่มีก�รคิดค่�

ธรรมเนียมก�รค้ำ�ประกัน

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

            (หน่วย: พันบาท)

2559 2558

เงินสด 179 120

เงินฝ�กธน�ค�ร 4,817 16,047

รวม 4,996 16,167

	 ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2559	เงินฝ�กออมทรัพย์และเงินฝ�กประจำ�มีอัตร�ดอกเบี้ยระหว่�งร้อยละ	0.04	ถึง	0.38	ต่อป	

	 (2558:	ร้อยละ	0.04	ถึง	1.00	ต่อป)
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8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

            (หน่วย: พันบาท)

2559 2558

ลูกหนี้ก�รค้� - กิจก�รที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

อ�ยุหนี้คงค้�งนับจ�กวันที่ถึงกำ�หนดชำ�ระ

ยังไม่ถึงกำ�หนดชำ�ระ 218,159 156,359

ค้�งชำ�ระ

ไม่เกิน	3	เดือน 32,199 89,683

ม�กกว่�	3	-	6	เดือน 11,098 66,401

ม�กกว่�	6	-	12	เดือน 11,257 33,809

ม�กกว่�	12	เดือน 40,682 769

รวม 313,395 347,021

หัก:	ค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (5,499) (4,506)

รวมลูกหนี้ก�รค้�	-	กิจก�รที่ไม่เกี่ยวข้องกัน,	สุทธิ	 307,896 342,515

ลูกหนี้อื่น 

เงินทดรองจ่�ยพนักง�น 1,166 693

รวมลูกหนี้อื่น 1,166 693

รวมลูกหนี้ก�รค้�และลูกหนี้อื่น - สุทธิ 309,062 343,208

  

	 ยอดลูกหนี้ก�รค้�ค้�งชำ�ระม�กกว่�	12	เดือน	ส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้หน่วยง�นร�ชก�ร

9. สินค้าคงเหลือ
            (หน่วย: พันบาท)

ราคาทุน
รายการปรับลดราคาทุน

ให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

2559 2558 2559 2558 2559 2558
สินค้�สำ�เร็จรูป 229,102 251,591 (26,203) (17,344) 202,899 234,247

ง�นระหว่�งทำ� 13,485 13,983 - - 13,485 13,983

อะไหล่และวัสดุ 97 127 - - 97 127

สินค้�ระหว่�งท�ง 4,779 3,334 - - 4,779 3,334

รวม 247,463 269,035 (26,203) (17,344) 221,260 251,691

	 ในระหว่�งปปัจจุบัน	บริษัทฯบันทึกก�รปรับลดร�ค�ทุนของสินค้�คงเหลือให้เป็นมูลค่�สุทธิที่จะได้รับเป็นจำ�นวนเงิน	9	ล้�นบ�ท	
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(2558:	10	ล้�นบ�ท)	โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนข�ย

10. เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำาประกัน
	 บริษัทฯได้นำ�เงินฝ�กธน�ค�รจำ�นวนนี้ไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำ�ประกันสำ�หรับหนังสือค้ำ�ประกันที่ออกโดยธน�ค�รในน�มบริษัทฯ

และเป็นหลักทรัพย์ค้ำ�ประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจ�กธน�ค�ร

 

11. ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
            (หน่วย: พันบาท)

ส่วน
ปรับปรุง
อาคารเช่า

อุปกรณ์
โครงข่าย

อุปกรณ์
ทดสอบ

เครื่อง
ตกแต่ง

ติดตั้งและ
เครื่องใช้
สำานักงาน

ยานพาหนะ
สินทรัพย์
ระหว่าง
ติดตั้ง

รวม

ร�ค�ทุน

1	มกร�คม	2558 4,858 920 57,703 62,691 24,435 1,297 151,904

ซื้อเพิ่ม - 14,315 24,958 5,550 1,204 11,641 57,668

จำ�หน่�ย/ตัดจำ�หน่�ย - - (875) - - - (875)

โอน - - (711) 711 - - -

31	ธันว�คม	2558 4,858 15,235 81,075 68,952 25,639 12,938 208,697

ซื้อเพิ่ม - - 7,586 6,279 - 36,499 50,364

จำ�หน่�ย/ตัดจำ�หน่�ย - - (396) (234) - - (630)

โอน - 18,884 - - - (18,884) -

31	ธันว�คม	2559 4,858 34,119 88,265 74,997 25,639 30,553 258,431

ค่�เสื่อมร�ค�สะสม

1	มกร�คม	2558 1,884 26 38,955 48,041 6,802 - 95,708

ค่�เสื่อมร�ค�สำ�หรับป 991 540 9,725 9,407 4,214 - 24,877

ค่�เสื่อมร�ค�สำ�หรับส่วนที่

จำ�หน่�ย/ตัดจำ�หน่�ย

- - (606) - - - (606)

โอน - - (55) 55 - - -

31	ธันว�คม	2558 2,875 566 48,019 57,503 11,016 - 119,979

ค่�เสื่อมร�ค�สำ�หรับป 992 2,989 10,674 5,849 4,360 - 24,864

ค่�เสื่อมร�ค�สำ�หรับส่วนที่

จำ�หน่�ย/ตัดจำ�หน่�ย

- - (312) (234) - - (546)

31	ธันว�คม	2559 3,867 3,555 58,381 63,118 15,376 - 144,297

มูลค่�สุทธิต�มบัญชี

31	ธันว�คม	2558 1,983 14,669 33,056 11,449 14,623 12,938 88,718

31	ธันว�คม	2559 991 30,564 29,884 11,879 10,263 30,553 114,134
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ส่วน
ปรับปรุง
อาคารเช่า

อุปกรณ์
โครงข่าย

อุปกรณ์
ทดสอบ

เครื่อง
ตกแต่ง

ติดตั้งและ
เครื่องใช้
สำานักงาน

ยานพาหนะ
สินทรัพย์
ระหว่าง
ติดตั้ง

รวม

ค่�เสื่อมร�ค�สำ�หรับปี

2558	(จำ�นวน	3.1	ล้�นบ�ท	

รวมอยู่ในต้นทุนข�ยและ

บริก�ร	ส่วนที่เหลือรวมอยู่

ในค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ยและ

บริห�ร)

24,877

2559	(จำ�นวน	6.8	ล้�นบ�ท	

รวมอยู่ในต้นทุนข�ยและ

บริก�ร	ส่วนที่เหลือรวมอยู่

ในค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ยและ

บริห�ร)

24,864

 

	 ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2559	บริษัทฯมียอดคงเหลือของย�นพ�หนะซึ่งได้ม�ภ�ยใต้สัญญ�เช่�ท�งก�รเงิน	โดยมีมูลค่�สุทธิท�ง

บัญชีเป็นจำ�นวนเงิน	10	ล้�นบ�ท	(2558:	14	ล้�นบ�ท)

	 ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2559	บริษัทฯมีอุปกรณ์จำ�นวนหนึ่งซึ่งตัดค่�เสื่อมร�ค�หมดแล้วแต่ยังใช้ง�นอยู่	มูลค่�ต�มบัญชีก่อนหักค่�

เสื่อมร�ค�สะสมของสินทรัพย์ดังกล่�วมีจำ�นวนเงิน	87	ล้�นบ�ท	(2558:	78	ล้�นบ�ท)

12. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
           (หน่วย: พันบาท) 

อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)

2559 2558 2559 2558

เงินเบิกเกินบัญชีธน�ค�ร ร้อยละ	2.5	-	7.25 - 29,349 -

เงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กธน�ค�ร MLR	ลบร้อยละ	

0.5				และ	ร้อยละ	

1.20	-	4.15

MLR	ลบร้อยละ	

0.5				และ	ร้อยละ	

1.19	-	4.20

219,853 260,911

รวม 249,202 260,911

   

	 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กธน�ค�รค้ำ�ประกันโดยเงินฝ�กธน�ค�รต�มที่กล่�วไว้ในหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน

ข้อ	10	และก�รจดจำ�นองที่ดินของบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง
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13. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
            (หน่วย: พันบาท)

2559 2558

เจ้�หนี้ก�รค้�	-	กิจก�รที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 57,880 86,571

เจ้�หนี้อื่น	-	กิจก�รที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 1,176 2,073

ต้นทุนค้�งจ่�ย 6,783 19,541

ค่�ใช้จ่�ยค้�งจ่�ย 2,595 11,277

รวม 68,434 119,462

14. เงินกู้ยืมระยะยาว
            (หน่วย: พันบาท) 

อัตราดอกเบี้ย การชำาระคืน 2559 2558

ปที่	1	MLR	ลบร้อยละ		1.5	ต่อป

ปที่	2	-	3	MLR	ลบร้อยละ	1.0	ต่อป 

 

ชำ�ระคืนเป็นร�ยเดือน	งวดละ	1.7	

ล้�นบ�ท	รวมจำ�นวน	36	งวด	งวด

สุดท้�ยชำ�ระส่วนที่เหลือทั้งจำ�นวน	

เริ่มตั้งแต่เดือนมีน�คม	2559

43,000 -

หัก:	ส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภ�ยในหนึ่งป (20,400) -

					ส่วนที่จัดเป็นหนี้สินหมุนเวียน (22,600) -

ส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระเกินกว่�หนึ่งป - -

 

	 เงินกู้ยืมระยะย�วจ�กธน�ค�รค้ำ�ประกันโดยก�รจดจำ�นองที่ดินของบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง

	 ภ�ยใต้สัญญ�เงินกู้	บริษัทฯต้องปฎิบัติต�มเงื่อนไขท�งก�รเงินบ�งประก�รต�มที่ระบุในสัญญ�	เช่น	ก�รดำ�รงอัตร�ส่วนหนี้สินต่อ

ส่วนของผู้ถือหุ้น	และอัตร�ส่วนคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้ให้เป็นไปต�มอัตร�ที่กำ�หนดในสัญญ�	เป็นต้น

	 ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2559	บริษัทฯไม่ส�ม�รถดำ�รงอัตร�ส่วนท�งก�รเงินต�มที่ระบุในสัญญ�เงินกู้ยืมกับธน�ค�ร	อย่�งไรก็ต�ม	

บริษัทฯส�ม�รถชำ�ระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้ปกติต�มต�ร�งก�รชำ�ระหนี้ต�มสัญญ�เงินกู้จนถึงปัจจุบัน	แต่เพื่อวัตถุประสงค์ในก�ร

ร�ยง�นต�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�น	ท�งก�รเงิน	บริษัทฯจึงได้แสดงยอดคงค้�ง	ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2559	ของเงินกู้ยืมธน�ค�รดังกล่�ว

เป็นหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐ�นะก�รเงินทั้งจำ�นวน

15. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
            (หน่วย: พันบาท)

2559 2558

หนี้สินต�มสัญญ�เช่�ก�รเงิน 17,335 21,110

หัก:	ดอกเบี้ยรอก�รตัดจำ�หน่�ย (2,446) (3,835)

รวม 14,889 17,275

หัก:	ส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภ�ยในหนึ่งป (2,605) (2,386)

ส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระเกินกว่�หนึ่งป 12,284 14,889

	 บริษัทฯ	ได้ทำ�สัญญ�เช่�ก�รเงินกับบริษัทลิสซิ่งเพื่อเช่�ย�นพ�หนะใช้ในก�รดำ�เนินง�นของกิจก�ร	โดยมีกำ�หนดชำ�ระค่�เช่�เป็น

ร�ยเดือน	อ�ยุของสัญญ�มีระยะเวล�โดยเฉลี่ย	5	ป
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	บริษัทฯมีภ�ระผูกพันที่จะต้องจ่�ยค่�เช่�ขั้นต่ำ�ต�มสัญญ�เช่�ก�รเงินดังนี้

            (หน่วย: พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ไม่เกิน 1 ปี 1-5 ปี รวม

ผลรวมของจำ�นวนเงินขั้นต่ำ�ที่ต้องจ่�ยทั้งสิ้นต�มสัญญ�เช่� 3,776 13,559 17,335

ดอกเบี้ยต�มสัญญ�เช่�ก�รเงินรอก�รตัดบัญชี (1,171) (1,275) (2,446)

มูลค่�ปัจจุบันของจำ�นวนเงินข้ันต่ำ�ท่ีต้องจ่�ยท้ังส้ินต�มสัญญ�เช่� 2,605 12,284 14,889

            (หน่วย: พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ไม่เกิน 1 ปี 1-5 ปี รวม

ผลรวมของจำ�นวนเงินขั้นต่ำ�ที่ต้องจ่�ยทั้งสิ้นต�มสัญญ�เช่� 3,775 17,335 21,110

ดอกเบี้ยต�มสัญญ�เช่�ก�รเงินรอก�รตัดบัญชี (1,389) (2,446) (3,835)

มูลค่�ปัจจุบันของจำ�นวนเงินข้ันต่ำ�ท่ีต้องจ่�ยท้ังส้ินต�มสัญญ�เช่� 2,386 14,889 17,275

 

16. สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
	 จำ�นวนเงินสำ�รองผลประโยชน์ระยะย�วของพนักง�นซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักง�นเมื่อออกจ�กง�นและผลประโยชน์ระยะย�วอื่น

ของพนักง�น	แสดงได้ดังนี้

            (หน่วย: พันบาท)

โครงการผลประโยชน์ หลัง
ออกจากงาน

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 
ของพนักงาน

รวม

2559 2558 2559 2558 2559 2558

สำ�รองผลประโยชน์ระยะย�ว

ของพนักง�นต้นปี

23,094 19,783 2,054 1,890 25,148 21,673

ส่วนที่รับรู้ในกำ�ไรหรือข�ดทุน:

ต้นทุนบริก�รในปัจจุบัน 3,471 3,403 550 501 4,021 3,904

ต้นทุนดอกเบี้ย 910 751 75 65 985 816

(กำ�ไร)	ข�ดทุนจ�กก�รประม�ณก�ร

ต�มหลักคณิตศ�สตร์ประกันภัย

				ส่วนที่เกิดจ�กก�รเปลี่ยนแปลง

ประช�กรศ�สตร์

- - (480) - (480) -

			ส่วนที่เกิดจ�กก�รเปลี่ยนแปลง

ข้อสมมติท�งก�รเงิน

- - 163 - 163 -

			ส่วนที่เกิดจ�กก�รปรับปรุงจ�ก

ประสบก�รณ์

- - (1,196) - (1,196) -
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            (หน่วย: พันบาท)

โครงการผลประโยชน์ หลัง

ออกจากงาน

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน ของ

พนักงาน
รวม

2559 2558 2559 2558 2559 2558

ส่วนที่รับรู้ในกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ

อื่น:

			(กำ�ไร)	ข�ดทุนจ�กก�รประม�ณ

ก�รต�มหลักคณิตศ�สตร์ประกันภัย

			ส่วนที่เกิดจ�กก�รเปลี่ยนแปลง

ประช�กรศ�สตร์

(2,073) - - - (2,073) -

			ส่วนที่เกิดจ�กก�รเปลี่ยนแปลง

ข้อสมมติท�งก�รเงิน

2,100 - - - 2,100 -

			ส่วนที่เกิดจ�กก�รปรับปรุงจ�ก

ประสบก�รณ์

(10,073) - - - (10,073) -

ผลประโยชน์ที่จ่�ยในระหว่�งป (2,110) (843) - (402) (2,110) (1,245)

สำ�รองผลประโยชน์ระยะย�ว

ของพนักง�นปล�ยปี

15,319 23,094 1,166 2,054 16,485 25,148

        

	 ค่�ใช้จ่�ยเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะย�วของพนักง�นรับรู้ในร�ยก�รต่อไปนี้ในส่วนของกำ�ไรหรือข�ดทุน

            (หน่วย: พันบาท)

2559 2558

ต้นทุนข�ยและบริก�ร 1,028 871

ค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ยและบริห�ร 2,464 3,849

รวมค่�ใช้จ่�ยที่รับรู้ในกำ�ไรหรือข�ดทุน 3,492 4,720

    

	 ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2559	บริษัทฯค�ดว่�จะจ่�ยชำ�ระผลประโยชน์ระยะย�วของพนักง�นภ�ยใน	1	ปข้�งหน้�เป็นจำ�นวน

ประม�ณ	3.6	ล้�นบ�ท	(2558:	จำ�นวน	1	ล้�นบ�ท)

	 ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2559	ระยะเวล�เฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนักในก�รจ่�ยชำ�ระผลประโยชน์ระยะย�วของพนักง�นของบริษัทฯประม�ณ	

13	ป	(2558:	9.82	ป)

	 สมมติฐ�นที่สำ�คัญในก�รประม�ณก�รต�มหลักคณิตศ�สตร์ประกันภัยสรุปได้ดังนี้

            

2559

(ร้อยละต่อปี)

2558

(ร้อยละต่อปี)

อัตร�คิดลด 2.05	-	2.37 3.80

อัตร�ก�รขึ้นเงินเดือน 7.07 7.00

อัตร�ก�รเปลี่ยนแปลงในจำ�นวนพนักง�น 0	-	18 0	-	15
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	 ผลกระทบของก�รเปลี่ยนแปลงสมมติฐ�นที่สำ�คัญต่อมูลค่�ปัจจุบันของภ�ระผูกพันผลประโยชน์ระยะย�วของพนักง�น	ณ	วันที	่

31	ธันว�คม	2559	และ	2558	สรุปได้ดังนี้

            (หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

เพิ่มขึ้น 0.5% ลดลง 0.5% เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1%

อัตร�คิดลด (0.6) 0.6 (2.0) 2.0

อัตร�ก�รขึ้นเงินเดือน 0.5 (0.5) 3.0 (2.0)

อัตร�ก�รเปลี่ยนแปลงในจำ�นวนพนักง�น (0.6) 0.4 (2.0) 2.0

17. สำารองตามกฎหมาย
	 ภ�ยใต้บทบัญญัติของม�ตร�	 116	 แห่งพระร�ชบัญญัติบริษัทมห�ชนจำ�กัด	 พ.ศ.	 2535	 บริษัทฯต้องจัดสรรกำ�ไรสุทธิประจำ�ปส่วน

หนึ่งไว้เป็นทุนสำ�รองไม่น้อยกว่�ร้อยละ	5	ของกำ�ไรสุทธิประจำ�ปหักด้วยยอดข�ดทุนสะสมยกม�	(ถ้�มี)	จนกว่�ทุนสำ�รองนี้จะมีจำ�นวนไม่น้อย

กว่�ร้อยละ	10	ของทุนจดทะเบียน	สำ�รองต�มกฎหม�ยดังกล่�วไม่ส�ม�รถนำ�ไปจ่�ยเงินปันผล

 

18. รายได้จากการบริการ
	 ร�ยได้จ�กก�รบริก�รสำ�หรับปสิ้นสุดวันที่	31	ธันว�คม	2559	และ	2558	สรุปได้ดังนี้

            (หน่วย: บาท)

2559 2558

ร�ยได้จ�กก�รบริก�รต�มใบอนุญ�ตประกอบกิจก�ร

โทรคมน�คม	แบบที่ส�ม	เลขที่	3ก/58/003

7,542,433 840,769

ร�ยได้จ�กก�รบริก�รอื่น 106,485,491 116,247,924

รวม 114,027,924 117,088,693

  

	 เมื่อวันที่	2	กันย�ยน	2558	สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกิจก�รกระจ�ยเสียง	กิจก�รโทรทัศน์	และกิจก�รโทรคมน�คมแห่งช�ติได้อนุมัติ

ก�รออกใบอนุญ�ตประกอบกิจก�รโทรคมน�คมแบบที่ส�ม	ที่มีโครงข่�ยเป็นของตนเอง	เลขที่3ก/58/003	เพื่อให้บริก�รสื่อส�รประเภทเสียง	

ข้อมูล	และมัลติมีเดีย	ให้แก่บริษัทฯ	โดยมีระยะเวล�ใบอนุญ�ต	15	ป	ทั้งนี้	บริษัทฯผูกพันที่จะต้องปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดของใบอนุญ�ต	และ

จ่�ยค่�ธรรมเนียมร�ยป		
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19. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
	 ร�ยก�รค่�ใช้จ่�ยแบ่งต�มลักษณะประกอบด้วยร�ยก�รค่�ใช้จ่�ยที่สำ�คัญดังต่อไปนี้

            (หน่วย: พันบาท)

2559 2558

เงินเดือน	ค่�แรงและผลประโยชน์อื่นของพนักง�น 122,108 133,562

ค่�เสื่อมร�ค� 24,864 24,877

ค่�เช่�จ่�ยต�มสัญญ�เช่�ดำ�เนินง�น 14,270 15,616

ซื้อสินค้� 427,061 606,722

ก�รเปล่ียนแปลงในสินค้�สำ�เร็จรูปและง�นระหว่�งทำ� 22,987 (101,529)

20. ภาษีเงินได้
	 ค่�ใช้จ่�ยภ�ษีเงินได้สำ�หรับปสิ้นสุดวันที่	31	ธันว�คม	2559	และ	2558	สรุปได้ดังนี้

            (หน่วย: พันบาท)

2559 2558

ภ�ษีเงินได้ปัจจุบัน:

ภ�ษีเงินได้นิติบุคคลสำ�หรับป 144 17,800

ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี:

ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีจ�กก�รเกิดผลแตกต่�ง

ชั่วคร�ว	และก�รกลับร�ยก�รผลแตกต่�งชั่วคร�ว

(3,148) 	(2,358)

(ร�ยได้) ค่�ใช้จ่�ยภ�ษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำ�ไร

ข�ดทุนเบ็ดเสร็จ

(3,004) 15,442

                     

	 จำ�นวนภ�ษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปสิ้นสุดวันที่	31	ธันว�คม	2559	

และ	2558	สรุปได้ดังนี้

            (หน่วย: พันบาท)

2559 2558

ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ	กำ�ไรจ�ก

ก�รประม�ณก�รต�มหลักคณิตศ�สตร์ประกันภัย
	(2,009) -
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ร�ยก�รกระทบยอดระหว่�งกำ�ไรท�งบัญชีกับค่�ใช้จ่�ยภ�ษีเงินได้มีดังนี้

            (หน่วย: พันบาท)

2559 2558

กำ�ไร	(ข�ดทุน)	ท�งบัญชีก่อนภ�ษีเงินได้นิติบุคคล (27,722) 68,833

อัตร�ภ�ษีเงินได้นิติบุคคล 20% 20%

กำ�ไร	(ข�ดทุน)	ท�งบัญชีก่อนภ�ษีเงินได้นิติบุคคล

คูณอัตร�ภ�ษี

(5,544) 13,767

ร�ยก�รปรับปรุงภ�ษีเงินได้รอตัดบัญชีปก่อน (901) -

ผลกระทบท�งภ�ษีสำ�หรับ:

ค่�ใช้จ่�ยต้องห้�ม 3,472 1,765

ค่�ใช้จ่�ยที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น (31) (90)

รวม 3,441 1,675

(ร�ยได้)	ค่�ใช้จ่�ยภ�ษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำ�ไร

ข�ดทุนเบ็ดเสร็จ

(3,004) 15,442

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีประกอบด้วยร�ยก�รดังต่อไปนี้

            (หน่วย: พันบาท)

2559 2558

ค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 1,100 -

ค่�เผื่อก�รลดลงของมูลค่�สินค้�คงเหลือ 5,241 3,469

สำ�รองผลประโยชน์ระยะย�วของพนักง�น 3,297 5,029

รวม 9,638 8,498

   

21. กำาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
	 กำ�ไร	(ข�ดทุน)	ต่อหุ้นขั้นพื้นฐ�นคำ�นวณโดยห�รกำ�ไร	(ข�ดทุน)	สำ�หรับป	(ไม่รวมกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่น)	ด้วยจำ�นวนถัวเฉลี่ย

ถ่วงน้ำ�หนักของหุ้นส�มัญที่ออกอยู่ในระหว่�งป

22. ข้อมูลทางการเงินจำาแนกตามส่วนงาน
ข้อมูลส่วนง�นดำ�เนินง�นที่นำ�เสนอนี้สอดคล้องกับร�ยง�นภ�ยในของบริษัทฯที่ผู้มีอำ�น�จตัดสินใจสูงสุดด้�นก�รดำ�เนินง�นได้รับและสอบ

ท�นอย่�งสม่ำ�เสมอเพื่อใช้ในก�รตัดสินใจในก�รจัดสรรทรัพย�กรให้กับส่วนง�นและประเมินผลก�รดำ�เนินง�นของส่วนง�น

เพื่อวัตถุประสงค์ในก�รบริห�รง�น	บริษัทฯจัดโครงสร้�งองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจต�มประเภทของผลิตภัณฑ์และบริก�ร	บริษัทฯมีส่วนง�นที่

ร�ยง�นทั้งสิ้น	3	ส่วนง�น	ดังนี้

1)	 ส่วนง�นผลิตภัณฑ์ภ�ยใต้ตร�สินค้�แพลนเน็ตคอม	 เป็นส่วนง�นก�รข�ยและบริก�รติดตั้งอุปกรณ์ระบบสื่อส�รโทรคมน�คมที่

บริษัทฯออกแบบพัฒน�ขึ้นเอง

2)	 ส่วนง�นผลิตภัณฑ์ภ�ยใต้ตร�สินค้�อื่น	 เป็นส่วนง�นก�รข�ยและบริก�รติดตั้งอุปกรณ์ระบบสื่อส�รโทรคมน�คม	 ระบบถ่�ยทอด

สัญญ�ณโทรทัศน์และดิจิทัลทีวีซึ่งซื้อจ�กบริษัทอื่น

3)	ส่วนง�นบริก�ร	เป็นส่วนง�นบริก�รหลังก�รข�ยและง�นบริก�รอื่นที่เกี่ยวข้องกับระบบสื่อส�รโทรคมน�คมให้กับลูกค้�ทั่วไป
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	 บริษัทฯไม่มีก�รรวมส่วนง�นดำ�เนินง�นอื่นเป็นส่วนง�นที่ร�ยง�นข้�งต้น

	 ผู้มีอำ�น�จตัดสินใจสูงสุดสอบท�นผลก�รดำ�เนินง�นของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจ�กกันเพื่อวัตถุประสงค์ในก�รตัดสินใจ

เกี่ยวกับก�รจัดสรรทรัพย�กรและก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�น	 บริษัทฯประเมินผลก�รปฏิบัติง�นของส่วนง�นโดยพิจ�รณ�จ�กกำ�ไรหรือ

ข�ดทุนจ�กก�รดำ�เนินง�นซึ่งวัดมูลค่�โดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในก�รวัดกำ�ไรหรือข�ดทุนจ�กก�รดำ�เนินง�นในงบก�รเงิน	 อย่�งไรก็ต�ม	

บริษัทฯบริห�รง�นด้�นก�รจัดห�เงิน	 ซึ่งทำ�ให้เกิดค่�ใช้จ่�ยท�งก�รเงินและร�ยได้ท�งก�รเงิน	 ค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ยและบริห�ร	 และภ�ษีเงิน

ได้โดยไม่มีก�รปันส่วนให้แต่ละส่วนง�นดำ�เนินง�น

 

	 ข้อมูลร�ยได้และกำ�ไรของส่วนง�นของบริษัทฯสำ�หรับปสิ้นสุดวันที่	31	ธันว�คม	2559	และ	2558		มีดังต่อไปนี้

            (หน่วย: ล้านบาท)

ผลิตภัณฑ์ภายใต้
ตราสินค้า 

แพลนเน็ตคอม

ผลิตภัณฑ์ภายใต้
ตราสินค้าอื่น

บริการ รวมส่วนงาน

2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558

ร�ยได้จ�กก�รข�ยและบริก�รให้ลูกค้�

ภ�ยนอก

97 182 504 720 114 117 715 1,019

ผลก�รดำ�เนินง�น

กำ�ไรของส่วนง�น 1 35 123 199 36 39 160 273

ร�ยได้และค่�ใช้จ่�ยที่ไม่ได้ปันส่วน:

ร�ยได้อื่น 2 8

ค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ย (62) (77)

ค่�ใช้จ่�ยในก�รบริห�ร (115) (126)

ค่�ใช้จ่�ยท�งก�รเงิน (13) (10)

กำ�ไร (ข�ดทุน) ก่อนร�ยได้ (ค่�ใช้

จ่�ย) ภ�ษีเงินได้

(28) 68

ร�ยได้	(ค่�ใช้จ่�ย)	ภ�ษีเงินได้	 3 (15)

กำ�ไร (ข�ดทุน) สำ�หรับปี (25) 53

	 ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศ�สตร์

	 บริษัทฯดำ�เนินธุรกิจในเขตภูมิศ�สตร์เดียว	คือประเทศไทย	ดังนั้น	ร�ยได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบก�รเงินจึงถือเป็นก�ร

ร�ยง�นต�มเขตภูมิศ�สตร์แล้ว

	 ในระหว่�งปสิ้นสุดวันที่	31	ธันว�คม	2559	ร�ยได้จ�กก�รข�ยและบริก�รต่�งประเทศคิดเป็นประม�ณร้อยละ	3	(2558:	ร้อยละ	

3)	ของยอดร�ยได้จ�กก�รข�ยและบริก�ร

	 ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้�ร�ยใหญ่

	 ในป	2559	บริษัทฯมีร�ยได้จ�กหน่วยง�นร�ชก�รเป็นจำ�นวนเงิน	116	ล้�นบ�ท	และร�ยได้จ�กลูกค้�ร�ยใหญ่จำ�นวน	2	ร�ย	

เป็นจำ�นวนเงิน	97	ล้�นบ�ท	และ	85	ล้�นบ�ท	ต�มลำ�ดับ	ซึ่งม�จ�กส่วนง�น						ทั้งส�มส่วนง�น

23. กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ
	 บริษัทฯและพนักง�นบริษัทฯได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพขึ้นต�มพระร�ชบัญญัติกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ	พ.ศ.	2530	

โดยบริษัทฯและพนักง�นจะจ่�ยสมทบเข้�กองทุนเป็นร�ยเดือนในอัตร�ร้อยละ	5	ของเงินเดือน	กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพนี้บริห�รโดยบริษัท

หลักทรัพย์จัดก�รกองทุนทิสโก้	จำ�กัด	และจะจ่�ยให้แก่พนักง�นเมื่อพนักง�นนั้นออกจ�กง�นต�มระเบียบว่�ด้วยกองทุนของบริษัทฯ	ใน

ระหว่�งป	2559	บริษัทฯรับรู้เงินสมทบดังกล่�วเป็นค่�ใช้จ่�ยจำ�นวน	2	ล้�นบ�ท	(2558:	2	ล้�นบ�ท)
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24. เงินปันผล

เงินปันผล อนุมัติโดย
เงินปันผลจ่าย

(ล้านบาท)

เงินปันผลจ่ายต่อ
หุ้น

(บาท)

เงินปันผลประจำ�ป	2557 ที่ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที	่								

29	เมษ�ยน	2558
30.00 0.12

รวมเงินปันผลสำ�หรับป	2558 30.00 0.12

เงินปันผลประจำ�ป	2558 ที่ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที	่

28	เมษ�ยน	2559
35.00 0.14

รวมเงินปันผลสำ�หรับป	2559 35.00 0.14

25. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
 25.1 ภ�ระผูกพันเกี่ยวกับสัญญ�เช่�ดำ�เนินง�นและสัญญ�บริก�ร

	 บริษัทฯได้ทำ�สัญญ�เช่�อ�ค�รและสัญญ�บริก�รที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งและบริษัทอื่น	อ�ยุของสัญญ�มี

ระยะเวล�ตั้งแต่	1	ถึง	5	ป	

	 บริษัทฯมีจำ�นวนเงินขั้นต่ำ�ที่ต้องจ่�ยในอน�คตทั้งสิ้นภ�ยใต้สัญญ�ข้�งต้น	ดังนี้

            (หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2559 2558

จ่�ยชำ�ระภ�ยใน

ภ�ยใน	1	ป 14 17

ม�กกว่�	1	ป	แต่ไม่เกิน	5	ป 1 11

 25.2 หนังสือค้ำ�ประกัน
	 ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2559	บริษัทฯมีหนังสือค้ำ�ประกันซึ่งออกโดยธน�ค�รในน�มบริษัทฯ	เหลืออยู่เป็นจำ�นวนเงิน	127	ล้�น

บ�ท	(2558:	116	ล้�นบ�ท)	ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภ�ระผูกพันท�งปฏิบัติ	บ�งประก�รต�มปกติธุรกิจของบริษัทฯ	เพื่อค้ำ�ประกันก�รปฏิบัติง�น

ต�มสัญญ�

 

26. ลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
	 ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2559	และ	2558	บริษัทฯมีสินทรัพย์ที่วัดมูลค่�ด้วยมูลค่�ยุติธรรมแยกแสดงต�ม	ลำ�ดับชั้นของมูลค่�

ยุติธรรม	ดังนี้	

             (หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่�ด้วยมูลค่�ยุติธรรม

ตร�ส�รอนุพันธ์

สัญญ�ซื้อข�ยเงินตร�ต่�งประเทศล่วงหน้�
- 0.2 - 0.2
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            (หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่�ด้วยมูลค่�ยุติธรรม

ตร�ส�รอนุพันธ์

สัญญ�ซื้อข�ยเงินตร�ต่�งประเทศล่วงหน้�
- 1.0 - 1.0

27. เครื่องมือทางการเงิน
 27.1 นโยบ�ยก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

	 	 เครื่องมือท�งก�รเงินที่สำ�คัญของบริษัทฯต�มที่นิย�มอยู่ในม�ตรฐ�นก�รบัญชีฉบับที่	 107	 “ก�รแสดงร�ยก�รและก�ร

เปิดเผยข้อมูลสำ�หรับเครื่องมือท�งก�รเงิน”	 ประกอบด้วย	 เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด	 ลูกหนี้ก�รค้�และลูกหนี้อื่น	 เงินฝ�ก

ธน�ค�รที่มีภ�ระค้ำ�ประกัน	 เงินเบิกเกินบัญชี	 เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะย�วจ�กธน�ค�ร	 เจ้�หนี้ก�รค้�และเจ้�หนี้อื่นและ

หนี้สินต�มสัญญ�เช่�ก�รเงิน	 บริษัทฯมีคว�มเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือท�งก�รเงินดังกล่�ว	 และมีนโยบ�ยก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

ดังนี้

คว�มเสี่ยงด้�นก�รให้สินเชื่อ

	 	 บริษัทฯมีคว�มเสี่ยงด้�นก�รให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้ก�รค้�และลูกหนี้อื่น	 ฝ่�ยบริห�รควบคุมคว�มเสี่ยงนี้โดย

ก�รกำ�หนดให้มีนโยบ�ยและวิธีก�รในก�รควบคุมสินเชื่อที่เหม�ะสม	 ดังนั้น	 บริษัทฯจึงไม่ค�ดว่�จะได้รับคว�มเสียห�ยที่เป็นส�ระ

สำ�คัญจ�กก�รให้สินเชื่อ	 นอกจ�กนี้	 ก�รให้สินเชื่อของบริษัทฯไม่มีก�รกระจุกตัวเนื่องจ�กบริษัทฯมีฐ�นของลูกค้�ที่หล�กหล�ยและ

มีอยู่จำ�นวนม�กร�ย	จำ�นวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯอ�จต้องสูญเสียจ�กก�รให้สินเชื่อคือ	มูลค่�ต�มบัญชีของลูกหนี้ก�รค้�และลูกหนี้อื่นที่

แสดงอยู่ในงบแสดงฐ�นะก�รเงิน

คว�มเสี่ยงจ�กอัตร�ดอกเบี้ย

	 	 บริษัทฯมีคว�มเสี่ยงจ�กอัตร�ดอกเบี้ยที่สำ�คัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝ�กธน�ค�ร	เงินเบิกเกินบัญชี	เงินกู้ยืมระยะสั้น	เงินกู้

ยืมระยะย�วที่มีดอกเบี้ย	 สินทรัพย์และหนี้สินท�งก�รเงินส่วนใหญ่มีอัตร�ดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงต�มอัตร�ตล�ด	 หรือมีอัตร�ดอกเบี้ย

คงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตร�ตล�ดในปัจจุบัน
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  คว�มเสี่ยงจ�กอัตร�แลกเปลี่ยน
	 บริษัทฯมีคว�มเส่ียงจ�กอัตร�แลกเปล่ียนท่ีสำ�คัญอันเก่ียวเน่ืองจ�กก�รซ้ือหรือข�ยสินค้�และก�รกู้ยืมเป็นเงินตร�ต่�งประเทศ	บริษัทฯ

ได้ตกลงทำ�สัญญ�ซ้ือข�ยเงินตร�ต่�งประเทศล่วงหน้�ซ่ึงส่วนใหญ่มีอ�ยุสัญญ�ไม่เกินหน่ึงปเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในก�รบริห�รคว�มเส่ียง

	 ณ	วันท่ี	31	ธันว�คม	2559	และ	2558	บริษัทฯมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหน้ีสินท�งก�รเงินท่ีเป็นสกุลเงินตร�ต่�งประเทศดังน้ี				

    

สกุลเงิน

สินทรัพย์ทางการเงิน หนี้สินทางการเงิน อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย

2559
(ล้าน)

2558
(ล้าน)

2559
(ล้าน)

2558
(ล้าน)

2559 2558

(บาทต่อหน่วยเงินตราต่าง
ประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริก� 0.2 1.0 3.0 7.0 35.8306 36.0886

ยูโร - - 0.2 - 37.7576 -

	 ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2559	และ	2558	บริษัทฯมีสัญญ�ซื้อข�ยเงินตร�ต่�งประเทศล่วงหน้�คงเหลือดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

สกุลเงิน
จำานวนที่ซื้อ

(ล้าน)

อัตราแลกเปล่ียนตาม
สัญญาของจำานวนท่ีซ้ือ
(บ�ทต่อหน่วยเงินตร�

ต่�งประเทศ)

วันครบกำาหนดตามสัญญา

ยูโร 0.2 38.3900 15	มิถุน�ยน	2560

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

สกุลเงิน
จำานวนที่ซื้อ

(ล้าน)

อัตราแลกเปล่ียนตาม
สัญญาของจำานวนท่ีซ้ือ
(บ�ทต่อหน่วยเงินตร�

ต่�งประเทศ)

วันครบกำาหนดตามสัญญา

เหรียญสหรัฐอเมริก� 2.0 35.5793	-	36.0575
5	มกร�คม	2559	ถึง									

27	พฤษภ�คม	2559

 27.2 มูลค่�ยุติธรรมของเครื่องมือท�งก�รเงิน

	 เนื่องจ�กเครื่องมือท�งก�รเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น	เงินกู้ยืมมีอัตร�ดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตร�ดอกเบี้ย

ในตล�ด	บริษัทฯจึงประม�ณมูลค่�ยุติธรรมของเครื่องมือท�งก�รเงินใกล้เคียงกับมูลค่�ต�มบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐ�นะก�รเงิน

	 มูลค่�ยุติธรรมของตร�ส�รอนุพันธ์	มีดังนี้

            (หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2559

มูลค่ายุติธรรม (กำาไร)

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2558

มูลค่ายุติธรรม (กำาไร)

ตร�ส�รอนุพันธ์

สัญญ�ซื้อข�ยอัตร�แลกเปลี่ยนล่วงหน้� 0.2 1.0
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	 มูลค่�ยุติธรรมของตร�ส�รอนุพันธ์คำ�นวณโดยใช้เทคนิคก�รคิดลดกระแสเงินสดในอน�คตและแบบจำ�ลองต�มทฤษฎีในก�ร

ประเมินมูลค่�	ซึ่งข้อมูลที่นำ�ม�ใช้ในก�รประเมินมูลค่�ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่ส�ม�รถสังเกตได้ในตล�ดที่เกี่ยวข้อง	เช่น	อัตร�แลกเปลี่ยน

ทันที	อัตร�แลกเปลี่ยนล่วงหน้�ของเงินตร�ต่�งประเทศ	และเส้นอัตร�ผลตอบแทนของอัตร�ดอกเบี้ย	เป็นต้น	บริษัทฯได้คำ�นึงถึงผลกระ

ทบของคว�มเสี่ยงด้�นเครดิตของคู่สัญญ�ในก�รประม�ณมูลค่�ยุติธรรมของตร�ส�รอนุพันธ์

	 ในระหว่�งงวดปัจจุบันไม่มีก�รโอนร�ยก�รระหว่�งลำ�ดับชั้นของมูลค่�ยุติธรรม

28. การบริหารจัดการทุน 
	 วัตถุประสงค์ในก�รบริห�รจัดก�รทุนที่สำ�คัญของบริษัทฯ	คือก�รจัดให้มีซึ่งโครงสร้�งทุนที่เหม�ะสมเพื่อสนับสนุนก�รดำ�เนิน

ธุรกิจของบริษัทฯและเสริมสร้�งมูลค่�ก�รถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น	โดย	ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2559	บริษัทฯมีอัตร�ส่วนหนี้สินต่อทุนเท่�กับ	

0.9:1	(2558:	0.9:1)

29. การอนุมัติงบการเงิน
	 งบก�รเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมก�รบริษัทฯเมื่อวันที่	27	กุมภ�พันธ์	2560
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ขอมูลหลักทรัพยผูถือหุนและนโยบายจายเงินปนผล

 

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

7.1จ�ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว
	 ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2559	บริษัทฯ	มีทุนจดทะเบียนจ�านวน	250.00	ล้านบาท	และมีทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้วจ�านวน	

250.00	ล้านบาท	แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�านวน	250	ล้านหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1.00	บาท	

7.2 ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559

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

หุ้นทั้งหมด

1 ครอบครับนายประพัฒน์	รัฐเลิศกานต์ 78,950,000 31.58

1.1	นายประพัฒน์	รัฐเลิศกานต์ 70,200,000

1.2	นางชนิสา	รัฐเลิศกานต์ 6,250,000

1.3	นางสาวพัฒน์นรี	รัฐเลิศกานต์ 2,500,000

2 ครอบครัวนายเทรเวอร์	จอห์น	ทอมสัน 78,950,000 31.58

2.1	นายเทรเวอร์	จอห์น	ทอมสัน 70,200,000

2.2	นางจงจิตร	อะเนกา 6,250,000

2.3	นายดนัย	ทอมป์สัน 833,334

2.4	นายดรัณ	ทอมป์สัน 833,333

2.5	นางสาวอลิศา	ทอมป์สัน 833,333

3 นายสาธิต	รัฐเลิศกานต์ 10,390,000 4.16

4 นางรัตนา	สุวรรณ 5,130,000 2.05

5 นายสมพงษ์	อาภาธนานนท์ 2,700,000 1.08

6 นายณรงค์	หวังเจริญวงศ์ 2,392,700 0.96

7 นายธวัชชัย	ประสิทธิ์นราพันธุ์ 1,450,000 0.58

8 นายอนันต์	อาศิรเลิศสิริ 1,396,000 0.56

9 นายสมชาย	สกุลวิจิตร์สินธุ 1,250,000 0.50

10 นายพรชัย	จันทชีวกุล 1,175,000 0.47

 

*		หมายเหตุ

(1)	 ข้อจ�ากัดการถือครองหลักทรัพย์ของบุคคลต่างด้าว		

	 บริษัทฯ	มีข้อจ�ากัดการถือครองหลักทรัพย์ของบุคคลต่างด้าว	ไว้ร้อยละ	49	ของทุนช�าระแล้ว		โดย	ณ	วันที่		31	ธันวาคม	

2559	มีบุคลลต่างด้าวถือครองหลักทรัพย์	PCA	ร้อยละ	28.08	ของทุนช�าระแล้ว	

(2)	 กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ท่ีโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก�าหนดนโยบายหรือการด�าเนินงานของ	PCA	อย่างมีนัยส�าคัญ

	 ครอบครัวนายประพัฒน์	 รัฐเลิศกานต์	 ครอบครัวนายเทรเวอร์	 จอห์น	ทอมสัน	 	และนายสาธิต	 รัฐเลิศกานต์	 	 	 รวมถือหุ้น

ประมาณร้อยละ	 67.32	 เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ท่ีโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก�าหนดนโยบายหรือการด�าเนินงานของ

บริษัท	(ซ่ึงเป็นกรรมการบริษัทจ�านวน	2	ท่านจากกรรมการทั้งส้ิน	8	ท่าน)
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7.3  กำรออกหลักทรัพย์อื่น     
  - ไม่มี	-

7.4 นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล
	 บริษัทฯ	 มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ	 50	 ของก�าไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล	

อย่างไรก็ตาม	บริษัทฯ	อาจก�าหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่ก�าหนดได้	หากบริษัทมีความจ�าเป็นท่ีจะต้อง

น�าเงินก�าไรสุทธิจ�านวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการด�าเนินงานของบริษัทฯ	ต่อไป

	 รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลของบริษัท	ดังนี้

รำยละเอียดกำรจ่ำยเงินปันผล ปี 2558 ปี 2557

1.	ก�าไรสุทธิ	(บาท) 53,390,602 48,453,495

2.	ก�าไรสุทธิหลังหักเงินทุนส�ารองตามกฎหมาย	(บาท) 50,690,202 46,022,895

3.	จ�านวนหุ้น	(ล้านหุ้น) 250 250

4.	เงินปันผลจ่ายประจ�าปี	(บาท:หุ้น)

-	เงินปันผลระหว่างกาล

-	เงินปันผลงวดสุดท้าย

 

- 

35,000,000

 

- 

30,000,000

5.	รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	(บาท) 35,000,000 30,000,000

6.	สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	(ร้อยละ) 69 65
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำ�คัญอื่นๆ
 

(1) บริษัทที่ออกหลักทรัพย์
ชื่อบริษัท		 	 บริษัท	แพลนเน็ต	คอมมิวนิเคชั่น	เอเชีย	จ�ำกัด	(มหำชน)

	 	 	 ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่	 157	ซอยรำมอินทรำ	34	ถนนรำมอินทรำ	แขวงท่ำแร้ง	เขตบำงเขน	กรุงเทพฯ	10230	

วันที่ก่อตั้งบริษัท	 	 27	เมษำยน	2537

วันที่จดทะเบียนกับMai	 23	มิถุนำยน	2557

กลุ่มอุตสาหกรรม 	 เทคโนโลยี

ลักษณะการประกอบธุรกิจ	 ให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยีส่ือสำรโทรคมนำคม	และดิจิตอลทีวี	ครอบคลุม	3	กลุ่มผลิตภัณฑ์	ได้แก	่

	 	 	 (1)	ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ	เป็นตัวแทนจ�ำหน่ำย	ทั้งระบบสื่อสำรโทรคมนำคม	และระบบถ่ำยทอดสัญญำณโทรทัศน์	

	 	 	 และดิจิตอลทีวี	

	 	 	 (2)	ผลิตภัณฑ์	ภำยใต้ชื่อ	PlanetComm	

	 	 	 (3)	บริกำร	ของ	PlanetComm

เลขทะเบียนบริษัท 	 0105537049391

เว็บไซต์	 	 	 www.planetcomm.com

โทรศัพท์	 	 	 02-792-2400

โทรสาร	 	 	 02-792-2499

(2) นายทะเบียนหลักทรัพย์
ชื่อบริษัท		 	 บริษัท	ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จ�ำกัด

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่		 เลขที่	93	ถนนรัชดำภิเษก	แขวงดินแดง	เขตดินแดง	กรุงเทพฯ	10400	

เว็บไซต์	 	 	 www.set.or.th/tsd

โทรศัพท์	 	 	 02-009-9000

โทรสาร	 	 	 02-009-9991

(3) ผู้สอบบัญชี
ชื่อบริษัท		 	 บริษัท	ส�ำนักงำน	อีวำย	จ�ำกัด

	 	 	 ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่	 เลครัชดำ	ออฟฟิช	คอมเพล็กซ์	เลขที่	193/136-137	ชั้น	33							ถนนรัชดำภิเษกตัดใหม่		

	 	 	 เขตคลองเตย	กรุงเทพมหำนคร	10110

เว็บไซต์	 	 	 www.ey.com

โทรศัพท์	 	 	 02-264	0777,	02-661-9190	

โทรสาร	 	 	 02-264-0789-90
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(4) ที่ปรึกษา

(4.1) ที่ปรึกษาการควบคุมภายใน
ชื่อบริษัท		 	 บริษัท	พีแอนด์แอล	อินเทอร์นอล	ออดิท	จ�ำกัด	

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่		 	92/204	หมู่ที่	5	หมู่บ้ำนนันทนำกำร์เด้น	ซอยท่ำอิฐ,	ถนนรัตนำธิเบศร์,	ต�ำบลบำงรักน้อย	อ�ำเภอเมืองนนทบุรี		

	 	 	 จังหวัดนนทบุรี,	11000	

โทรศัพท์	 	 	 02-526-6100,	02-526-7811	

โทรสาร	 	 	 02-526-6100

(4.2) ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
ชื่อบริษัท		 	 บริษัท	ธรรมนิติ	จ�ำกัด	(มหำชน)

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่		 267/1	ถ.ประชำรำษฎร์	สำย	1	แขวงบำงซื่อ	เขตบำงซ่ือ	กรุงเทพ	10800		

เว็บไซต์	 	 	 www.dharmniti.co.th

โทรศัพท์	 	 	 02-587-8080

โทรสาร	 	 	 02-585-9204

หมำยเหตุ

ผู้ลงทุนสำมำรถศึกษำข้อมูลของบริษัทเพิ่มเติมได้จำกแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ�ำปี	2559	(แบบ	56-1) 

โดยบริษัทได้แสดงไว้ใน	www.set.or.th	หรือ	เว๊บไซต์ของบริษัท	www.planetcomm.com
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สำนักงานใหญ่
บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน)
157 ซอยรามอินทรา 34 ถนนรามอินทรา 
แขวงทาแรง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230
โทร 02-792-2400  แฟกซ์ 02-792-2499
www.planetcomm.com


