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Message from the Chairman
สารจากประธาน

บริ ษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ำกัด (มหาชน) หรื อ PLANET ผู้
ประกอบธุรกิจให้ บริ การด้ านเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิตอลทีวี โดย
ให้ บริ การออกแบบ ติดตัง้ จ�ำหน่ายระบบสื่อสาร และระบบดิจิตอลทีวีแบบครบ
วงจร ซึง่ ได้ ก�ำหนดวิสยั ทัศน์ไว้ อย่างชัดเจนว่า บริ ษัทฯ มีความมุง่ มัน่ ในการสร้ าง
อนาคตใหม่เพื่อให้ เป็ นองค์กรนวัตกรรมที่เติบโตอย่างยัง่ ยืนทังในด้
้ าน เศรษฐกิจ
สังคม และสิง่ แวดล้ อม
โดยตลอดระยะเวลาของการด�ำเนินธุรกิจทีผ่ า่ นมา บริษัทฯ ถือว่าได้ รับความพึง
พอใจและความเชื่อมัน่ จากลูกค้ าอย่างดีเยีย่ มมาโดยตลอด เนื่องด้ วยเพราะความ
มีมาตรฐานระดับโลก ท�ำให้ ลกู ค้ ารวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจให้ ความไว้ วางใจด้ วย
ดีเสมอมา ทังนี
้ ้ บริษัทฯ จะใช้ ประสบการณ์ทสี่ ง่ั สมมาตลอด 20 กว่าปี พฒ
ั นาและ
ยกระดับกระบวนการผลิตด้ านเทคโนโลยีและระบบการบริ หารจัดการให้ ก้าวหน้ า
เติบโตแข็งแกร่งต่อไป
รวมทังน�
้ ำเสนอสินค้ าทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูงและสร้ างความไว้
วางใจให้ กบั ลูกค้ า เพือ่ สร้ างความประทับใจให้ กบั ลูกค้ าอย่างต่อเนื่อง
ในนามของคณะกรรมการบริ ษัทฯ รู้สกึ เป็ นเกียรติและขอบพระคุณผู้ถือหุ้น
รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจทุกท่านที่ให้ การสนับสนุนและให้ ความไว้ วางใจ บริ ษัท
แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ำกัด (มหาชน) หรื อ PLANET ด้ วยดีตลอดมา
บริ ษัทฯ สัญญาว่าจะมุง่ มัน่ และตังใจในการด�
้
ำเนินงานอย่างเต็มความสามารถ
และขอบพระคุณบุคลากร ของบริ ษัทฯ ทุกคนที่ทมุ่ เทกายใจ ในการเรี ยนรู้ และ
พัฒนาเพื่อให้ บริ ษัทฯเติบโตอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืนต่อไป

We, Planet Communications Asia Public Company Limited or PLANET,
as the provider for telecommunications and digital TV technologies
through our variety of services including design, installation, supply for
integrated telecommunications and digital TV systems, define our clear
vision with strong commitment to new future for sustainably innovation
organization on economic, social and environmental aspects.
Throughout our business operation, with our global standards, we
have continuously acquired with satisfaction and confidence from our
customers and business partners. For over twenty years, we have
developed, upgraded manufacturing technologies and management
systems, introduced high quality products, built up customers’
confidence, led to their continuous satisfaction.
On behalf of the Company’s committee, it is my great pleasure to say
thank-you to all our shareholders and business partners for your kind
confidence in us. We promise to commit to our excellence in business
operation. We further thank for all our staff for your devotion in learning
and sustainable development of us.

ดร. ขัตยิ า ไกรกาญจน์
Dr. Katiya Greigarn
ประธานกรรมการ (Chairman)
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Message from CEO and CTO
สารจาก CEO และ CTO

ในปี 2560 นับเป็ นปี ที่มีความส�ำคัญอย่างยิ่งของ บริ ษัท แพลนเน็ต คอมมิว
นิเคชัน่ เอเชีย จ�ำกัด (มหาชน) หรื อ PLANET ซึง่ ถือเป็ นปี ที่บริ ษัทฯ เริ่ มมีความ
ชัดเจนในการปรับเปลี่ยนแนวทางการสร้ างรายได้ ผ่านการด�ำเนินธุรกิจในรูป
แบบการบริ การนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างเต็มตัว เพื่อน�ำไปสูก่ ารเติบโตอย่างยัง่ ยืน
อย่างมีนยั ส�ำคัญ ทังนี
้ ้ ตลอดระยะเวลาของการด�ำเนินธุรกิจผู้ให้ บริ การออกแบบ
ติดตัง้ จ�ำหน่ายระบบเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม ระบบดิจิทลั ทีวี ครบวงจร
บริ ษัทฯ ยึดมัน่ ในการพัฒนาการใช้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ มีความแตกต่างทางด้ าน
ผลิตภัณฑ์และประโยชน์ในการใช้ งานสูง เน้ นเรื่ องการวิจยั และการพัฒนา ตรง
ตามความต้ องการของลูกค้ าและสร้ างโซลูชนั่ ใหม่ๆ ส�ำหรับตลาดที่แตกต่างกัน
อย่างไรก็ตาม แม้ ตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมา บริ ษัทฯ จะเผชิญความท้ าทายใน
การบริ หารงาน แต่เราก็ไม่หยุดที่จะมองหาโอกาสใหม่ในการพัฒนาธุรกิจให้ มี
ความต่อเนื่อง ผ่านกลยุทธ์การบริ หารงาน การด�ำเนินธุรกิจให้ บริ การใหม่ๆ เพื่อ
สร้ างขีดความสามารถในสินค้ าและบริ การให้ มีความครอบคลุม ครบวงจรและ
ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าที่เปลี่ยนแปลงไป
นอกจากในเรื่ องของการบริ หารธุรกิจแล้ ว บริ ษัทฯ ยังให้ ควาส�ำคัญอย่างยิ่งใน
ด้ านความรับผิดชอบต่อสังคม ด้ วยนโยบายที่เน้ นให้ ความส�ำคัญกับการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี มีการบริ หารระบบบริ หารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส
และสามารถตรวจสอบได้ ซึง่ จะช่วยสร้ างความเชื่อมัน่ และมัน่ ใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้
ลงทุน ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย และผู้ที่เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย โดยการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
จะเป็ นเครื่ องมือเพื่อเพิ่มมูลค่า สร้ างความสามารถในการแข่งขัน รวมทังส่
้ งเสริ ม
การเติบโตอย่างยัง่ ยืนของบริ ษัทฯ ในระยะยาว

2017 is such a significant year of us. It is the year with our clear direction
with new trend for revenue generation through new innovative business,
led to sustainable growth. Through our business operation as service
provider and supplier for design, installation, telecommunications
systems, we committed to develop new technologies with diversity of
products and uses, mainly focused on research and development to
meet customers’ need and new solutions for variety of market.
However, although we faced some challenges for management, we
have never stopped finding for new opportunities for continuous business
development through management strategies, new services operation to
meet the coverage of products and services and changing needs of
customers.
Besides business management, we also give big concern on social
responsibility in line with good governance principles on fairness,
transparency, and accountability which can build up trust and confidence
to shareholders, investors, stakeholders and all relevant parties. The
good governance will be our tool for value addition, capability for
competition as well as sustainable growth of us in the long run.

นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์
Mr. Prapat Rathlertkarn
กรรมการผู้อ�ำนวยการ และหัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่บริ หาร (CEO)

นายเทรเวอร์ จอห์น ทอมสัน
Mr. Trevor John Thompson
กรรมการผู้อ�ำนวยการ และหัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่ด้านเทคโนโลยี (CTO)
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Vision and Mission
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

วิสัยทัศน์
แพลนเน็ตคอม มีความมุง่ มัน่ ในการสร้ างอนาคตใหม่ เพื่อให้ เป็ นองค์กร
นวัตกรรมที่เติบโตอย่างยัง่ ยืนโดยมีเป้าหมายหลักคือ เพิ่มยอดขายและผลก�ำไร
ทางธุรกิจ ความรับผิดชอบต่อสังคมและดูแลสิง่ แวดล้ อม

Vision
PlanetComm : to be innovation Driven Enterprise for Sustainable Growth
with the main goal of increasing on sales and gain profit, Social and
Environment.

พันธกิจ
แพลนเน็ตคอม
มีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะมอบบริการแบบครบวงจรด้ วยการคัดสรร
ผลิตภัณฑ์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพสูง ราคาทีเ่ หมาะสม การจัดส่งสินค้ าตรงต่อเวลา ให้ บริการ
ทังก่
้ อนและหลังการขายจากทีมวิศวกรมืออาชีพ มุง่ หวังให้ การใช้ เทคโนโลยีเกิด
ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและคุ้มค่าเงินลงทุนเพื่อตอบสนองความพึง
พอใจของลูกค้ า

Mission
We provide integrated services including high quality products with
reasonable price and timely delivery. In addition, all backed up by presales and after sales service will be performed by experienced engineers.
PlannetComm is dedicated in making full use of technology to maximize
our customer’s return on investment and customer satisfaction.

Awards
2017

• An Authorized Partner of Secure Communications by Airbus
• An Authorized distributor for its products in Cambodia, Laos,
Myanmar, Thailand and Vietnam by GD Satcom
• Innovation Product (Mobile Phone Jammer T-Box 3.0) by NSTDA
• Cisco Premier Certified Partner
• Cisco Advanced Collaboration Architecture Specialization
• Cisco WebEx Cloud Collaboration Resale Partner
• Cisco Registerd Partner
• Cisco Authorized CRM Hybrid reseller
• Cisco Meeting Server formerly Acano
• Cisco Smart Care Registered Partner
• Cisco Smart Care Registered Part: Weight-Based
• ATP - Cisco TelePresence Video Master

2016

• Total Innovation Management Awards (TIM 2016) by SET &amp; MAI
• Excellence in Industry for APAC by Polycom
• Polycom Platinum Partner

2015

• Most Improved Var Year-on- Year Revenue Increased by COBHAM

2014

• Most Improved Var Year-on- Year Revenue Increased by COBHAM

2013

• FY13 Public Sector Partner of the Year by Cisco
• FY13 Top YoY Growth of the Year (2 Tier) by Cisco
• TVU Best Performance/Market Unified Communications 2013
• ClearOne Project Achievement Award
• Codan Authorized Partner 2013
• Cisco Premier Certified Partner 2013
• The Top Cogeniality Collaboration Partner Award by Cisco

2012

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

2011

• Top Enterprise Partner Award by ZYXEL
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Financial Highlight
ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญ

โครงสร้างรายได้ (Revenue Structure)
ปี 2558 (2015)
ล้านบาท (million baht)

โครงสร้างรายได้
(Incomes)

ปี 2559 (2016)
ล้านบาท (million baht)

902.13
720.50
643.32
77.18
181.63

รายได้จากการบริการ (Revenue from Services)

117.09 (11.39%)

114.03 (15.90%)

129.59 (19.02%)

รายได้อื่น (Other Revenues)

8.51

1.86

5.93

รายได้รวม (Total Revenues)

1,027.73 (100%)

(0.83%)

(83.84%)
(70.30%)
(58.72%)
(11.59%)
(13.54%)

(0.26%)

545.65
402.84
386.29
16.55
142.81

(80.11%)
(59.14%)
(56.71%)
(2.43%)
(20.97%)

รายได้จากการขาย (Revenue from Sales)
ผลิตภัณฑ์ที่เป็ นตัวแทนจ�ำหน่าย (Sale of distributed products)
- ระบบสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunication System)
- ระบบถ่ายทอดสัญญานโทรทัศน์ (Digital TV and Broadcast)
ผลิตภัณฑ์ PlanetComm (Sale of PlanetComm Products)

(87.78%)
(70.11%)
(62.60%)
(7.51%)
(17.67%)

601.43
504.31
421.19
83.12
97.12

ปี 2560 (2017)
ล้านบาท (million baht)

(0.87%)

681.17 (100%)

717.32 (100%)

ต้นทุนจากการขาย การบริการ และก�ำไรขั้นต้น (Cost of Good Sales and Service / Gross Profit Margin)
ต้นทุนจากการขายและบริการ

ปี 2558

(Cost of Good Sales and Services)

(2015)

ปี 2560

(%)

(2017)

GP
(%)

ต้ นทุนผลิตภัณฑ์ PlanetComm (Cost of PlanetComm Products)

146.85 (19.15%)

95.71 (1.45%)

130.54 (8.59%)

ต้ นทุนจากการบริ การ (Cost of Services)

77.48 (33.83%)

78.42 (31.23%)

99.85 (22.95%)

รวมต้นทุนขายและบริการ (Total Cost of Sales and Services)

746.20 (26.79%)

555.28 (22.39%)

541.83 (20.46%)

450
400

700

350

600

300

500

250

400

200

932.52

837.76

Operating Revenue

หนี้สิน (Liabilities)

800

848.07

150

100%
90%
80%
70%
60%

448.82

405.74

447.67

2558 (2015)

2559 (2016)

2560 (2017)

0

ส่วนของผู้ถือหุ้น (Shareholders’ Equity)
1.0

480

0.9

460

0.8

440

0.7

420

0.6

400

0.5

483.76

432.02

400.40

0.4
0.3

2558 (2015)

2559 (2016)

2560 (2017)

2558 (2015)

2559 (2016)

2560 (2017)

0

97.12

77.18

83.12

643.32

421.19

386.29

2558 (2015)

2559 (2016)

2560 (2017)

142.81
16.55

10%
0%

ผลิตภัณฑ์ที่เป็ นตัวแทนจ�ำหน่าย (ระบบสื่อสารโทรคมนาคม)
Distributed Product (Telecommunication)

ผลิตภัณฑ์ภายใต้ ชื่อ PlanetComm
PlanetComm Product
0.93

0.94

1.12

2558 (2015)

2559 (2016)

2560 (2017)

0.1

320

181.63

ผลิตภัณฑ์ทเ่ี ป็ นตัวแทนจ�ำหน่าย (ระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์)
Distributed Product (Digital TV & Broadcast)

0.2

340

5.93
129.59

20%

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio)

500

1.86
114.03

40%
30%

50

100

8.51
117.09

50%

100

200

300

GP

311.44 (22.69%)
297.32 (23.03%)
14.12 (14.69%)

900

360

(2016)

381.15 (24.42%)
305.05 (27.57%)
76.10 (8.45%)

500

380

ปี 2559

521.87 (27.57%)
456.44 (29.05%)
65.43 (15.22%)

สินทรัพย์ (Assets)

0

(%)

ต้ นทุนผลิตภัณฑ์ที่เป็ นตัวแทนจ�ำหน่าย (Cost of Distributed Products)
- ระบบสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunication System)
- ระบบถ่ายทอดสัญญานโทรทัศน์ (Digital TV and Broadcast)

1000

300

GP

รายได้ จากการบริ การ
Services
รายได้ อื่นๆ
Other revenues
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Board of Directors
คณะกรรมการบริษัทฯ

6

1
3

5

4

ดร.ขัตยิ า ไกรกาญจน์ - Dr. Katiya Greigarn
- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- Independent Director, Chairman
- Chairman of Audit Committee
นายเทรเวอร์ ทอมสัน - Mr. Trevor Thompson
- กรรมการ
- Director

2

1

3

5

2

นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ - Mr. Prapat Rathlertkarn
- รองประธานกรรมการ
- Vice Chairman

4

นายสมพงค์ อุย่ ตระกูล - Mr. Somphong Ouitrakul
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
- กรรมการสรรหาก�ำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
- Independent Director
- Audit Committee Member
- Chairman of Risk Management Committee
- Nomination Remuneration and Corporate Governance Committee Member

นางสุธารักษ์ สุนทรภูษิต - Mrs. Sutharak Soonthornpusit
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการบริ หารความเสี่ยง
- กรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
- Independent Director
- Audit Committee Member
- Risk Management Committee Member
- Nomination Remuneration and Corporate Governance Committee Member

6

นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์ - Mr. Somkid Wangcherdchuwong
- กรรมการอิสระ
- กรรมการบริหารความเสีย่ ง
- กรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
- Indepandent Director
- Risk Management Committee Member
- Nomination Remuneration and Corporate Governance Committee Member
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Executive Management
คณะผู้บริหาร

7

5

3

1

2

4

6

1

นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ - Mr. Prapat Rathlertkarn
- ประธานกรรมการบริหาร
- กรรมการผู้อำ� นวยการและหัวหน้ าเจ้าหน้ าทีบ่ ริหาร
- Chairman of Executive Committee
- President and Chief Eexcutive Officer

2

นายเทรเวอร์ ทอมสัน - Mr. Trevor Thompson
- รองประธานกรรมการบริ หาร
- กรรมการผู้อ�ำนวยการ และหัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่ด้านเทคโนโลยี
- Vice Chairman of Executive Committee
- President and Chief Technology Officer

3

นายสาธิต รัฐเลิศกานต์ - Mr. Satit Rathlertkarn
- รองกรรมการผู้อ�ำนวยการฝ่ ายขาย
- Executive Vice President of Sale

4

นางสาวกฤตยา จันทร์ สว่าง - Ms. Krittaya Chansawang
- ผู้ชว่ ยกรรมการผู้อ�ำนวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
- Vice President of Finance and Accounting

5

นางสาววรรณภา วีระเจริญ - Mrs. Wannapha Weeracharoen
- ผู้ชว่ ยกรรมการผู้อ�ำนวยการฝ่ ายปฏิบตั กิ าร
- Vice President of Operation

6

นายไพโรจน์ พรพัฒนนางกูร - Mr. Phairoj Pornpathananangoon
- ผู้ชว่ ยกรรมการผู้อ�ำนวยการฝ่ ายบริ การเทคนิค
- Vice President of Technical Services

7

นายวีรศักดิ์ อาทรชัยกุล - Mr. Veerasak Athornchaikul
- ผู้ชว่ ยกรรมการผู้อ�ำนวยการฝ่ ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ
- Vice President of Marketing and Business Development
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รายงานประจ�ำปี บริ ษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2560

Board of Directors and Management
คณะกรรมการบริษัทฯ และ คณะผู้บริหาร

ดร.ขัตยิ า ไกรกาญจน์ (Dr. Katiya Greigarn)
อายุ 65 ปี (Age 65)
• กรรมการอิสระ (Independent Director )
• ประธานกรรมการ (Chairman)**
• ประธานกรรมการตรวจสอบ (Chairman of Audit Committee )
ประวัตกิ ารศึกษา (Education)
• ปริญญาเอก (Ph.D)
Electrical Engineering, University of Missouri-Rolla, USA
• ปริญญาโท (Master Degree)
Electrical Engineering, University of Missouri-Rolla, USA
• ปริญญาตรี (Bachelor Degree)
วิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Electrical Engineering, Chulalongkorn University, Thailand)

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษทั จดทะเบียนอืน่ (Director in other listed companies)
• ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั พรีเมียร์ มาร์ เกตติ ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
(Chairman of Audit Committee, Premier Marketing Plc.)

• กรรมการอิสระ บริษทั เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
(Independent Director, MK Restaurant Group Plc.)

บริ ษัท ห้ างหุ้นส่วน หรื อ องค์กรอื่น (Other Companies)
• กรรมการและกรรมการผู้จดั การ บริ ษัท เควี อีเลคทรอนิคส์ จ�ำกัด
(Director and Managing Director, KV Electronics Co., Ltd.)

• กรรมการบริ ษัท ลิงซ์ คอร์ ปอเรชัน่ จ�ำกัด
(Director, Lynx Corporation Co., Ltd.)

• กรรมการบริ ษัท เมฆฟ้าดิเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด
(Director, Mekfah Development Co., Ltd.)

ประสบการณ์ (Work Experiences)
• 2560 - ปัจจุบนั (2017 - Present)
กรรมการ กุลธร เคอร์ บี ้ จ�ำกัด (Director, Kulthorn Kirby Co., Ltd.)
• 2555 - ปัจจุบนั (2012 - Present)
กรรมการอิสระ บริษทั เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

• กรรมการบริ ษัท วิปเทล จ�ำกัด

• 2554 - ปัจจุบนั (2011 - Present)
กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่
เอเชีย จ�ำกัด (มหาชน)

• กรรมการ บริษทั กุลธร เคอร์ บี ้ จ�ำกัด

(Independent Director, MK Restaurant Group Plc.)

(Independent Director, Chairman of Audit Committee, Planet Communications Asia Plc.)

• 2551 - ปัจจุบนั (2008 - Present)
กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริ ษัท พรี เมียร์ มาร์ เก็ตติ ้ง
จ�ำกัด (มหาชน)

(Independent Director, Audit Committee Chairman, Premier Marketing Plc.)
• 2550-2558 (2007-2015)

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษทั พรีเมียร์ เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)

(Independent Director, Chairman of Audit Committee Premier Technology PLC.)

• 2531 - ปัจจุบนั (1988 - Present)
กรรมการผู้จดั การ บริษทั เควี อีเลคทรอนิคส์ จ�ำกัด
(Managing Director, KV Electronics Co., Ltd.)

(Director, Viptel Co., Ltd.)

• กรรมการบริ ษัท โชคอุดมพร็อพเพอร์ ตี ้ จ�ำกัด
(Director, Chok Udom Property Co., Ltd.)

• กรรมการบริ ษัท ทรัพย์อดุ มพร็อพเพอร์ ตี ้ จ�ำกัด
(Director, Sap Udom Property Co., Ltd.)
(Director, Kulthorn Kirby Co.,Ltd.)

สัดส่วนการถือหุ้น (Number of shares held - including those held by asspociated persons)
• ไม่มี (None)
การเข้ าร่วมฝึ กอบรม (Trainings)
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 37/2005
• Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 3/2008
• Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 110/2008
• Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 34/2011
• Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 9/2014
• Director Certification Program Update (DCPU) รุ่นที่ 5/2015
จ�ำนวนครัง้ ทีเ่ ข้ าร่วมประชุมในปี 2560 (Meetings attended in 2017)
• คณะกรรมการบริษทั 11/11 ครัง้ (Board of Director Meeting : 11/11)
• คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครัง้ (Board of Director Meeting : 5/5)
** หมายเหตุ (Note) :
แต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริ ษัท เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561
Appointed as the Chairman on 26 January 2018
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นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ (Mr. Prapat Rathlertkarn)
อายุ 59 ปี (Age 59)
• รองประธานกรรมการ (Vice Chairman)
• ประธานกรรมการบริหาร (Chairman of Executive Committee)
• กรรมการผู้อ�ำนวยการและหัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

นายเทรเวอร์ จอห์น ทอมสัน (Mr. Trevor John Thompson)
อายุ 63 ปี (Age 63)
• กรรมการ (Director)
• รองประธานกรรมการบริหาร (Vice Chairman of Executive Committee)
• กรรมการผู้อำ� นวยการ และหัวหน้ าเจ้ าหน้ าทีด่ ้ านเทคโนโลยี

ประวัตกิ ารศึกษา (Education)
• ปริ ญญาโท (Master Degree)
Business Administration, Business Administration, Philips University, USA
• ปริญญาตรี (Bachelor Degree)
เศรษฐศาสตร์ บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัตกิ ารศึกษา (Education)
• ปริญญาตรี (Bachelor Degree)
Commerce, Engineering, British Columbia Institute of Technology, Canada

(President and Chief Executive Officer)

(Economics, Thammasat University, Thailand)

ประสบการณ์ (Work Experiences)
• 2558 - ปัจจุบนั (2015 - Present)
อนุกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ
ส�ำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิ ารสนเทศ (องค์การมหาชน)

(President and Chief Technology Officer)

ประสบการณ์ (Work Experiences)
• 2537 - ปัจจุบนั (1994 - Present)
กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้อำ� นวยการ และ หัวหน้ า
เจ้ าหน้ าทีด่ ้ านเทคโนโลยี บริษทั แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ำกัด (มหาชน)

(Director, Vice Chairman of Executive Committee, President and Chief
Technology Officer, Planet Communications Asia Plc.)
• 2548 - ปัจจุบนั (2004 - Present)
(Sub-Committee Management and Development Space Krenovation Park Geo-Informatics กรรมการบริษทั พี แอนด์ ที แอสเซ็ท จ�ำกัด (Director, P&T Asset Co.,Ltd.)
and Space Technology Development Agency - Public Organization - : GISTDA)
• 2537 - ปัจจุบนั (1994 - Present)
การดำ�รงต�ำแหน่งกรรมการใน บริษทั จดทะเบียนอืน่ (Director in other listed companies)
รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้อำ� นวยการ และ
• ไม่มี (None)

หัวหน้ าเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร บริษทั แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ำกัด (มหาชน)

(Vice Chairman, Chairman of Executive Committee, President and
Chief Executive Officer, Planet Communications Asia Plc.)
• 2548 - ปัจจุบนั (2004 - Present)
กรรมการบริษทั พี แอนด์ ที แอสเซ็ท จ�ำกัด (Director, P&T Asset Co.,Ltd.)

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการใน บริษทั จดทะเบียนอืน่ (Director in other listed companies)
• ไม่มี (None)

บริษทั ห้ างหุ้นส่วน หรือ องค์กรอืน่ (Other Companies)
• กรรมการ บริษทั พี แอนด์ ที แอสเซ็ท จ�ำกัด ( Director, P&T Asset Co., Ltd.)
สัดส่วนการถือหุ้น (Number of shares held - including those held by asspociated persons)
• จ�ำนวน 78,950,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 31.58 ของจ�ำนวนหุ้นทีอ่ อกจ�ำหน่ายทังหมด
้
(78,950,000 shares - or 31.58% of paid up share capital)

การเข้ าร่วมฝึ กอบรม (Trainings)
บริษทั ห้ างหุ้นส่วน หรือ องค์กรอืน่ (Other Companies)
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 95/2012
• กรรมการ บริษทั พี แอนด์ ที แอสเซ็ท จ�ำกัด ( Director, P&T Asset Co., Ltd.)
• Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 207/2015
• อนุกรรมการ ส�ำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิ ารสนเทศ (องค์การมหาชน)
(Sub- Committee Management and Development Space Krenovation Park Geo - Informatics จ�ำนวนครัง้ ทีเ่ ข้ าร่วมประชุมในปี 2560 (Meetings attended in 2017)
and Space Technology Development Agency - Public Organization - : GISTDA)
• คณะกรรมการบริษทั 9/11 ครัง้ (Board of Director Meeting : 9/11)
สัดส่วนการถือหุ้น (Number of shares held - including those held by asspociated persons)
• จ�ำนวน 78,950,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 31.58 ของจ�ำนวนหุ้นทีอ่ อกจ�ำหน่ายทังหมด
้
(78,950,000 shares - or 31.58% of paid up share capital)

การเข้ าร่วมฝึ กอบรม (Trainings)
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 94/2012
• Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 195/2014
• Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 28/2016
จ�ำนวนครัง้ ทีเ่ ข้ าร่วมประชุมในปี 2560 (Meetings attended in 2017)
• คณะกรรมการบริษทั 11/11 ครัง้ (Board of Director Meeting : 11/11)
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นายสมพงค์ อุย่ ตระกูล (Mr. Somphong Ouitrakul)
อายุ 64 ปี (Age 64)
• กรรมการอิสระ (Independent Director)
• กรรมการตรวจสอบ (Audit Committee Member)
• ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง (Chairman of Risk Management Committee)
• กรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

นางสุธารักษ์ สุนทรภูษิต (Mrs. Sutharak Soonthornpusit)
อายุ 65 ปี (Age 65)
• กรรมการอิสระ (Independent Director)
• กรรมการตรวจสอบ (Audit Committee Member)
• กรรมการบริหารความเสีย่ ง (Risk Management Committee Member)
• กรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

ประวัตกิ ารศึกษา (Education)
• ปริญญาโท (Master Degree)
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

ประวัตกิ ารศึกษา (Education)
• ปริญญาโท (Master Degree)
Science in Economy and Marketing, Ball State University, USA
• ปริญญาตรี (Bachelor Degree)
เศรษฐศาสตร์ บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(Nomination Remuneration and Corporate Governance Committee Member)

(Business Administration, Rangsit University, Thailand)

• ปริญญาตรี (Bachelor Degree)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (Sukohthai Thammathirat Open University, Thailand)

(Nomination Remuneration and Corporate Governance Committee Member)

(Economics, Thammasat University, Thailand)

ประสบการณ์ (Work Experiences)
• 2554 - ปั จจุบนั (2011 - Present)
กรรมการตรวจสอบ บริ ษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ (Work Experiences)
• 2554 - ปัจจุบนั (2011 - Present)
กรรมการตรวจสอบ บริษทั แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ำกัด (มหาชน)

• 2550 - 2556 (2007 - 2013)
ผู้จดั การแผนกรายได้ และผลประโยชน์ บริ ษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จ�ำกัด

• 2548 - ปัจจุบนั (2005 - Present)
กรรมการผู้จดั การ บริษทั เจริญเดคคอร์ อินเตอร์ แนชชัน่ แนล จ�ำกัด

(Audit Committee Member, Planet Communications Asia Plc.)
(Managing of Income and Welfare, 3M (Thailand) Co.,Ltd.)

(Audit Committee Member, Planet Communications Asia Plc.)
(Managing Director, Charoendecor International Co.,Ltd.)

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษทั จดทะเบียนอืน่ (Director in other listed companies) การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษทั จดทะเบียนอืน่ (Director in other listed companies)
• ไม่มี (None)
• ไม่มี (None)
บริ ษัท ห้ างหุ้นส่วน หรื อ องค์กรอื่น (Other Companies)
• ไม่มี (None)
สัดส่วนการถือหุ้น (Number of shares held - including those held by asspociated persons)
• จ�ำนวน 50,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 0.02 ของจ�ำนวนหุ้นทีอ่ อกจ�ำหน่ายทังหมด
้
(50,000 shares - or 0.02% of paid up share capital)

การเข้ าร่วมฝึ กอบรม (Trainings)
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 102/2013
• Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 17/2014
• Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 219/2016
• Driving Company Success with IT Governance (ACP) รุ่นที่ 3/2016
จ�ำนวนครัง้ ที่เข้ าร่วมประชุมในปี 2560 (Meetings attended in 2017)
• คณะกรรมการบริ ษัท 11/11 ครัง้ (Board of Director Meeting : 11/11)
• คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครัง้ (Audit Committee Meeting : 5/5)
• คณะกรรมการสรรหาฯ 1/1 ครัง้ (Risk Management Committee Meeting : 1/1)
• คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง 2/2 ครัง้ (Nomination Remuneration and
Corporate Governance Committee Meeting : 2/2)

บริษทั ห้ างหุ้นส่วน หรือ องค์กรอืน่ (Other Companies)
• กรรมการผู้จดั การ บริษทั เจริญเดคคอร์ อินเตอร์ แนชชัน่ แนล จ�ำกัด
(Managing Director, Charoendecor International Co.,Ltd.)

สัดส่วนการถือหุ้น (Number of shares held - including those held by asspociated persons)
• จ�ำนวน 50,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 0.02 ของจ�ำนวนหุ้นทีอ่ อกจ�ำหน่ายทังหมด
้
(50,000 shares - or 0.02% of paid up share capital)

การเข้ าร่วมฝึ กอบรม (Trainings)
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 103/2013
• Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 219/2016
จ�ำนวนครัง้ ทีเ่ ข้ าร่วมประชุมในปี 2560 (Meetings attended in 2017)
• คณะกรรมการบริษทั 9/11 ครัง้ (Board of Director Meeting : 9/11)
• คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครัง้ (Audit Committee Meeting : 5/5)
• คณะกรรมการสรรหาฯ 1/1 ครัง้ (Risk Management Committee Meeting : 1/1)
• คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง 0/2 ครัง้ (Nomination Remuneration and
Corporate Governance Committee Meeting : 0/2)
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นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์ (Mr. Somkid Wangcherdchuwong)
อายุ 59 ปี (Age 59)
• กรรมการอิสระ (Independent Director)
• กรรมการบริหารความเสีย่ ง (Risk Management Committee Member)
• กรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

(Nomination Remuneration and Corporate Governance Committee Member)

ประวัตกิ ารศึกษา (Education)
• เนติบณ
ั ฑิตไทย (Barristar-at-Law)
เนติบณ
ั ฑิตสภาแห่งประเทศไทย

(The Thai Bar under the Royal Patronage)
• ปริญญาตรี (Bachelor Degree)

นิตศิ าสตร์ บณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(Bachelor of Laws, Chulalongkorn University, Thailand)

ประสบการณ์ (Work Experiences)
• 2558 - ปัจจุบนั (2015 - Present)
กรรมการอิสระ บริษทั แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ำกัด (มหาชน)

นายสาธิต รัฐเลิศกานต์ (Mr. Satit Rathlertkarn)
อายุ 53 ปี (Age 53)
• รองกรรมการผู้อ�ำนวยการฝ่ ายขาย (Executive Vice President of Sales)
ประวัตกิ ารศึกษา (Education)
• ปริ ญญาตรี (Bachelor Degree)
วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(Electrical Engineering, Chiang Mai University, Thailand)

ประสบการณ์ (Work Experiences)
• 2537 - ปั จจุบนั (1994 - Present)
รองกรรมการผู้อ�ำนวยการฝ่ ายขาย
บริ ษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ำกัด (มหาชน)

(Executive Vice President of Sales, Planet Communications Asia Plc.)

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษทั จดทะเบียนอืน่ (Director in other listed companies)
• ไม่มี (None)

(Independent Director, Planet Communications Asia Plc.)

บริษทั ห้ างหุ้นส่วน หรือ องค์กรอืน่ (Other Companies)
• ไม่มี (None)

(Chairman, ITV Plc.)

สัดส่วนการถือหุ้น (Number of shares held - including those held by asspociated persons)
• จ�ำนวน 10,390,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 4.16 ของจ�ำนวนหุ้นทีอ่ อกจ�ำหน่ายทังหมด
้

• 2550 - ปัจจุบนั (1994 - Present)
ประธานกรรมการ บริษทั ไอทีวี จ�ำกัด (มหาชน)

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษทั จดทะเบียนอืน่ (Director in other listed companies)
• ประธานกรรมการ บริษทั ไอทีวี จ�ำกัด (มหาชน)
บริษทั ห้ างหุ้นส่วน หรือ องค์กรอืน่ (Other Companies)
• ไม่มี (None)
สัดส่วนการถือหุ้น (Number of shares held - including those held by asspociated persons)
• ไม่มี (None)
การเข้ าร่วมฝึ กอบรม (Trainings)
• Director Accreditation Program (DAP) 2016
จ�ำนวนครัง้ ทีเ่ ข้ าร่วมประชุมในปี 2560 (Meetings attended in 2017)
• คณะกรรมการบริษทั 11/11 ครัง้ (Board of Director Meeting : 11/11)
• คณะกรรมการสรรหาฯ 1/1 ครัง้ (Board of Director Meeting : 1/1)
• คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง 2/2 ครัง้ (Board of Director Meeting : 2/2)

(10,390,000 shares - or 4.16% of paid up share capital)

การเข้ าร่วมฝึ กอบรม (Trainings)
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 104/2013
• Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 205/2015
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รายงานประจ�ำปี บริ ษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2560

นายวีรศักดิ์ อาทรชัยกุล (Mr.Veerasak Athornchaikul)
อายุ 43 ปี (Age 43)
• ผู้ชว่ ยกรรมการผู้อ�ำนวยการฝ่ ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ

นางสาววรรณภา วีระเจริ ญ (Ms. Wannapha Weeracharoen)
อายุ 48 ปี (Age 48)
• ผู้ชว่ ยกรรมการผู้อำ� นวยการฝ่ ายปฏิบตั กิ าร

ประวัตกิ ารศึกษา (Education)
• ปริ ญญาโท (Master Degree)
Science and Technology (IT), Assumption University
• ปริ ญญาตรี (Bachelor Degree)
Science and Technology (IT), Assumption University

ประวัตกิ ารศึกษา (Education)
• ปริญญาโท (Master Degree)
บริหารธรุกจิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(Vice President of Marketing and Business Development)

ประสบการณ์ (Work Experiences)
• 2558 - ปัจจุบนั (2015 - Present)
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้อำ� นวยการฝ่ ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ บริ ษัท แพลนเน็ต
คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ำกัด (มหาชน)

(Vice President of Marketing and Business Development, Planet Communications Asia Plc.)

• 2557 - 2558 (2014 - 2015)
หัวหน้ าแผนกผลิตภัณฑ์ Set Top Box บริ ษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย
จ�ำกัด (มหาชน)
(Head of Department - Set Top Box, Planet Communications Asia Plc.)

• 2555 - 2557 (2012 - 2014)
หัวหน้ าแผนกผลิตภัณฑ์ดจิ ติ อลทีวี บริ ษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย
จ�ำกัด (มหาชน)
(Head of Department - Digital TV, Planet Communications Asia Plc.)

• 2549 - 2555 (2006 - 2012)
หัวหน้ าแผนการตลาด บริ ษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ำกัด (มหาชน)
(Head of Marketing Department, Planet Communications Asia Plc.)

การดำ�รงต�ำแหน่งกรรมการในบริษทั จดทะเบียนอืน่ (Director in other listed companies)
• ไม่มี (None)
บริษทั ห้ างหุ้นส่วน หรือ องค์กรอืน่ (Other Companies)
• ไม่มี (None)
สัดส่วนการถือหุ้น (Number of shares held - including those held by asspociated persons)
• จ�ำนวน 10,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 0.004 ของจ�ำนวนหุ้นทีอ่ อกจ�ำหน่ายทังหมด
้
(10,000 shares - or 0.004% of paid up share capital)

การเข้ าร่วมฝึ กอบรม (Trainings)
• ไม่มี (None)

(Vice President of Operation)

(Business Administration, Chulalongkorn University, Thailand)

• ปริญญาตรี (Bachelor Degree)
วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น

(Electrical Engineering, Khon Kaen University, Thailand)

ประสบการณ์ (Work Experiences)
• 2558 - ปัจจุบนั (2015 - Present)
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้อำ� นวยการฝ่ ายปฏิบตั กิ าร บริ ษัท แพลนเน็ต
คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ำกัด (มหาชน)

(Vice President of Operation, Planet Communications Asia Plc.)

• 2553 - 2558 (2010 - 2015)
หัวหน้ าแผนกขายกลุม่ ผู้ประกอบธุรกิจให้ บริการด้ านการสือ่ สารและโทรคมนาคม
บริ ษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ำกัด (มหาชน)
(Head of Sales Department - Service Provider, Planet Communications Asia Plc.)

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษทั จดทะเบียนอืน่ (Director in other listed companies)
• ไม่มี (None)
บริษทั ห้ างหุ้นส่วน หรือ องค์กรอืน่ (Other Companies)
• ไม่มี (None)
สัดส่วนการถือหุ้น (Number of shares held - including those held by asspociated persons)
• ไม่มี (None)
การเข้ าร่วมฝึ กอบรม (Trainings)
• Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 28/2016
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นายไพโรจน์ พรพัฒนนางกูร (Mr. Phairoj Pornpathananangoon)
อายุ 41 ปี (Age 41)
• ผู้ชว่ ยกรรมการผู้อำ� นวยการฝ่ ายบริการเทคนิค

นางสาวกฤตยา จันทร์ สว่าง (Ms. Krittaya Chansawang)
อายุ 44 ปี (Age 44)
• ผู้ชว่ ยกรรมการผู้อำ� นวยการฝ่ายบัญชีการเงิน

ประวัตกิ ารศึกษา (Education)
• ปริ ญญาโท (Master Degree)
Telecommunication Management, University of Maryland, USA
• ปริ ญญาตรี (Bachelor Degree)
Telecommunication Engineer, Capitol Technology University, USA

ประวัตกิ ารศึกษา (Education)
• ปริญญาตรี (Bachelor Degree)
บริหารธุรกิจ (บัญชีบณ
ั ฑิต) มหาวิทยาลัยเกริก

(Vice President of Technical Services)

ประสบการณ์ (Work Experiences)
• 2559 - ปั จจุบนั (2016 - Present)
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้อ�ำนวยการฝ่ ายบริ การเทคนิค บริ ษัท แพลนเน็ต
คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ำกัด (มหาชน)

(Vice President of Technical Services, Planet Communications Asia Plc.)
• 2552 - 2558 (2009 - 2015)

ผู้จดั การอาวุโส บริ ษัท ไอ-โมบายพลัส จ�ำกัด
(Senior Manager, I-Mobile Plus Co.,Ltd.)

(Vice President of Finance and Accounting)

(Business Administration - Accounting, Krirk University, Thailand)

ประสบการณ์ (Work Experiences)
• 2560 - ปั จจุบนั (2017 - Present)
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้อ�ำนวยการฝ่ ายบัญชีการเงิน บริ ษัท แพลนเน็ต
คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ำกัด (มหาชน)

(Vice President of Finance and Accounting, Planet Communications Asia Plc.)

• 2557 - 2560 (2014 - 2017)
ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหารฝ่ ายการเงิน บริษทั ลินาเรีย เคมีภณ
ั ฑ์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
(Chief Financial Officer, Linaria Chemicals (Thailand) Co., Ltd.)

• 2554 - 2557 (2011 - 2014)
ผู้จดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน บริ ษัท เอ็มเนอร์ อินเตอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษทั จดทะเบียนอืน่ (Director in other listed companies) (Finance and Accounting Manager, M Ner inter (Thailand) Co., Ltd.)
• ไม่มี (None)
• 2548 - 2557 (2005 - 2011)
ผู้จดั การฝ่ ายบัญชีอาวุโส บริ ษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จ�ำกัด
บริษทั ห้ างหุ้นส่วน หรือ องค์กรอืน่ (Other Companies)
(Senior Account Manager, PM Center (Thailand) Co., Ltd.)
• ไม่มี (None)
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษทั จดทะเบียนอืน่ (Director in other listed companies)
สัดส่วนการถือหุ้น (Number of shares held - including those held by asspociated persons) • ไม่มี (None)
• ไม่มี (None)
บริษทั ห้ างหุ้นส่วน หรือ องค์กรอืน่ (Other Companies)
การเข้ าร่วมฝึ กอบรม (Trainings)
• ไม่มี (None)
• ไม่มี (None)
สัดส่วนการถือหุ้น (Number of shares held - including those held by asspociated persons)
• ไม่มี (None)
การเข้ าร่วมฝึ กอบรม (Trainings)
• ไม่มี (None)
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Policy and Business Overview
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ประวัตคิ วามเป็นมาและพัฒนาการทีส่ ำ� คัญ
บริษทั แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) ก่อตังเมื
้ อ่ วัน
ที่ 27 เมษายน 2537 ภายใต้ ชอื่ บริษทั เทคโนโลยีเกตเวย์เอเชีย จ�ำกัด ด้ วยทุนจด
ทะเบียนเริ่มแรกจ�ำนวน 2 ล้ านบาท โดยนายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ และ
นายเทรเวอร์ ทอมสัน ซึง่ มีความเชีย่ วชาญและประสบการณ์ในธุรกิจเทคโนโลยี
สารสนเทศมากว่า 30 ปี โดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพือ่ ประกอบธุรกิจให้ คำ� ปรึกษา
พัฒนา และวางระบบสือ่ สารผ่านดาวเทียม (Satellite Communication) ส�ำหรับ
ลูกค้ าทังภาครั
้
ฐและเอกชน ต่อมาเมือ่ วันที่ 20 ตุลาคม 2541 บริษทั ฯ ได้ ทำ� การ
เปลีย่ นชือ่ เป็ นบริษทั แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ำกัด
จากการทีผ่ ้ บู ริหารของบริษทั ฯ มีประสบการณ์ ความสามารถ และมีความ
ช�ำนาญในธุรกิจสือ่ สารโทรคมนาคม ส่งผลท�ำให้ บริษทั ฯ สามารถขยายธุรกิจได้
อย่างต่อเนือ่ ง โดยบริษทั ฯ ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นตัวแทนจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่
เกีย่ วข้ องกับธุรกิจโทรคมนาคมชันน�
้ ำมากมาย ไม่วา่ จะเป็ น CISCO, Sony,
THALES และ ClearOne รวมทังขยายสายผลิ
้
ตภัณฑ์ให้ ครอบคลุมโทรคมนาคม
แบบครบวงจร ทังระบบการสื
้
่อสารแบบไร้ สาย (Wireless Network) ระบบการ
สื่อสารแบบโครงข่ายสัญญาณ (Wired Network) ระบบมัลติมีเดีย (Multimedia)
รวมทังระบบถ่
้
ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และดิจิตอลทีวี (Broadcast/Digital TV)
บริษทั ฯ ยังได้ มกี ารออกแบบ พัฒนาและต่อเชือ่ มอุปกรณ์ตา่ งๆ ให้ ทำ� งานร่วมกัน
เป็ นโซลูชนั่ เพื่อเป็ นผลิตภัณฑ์ภายใต้ ชื่อ “PlanetComm”
นอกจากนี้ ด้วยความรู้ความช�ำนาญและประสบการณ์ในธุรกิจการสือ่ สารโทรคมนาคม
ท�ำให้ บริษทั ฯ ได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นศูนย์ซอ่ มบ�ำรุงอุปกรณ์ของ CODAN รวมทัง้
บริษทั ฯ ยังมีอปุ กรณ์ทดสอบและทีมงานทีม่ คี วามสามารถในการซ่อมบ�ำรุงอุปกรณ์
ของผู้ผลิตชันน�
้ ำอืน่ ๆ อีก อาทิเช่น GE และ Comtech EF Data เป็ นต้ น ส่งผลท�ำให้
ปัจจุบนั บริษทั ฯ สามารถให้ บริการด้ านเทคโนโลยีการสือ่ สารแบบครบวงจร

Company Background and Major Milestones
Planet Communications Asia Public Company Limited (henceforth “the
Company”) was established on 27 April 1994, originally under the name
Technology Gateway Asia Co., Ltd. with a registered start-up capital of 2
million baht. The Company was co-founded by Mr. Prapat Rathlertkarn and
Mr. Trevor Thompson, who have been in the IT business for over 30 years.
It initially offered the professional consultancy, development and
implementation of satellite communication systems for both public and
private sectors. On 20 October 1998, the Company changed its name to
Planet Communications Asia Co., Ltd.
Led by experienced management with proven success and expertise in
the industry, the Company has enjoyed continued expansion and become
an authorized distributor of many leading telecommunications vendors,
such as CISCO, Sony, THALES and ClearOne. The Company has since
broadened its line of products and services into a full range of
telecommunications functions, covering wired and wireless network,
multimedia systems, as well as terrestrial and digital television broadcasting.
Under the PlanetComm brand, it has engaged in the design, development
and integration of devices for IT solutions. The Company has also been
appointed as a CODAN SERVICE CENTER, due to its extensive knowledge
and competency in telecommunications. However, it is also fully-equipped
and well-staffed to provide maintenance and repair services for other
leading vendors, such as GE, and Comtech EF Data. This allows for
PlanetComm to offer a complete telecommunications service to its
customers.
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Major company milestones and accolades as follows:
พัฒนาการที่ส�ำคัญของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังนี้
ปี
Year

เหตุการณ์ส�ำคัญ
Milestone

2537
(1994)

- ก่อตังขึ
้ ้นเพือ่ ประกอบธุรกิจให้ คำ� ปรึกษา พัฒนา และวางระบบสือ่ สารผ่านดาวเทียม ภายใต้ ชอื่ “บริษทั เทคโนโลยีเกตเวย์เอเชีย จ�ำกัด” โดยได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ น
ตัวแทนจ�ำหน่ายสินค้ าประเภทระบบสือ่ สารผ่านดาวเทียม (Satellite Communications) จากผู้ผลิต Prodelin/Vertex (GD SATCom), Comtech EF Data และ ViaSat
- Founded as “Technology Gateway Asia Co., Ltd.”; rendered services for the consultancy, development and implementation of satellite communication systems.
- Appointed as an authorized distributor of satellite communication products for Prodelin/Vertex (GD SATCom), Comtech EF Data and Viasat.

2539
(1996)

- เพิ่มทุนช�ำระแล้ วเป็ น 5,000,000 บาท เพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการรองรับการขยายตัวของธุรกิจ
- ได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นตัวแทนจ�ำหน่ายสินค้ าประเภทระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมจากผู้ผลิต CODAN
- Increased paid-up capital to 5 million baht for expansion.
- Appointed as a distributor of satellite communication products for CODAN.

2541
(1998)

- เปลี่ยนชื่อบริ ษัทเป็ นบริ ษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ำกัด
- เพิ่มทุนช�ำระแล้ วเป็ น 15,000,000 บาท เพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการรองรับการขยายตัวของธุรกิจ
- Rebranded as Planet Communications Asia Co., Ltd.
- Increased paid-up capital to 15 million baht for expansion.

2542
(1999)

- เพิ่มทุนช�ำระแล้ วเป็ น 25,000,000 บาท เพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการรองรับการขยายตัวของธุรกิจ
- เริ่ มเข้ าสูธ่ รุ กิจระบบสื่อสารแบบโครงข่ายสัญญาณ (Wired Network) โดยได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นตัวแทนจ�ำหน่ายสินค้ าประเภท Data Network จากผู้ผลิต Patton
และ ได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นตัวแทนจ�ำหน่ายสินค้ าประเภท Security Network จากผู้ผลิต Thales
- Increased paid-up capital to 25 million baht for expansion.
- Commenced wired network services; appointed as an authorized distributor of data network products for Patton Electronics
and security network products for Thales Group.

2543
(2000)

- เริ่ มเข้ าสูธ่ รุ กิจมัลติมีเดีย (Multimedia) โดยได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นตัวแทนจ�ำหน่ายระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพจากผู้ผลิต Polycom
- Commenced multimedia services
- Appointed as an authorized distributor of video conferencing systems for Polycom.

2544
(2001)

- ได้ รับใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000
- Granted ISO 9001:2000 accreditation.

2545
(2002)

- เริ่ มท�ำธุรกิจด้ าน Broadcast โดยจ�ำหน่ายอุปกรณ์สถานีดาวเทียมภาคพื ้นดินใหักบั สถานีโทรทัศน์ตา่ งๆ ทังในประเทศไทย
้
และประเทศกลุม่ อาเซียน
- วิจยั พัฒนาและผลิตอุปกรณ์ 1:1 Redundant LNB/LNA ภายใต้ ชื่อ PlanetComm
- Commenced broadcast services; provided satellite earth station devices to television broadcasting companies in Thailand and ASEAN countries.
- Successful in-house R&D to manufacture 1:1 Redundant LNB/LNA equipment.

2548
(2005)

- เข้ าสูธ่ รุ กิจด้ านระบบสื่อสารไร้ สายความเร็ วสูงภาคพื ้นดิน (Terrestrial Wireless Communications) และระบบสื่อสารวิทยุ (Radio Communication) โดยได้ รับ
การแต่งตังให้
้ เป็ นตัวแทนจ�ำหน่ายจากผู้ผลิต Motorola และ CODAN HF
- วิจยั พัฒนาและประกอบรถสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ (Satellite Mobile Vehicle) ภายใต้ ชื่อ PlanetComm
- Commenced terrestrial wireless and radio communications services; appointed as an authorized distributor for Motorola and CODAN HF.
- Successful in-house R&D to assemble a mobile satellite vehicle.

2553
(2010)

- ย้ ายส�ำนักงานมาอยูอ่ าคารแพลนเน็ตคอม ถนนรามอินทรา ซึง่ เป็ นส�ำนักงานแห่งใหม่ ซึง่ เป็ นอาคารอัจฉริ ยะพร้ อมอุปกรณ์ด้านสื่อสารโทรคมนาคมและมัลติมีเดีย
ครบครัน เพื่อให้ สามารถสาธิตการใช้ งานให้ แก่ลกู ค้ าได้ เสมือนจริ ง รวมทังรองรั
้
บการเติบโตในอนาคต
- ได้ รับใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008
- ได้ รับการแต่งตังจากผู
้
้ ผลิต Motorola ให้ เป็ นบริ ษัทคูค่ ้ าระดับแพลตตินมั (Wireless Platinum Partner)
- ได้ รับรางวัล Telecom Innovation Award 2010 สินค้ า 1:1 LNx Redundant Controller จาก สถาบันวิจยั และพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (TRIDI)
- ได้ รับรางวัล Sales Growth Achievement 2010 (Asia Pacific Region) จาก Broadcast Pix
- ได้ รับรางวัล Top Enterprise Partners Award 2010 จากผู้ผลิต Zyxel Communication Corp.
- Relocated Head Office to PlanetComm Building on Ramindra Road. The new HO is an ‘intelligent’ building that uses cutting-edge
telecommunications and multimedia facilities, enabling the Company to demonstrate products and position itself for future growth.
- Granted ISO 9001:2008 accreditation.
- Selected to be a Wireless Platinum Partner from Motorola Inc.
- Won the Telecom Innovation Award from the Telecommunications Research and Industrial Development Institute (TRIDI)for its 1:1 LNx Redundant Controller.
- Awarded for Sales Growth Achievement (Asia Pacific Region) by the Broadcast Pix.
- Won the Top Enterprise Partners Award from ZyXEL Communication Corp.

2554
(2011)

- ท�ำวิจยั พัฒนา ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ แห่งชาติ (NECTEC) ในการผลิตเครื่ องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ T-Box 3.0
- เริ่ มเข้ าสูธ่ รุ กิจด้ านระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพื ้นดิน (DBV-T2/Digital TV) เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านระบบโทรทัศน์แบบอนาล็อก
เป็ นโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ตามนโยบายของ กสทช และรัฐบาล
- Collaborated on R&D with the National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC) to manufacture the radio jammer T-Box 3.0.
- Commenced second generation terrestrial digital video broadcasting (DBV-T2/Digital TV) services in preparation for the transition
from analog broadcasting to digital system, in accordance with public policy.
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ปี
Year

เหตุการณ์ส�ำคัญ
Milestone

2555
(2012)

- ได้ รับการแต่งตังจาก
้
CODAN ให้ เป็ นศูนย์ให้ บริ การด้ านซ่อมบ�ำรุง อุปกรณ์วิทยุสื่อสารโทรคมนาคม
- เป็ นบริ ษัทในประเทศไทยรายเดียวที่ผา่ นคุณสมบัตแิ ละได้ รับการแต่งตัง้ ให้ เป็ นตัวแทนจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ TelePresence ระดับสูงสุด
(TelePresence Video Master Authorized Technology Partner) จาก CISCO
- ได้ รับรางวัล FY12 Public Sector Partner of the Year จาก CISCO
- ได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นตัวแทนจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทระบบการถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และดิจิตอลทีวี จากผู้ผลิต Cobham, TVU และ Thomson
- Appointed as an authorized Radio Telecommunications Equipment Service Center for CODAN.
- Became the only company in Thailand to qualify as a TelePresence Video Master Authorized Technology Partner for Cisco.
- Awarded FY12 Public Sector Partner of the Year by Cisco.
- Appointed as an authorized distributor of terrestrial and digital TV broadcasting systems for Cobham, TVU, and Thomson.

2556
(2013)

- ได้ รับรางวัล 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
- ได้ รับแต่งตังอย่
้ างเป็ นทางการจากผู้ผลิต ThinKom ให้ เป็ นผู้แทนจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริ การ (Authorized Distributor & Service Center)
ของระบบจานดาวเทียมสื่อสารแบบเคลื่อนที่ (Satcom on the Move) ส�ำหรับประเทศไทยและเวียตนาม
- ได้ รับการแต่งตังจาก
้
CODAN ให้ เป็ น Authorized Partner
- ได้ รับรางวัล Best Performance / Marketing Penetration Award จาก TVU Network
- ได้ รับรางวัล Best Growth Partner of the Year จาก ClearOne
- ด�ำเนินการแปรสภาพเป็ นบริ ษัทมหาชน
- เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จาก 10.00 บาท เป็ น 1.00 บาท ส่งผลท�ำให้ จ�ำนวนหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ เพิ่มจาก 2,500,000 หุ้น เป็ น 25,000,000 หุ้น
- เพิ่มทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 225,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 25,000,000 ล้ านบาท เป็ น 250,000,000 ล้ านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ�ำนวน
225,000,000 หุ้น มูลที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท ซึง่ รายละเอียดการจัดสรรเป็ นดังนี ้
(1) หุ้นสามัญจ�ำนวน 150,000,000 หุ้น จัดสรรให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิม ซึง่ จัดสรรเรี ยบร้ อยแล้ ว ส่งผลท�ำให้ ทนุ ช�ำระแล้ วของบริ ษัทฯ เท่ากับ 175,000,000 หุ้น
(2) หุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�ำนวน 70,000,000 หุ้น เสนอขายให้ แก่ประชาชนทัว่ ไปครัง้ แรก
(3) หุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�ำนวน 5,000,000 หุ้น เสนอขายให้ แก่กรรมการและพนักงานของบริ ษัทฯ
- Won the Top Congeniality Collaboration Partner Award, Premier Certified Partner Award (Cisco Channel Partner Program)
and FY13 Top YoY Growth of the Year Award from Cisco.
- Was officially appointed as an authorized distributor and service center of mobile satellite communications system (Satcom on-the-move)
for ThinKom in Thailand and Vietnam.
- Was appointed as an authorized partner of CODAN.
- Won the Best Performance / Marketing Penetration Award from TVU Network.
- Awarded the Best Growth Partner of the Year by ClearOne.
- Listed as a public limited company (PLC).
- Changed par value per share from 10.00 baht to 1.00 baht, resulting in a tenfold increase of ordinary shares from 2.5 million to 25 million.
- Increased registered capital from 25 million baht to 250 million baht by issuing 225 million new ordinary shares
with a par value per share of 1.00 baht allocated as follows:
(1) 150 million shares to existing shareholders, resulting in the increase of the Company’s paid-up capital to 175 million shares
(2) 70 million shares via the initial public offering (IPO)
(3) 5 million shares to the Company’s directors and employees

2557
(2014)

- ด�ำเนินการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน IPO รวม 75,000,000 หุ้น โดยเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทัว่ ไปครัง้ แรกจ�ำนวน 70,000,000 หุ้น
และ เสนอขายหุ้นแก่กรรมการและพนังกานของบริ ษัทจ�ำนวน 5,000,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.80 บาท
- เริ่ มซื ้อขายหุ้นสามัญของบริ ษัทภายใต้ ชื่อย่อหลักทรัพย์ “PCA” ในตลาดรอง mai เมื่อวันที่ 23 มิถนุ ายน 2557
- ได้ รับการแต่งตังจาก
้
Cisco ให้ เป็ น Premier Partner
- Began offering 75 million capital gain shares at 2.80 baht per share, consisting of 70 million shares
via IPO and 5 million shares to the Company’s directors and employees.
- Traded ordinary shares on the Market for Alternative Investment (mai) under the stock symbol “PCA” on June 23.
- Appointed as a Premier Partner of Cisco.

2558
(2015)

- ได้ รับรางวัล MOST IMPROVED VAR YEAR-ON-YEAR REVENUE INCREASE จาก Cobham
- ได้ รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่ 3 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 จากส�ำนักงานก�ำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.)
- Awarded THE MOST IMPORVED VAR YEAR-ON-YEAR REVENUE INCREASE by Cobham.
- PlanetFiber being granted by National Broadcasting and Telecommunications Commission (NBTC)
for Telecommunications Business Operation Licenses Type III on September 2, 2015
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ปี
Year

เหตุการณ์ส�ำคัญ
Milestone

2559
(2016)

- ได้ รับรางวัลองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ในงานองค์กรนวัตกรรมสูค่ วามยัง่ ยืนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Total Innovation Management Awards (TIM 2016)
ด�ำเนินโครงการโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ร่วมกับ ส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
- ได้ รับรางวัล Excellence in Industry for APAC จาก Polycom
- ได้ รับรางวัล Platinum Partner จาก Polycom
- Awarded as the Excellent in Innovation Enterprise of Total Innovation Management Awards (TIM2016) by Stock Exchange of Thailand (SET), Market
for Alternative Investment (MAI), and Nation Innovation Agency (NIA)
- Awarded Excellence in Industry for APAC by Polycom
- Awarded Platinum Partner by Polycom

2560
(2017)

- เปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริ ษัทจาก “PCA” เป็ น “PLANET” เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560
- จัดตังบริ
้ ษัทย่อยชื่อ บริ ษัท แพลนเน็ตไฟเบอร์ จ�ำกัด เพื่อด�ำเนินธุรกิจให้ บริ การเช่าโครงข่ายโทรคมนาคมทางสายในส่วนการเข้ าถึงผู้ใช้ บริ การ
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560
- ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นตัวแทนจ�ำหน่ายอย่างเป็ นทางการในประเทศไทย, กัมพูชา, ลาว, พม่า และเวียดนามจาก General Dynamics SATCOM Technologies
(GD Satcom) ผู้น�ำเทคโนโลยีระบบสื่อสารดาวเทียมและระบบสื่อสารไร้ สายระดับโลก
- ได้ รับรองการเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจอย่างเป็ นทางการจากบริ ษัท Airbus ผู้น�ำเทคโนโลยีด้านการผลิตและประกอบชิ ้นส่วนเครื่ องบินรวมถึงเทคโนโลยีสื่อสาร
โทรคมนาคมระดับโลก
- ได้ รับมอบโล่เกียรติคณ
ุ ในฐานะบริ ษัทเอกชนที่ให้ ความส�ำคัญ และมีคณ
ุ ประโยชน์เพื่อสังคมในด้ านสิง่ แวดล้ อม รวมถึงสร้ างการมีสว่ นร่วมกับเยาวชนให้ มีความรู้
ความเข้ าใจและร่วมกันอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ ยืน ในงาน “มหกรรมทีวีรักษ์ โลก360 องศา 2016 Save The World Expo”
- ท�ำวิจยั พัฒนา ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ แห่งชาติ (NECTEC) ในการผลิตเครื่ องรบกวนสัญญาณวิทยุสื่อสาร WT-Defender
- ผลิตภัณฑ์เครื่ องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ T-Box 3.0 ภายใต้ ชื่อการค้ า PlanetComm ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบคุณสมบัตผิ ลงานนวัตกรรม
โดยส�ำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และได้ ถกู เผยแพร่ไว้ ในบัญชีนวัตกรรมไทย โดยส�ำนักงบประมาณ ฉบับเดือนมิถนุ ายน 2560
- ได้ รับประกาศนียบัตรจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ในฐานะผู้ประกอบการสมาชิก ส.อ.ท.ที่มีการพัฒนาสินค้ าและบริ การจากการวิจยั
ภายในประเทศ และน�ำสินค้ าหรื อบริ การของบริ ษัทขึ ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยได้ ส�ำเร็ จ
- ได้ รับทุนสนับสนุนโครงการนวัตกรรม ชื่อโครงการ ระบบชุมสายโทรศัพท์ยอ่ ยบนคลาวด์ (Cloud PBX) ภายใต้ โครงการ “ แปลงเทคโนโลยีเป็ นทุน”
กับทางส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
- Change of short title under Stock Exchange from “PCA” to “PLANET”
- Establishing the subsidiary company under the name of PlanetFiber Co., Ltd. for operating lease service for cable telecommunications network for client
accessibility on August 16, 2017
- Being appointed as an authorized distributor in Thailand, Cambodia, Laos, Myanmar and Vietnam by General Dynamics SATCOM Technologies
(GD Satcom) as the global satellite and wireless telecommunications network technology system.
- Being certified for business partner by Airbus as a leader for aircraft manufacture technologies and assembly as well as global telecommunications
network technologies.
- Being awarded as a private company giving importance and having social merits on environmental aspect as well as collaboration with young
generation for comprehension and sustainable natural resources in the project of “ 2016 Save The World Expo”
- Conducting a research and development with National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC) for WT-Defender production.
- A WT-Defender product named T-Box 3.0 under trade name of PlanetComm attested for innovations qualification by National Science and
Technology Development Agency (NSTDA) and published in Thailand’s taxonomy innovation by Bureau of the Budget, Edition June, 2017.
- Acquiring a testimonial from The Federation of Thai Industries (F.T.I.) as its member for products and services development from local research
and completing the registration of Thailand’s taxonomy innovations
- Being funded for the Innovation Project sponsorship for the project of Cloud PBX under the project of “ Transforming technology to capital ”
with National Innovation Agency (Public Organization).

โครงสร้ างการถือหุ้นในบริ ษัทย่อย (Shareholding structure in a subsidiary company)
เมื่อวันที่16 สิงหาคม 2560 บริ ษัทฯ ได้ จดั ตังบริ
้ ษัทย่อยชื่อ บริ ษัท แพลนเน็ตไฟเบอร์ จ�ำกัด เพื่อให้ บริ การอินเตอร์ เน็ตความเร็วสูงและบริ การอื่นที่เกี่ยวข้ องบนโครง
ข่ายไฟเบอร์ ออฟติก โดยบริ ษัทฯ มีสดั ส่วนการถือหุ้นร้ อยละ 99.99

On August 16, 2017, the Company established its subsidiary company under the name of PlanetFiber Co., Ltd. for providing hi-speed internet services and other
services relevant to fiber-optical network. The Company holds 99.99% shares in the subsidiary company.
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริ ษัทฯ เป็ นผู้ให้ บริ การทางด้ านเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิตอลทีวี
โดยให้ บริ การออกแบบ ติดตัง้ จ�ำหน่ายระบบสื่อสารและระบบดิจิตอลทีวีแบบ
ครบวงจร ส�ำหรับหน่วยงานและองค์กรชันน�
้ ำ ในเขตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(ASEAN ECONOMIC COMMUNITY : AEC) ครอบคลุม 3 กลุม่ ผลิตภัณฑ์และ
บริ การ ได้ แก่

Business Overview
The Company offers comprehensive services related to the design,
installation and sales of telecommunications and broadcast / digital TV
systems along with associated products for leading firms and organizations
in the ASEAN Economic Community (AEC). Products and services can be
divided into three categories, namely:

1.ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจ�ำหน่าย แบ่งออกเป็ นดังนี ้
1.1ผลิตภัณฑ์เกีย่ วกับระบบสือ่ สารโทรคมนาคม (Telecommunication) ประกอบ
ด้ วย
- ระบบสื่อสารแบบไร้ สาย (Wireless Network) คือระบบโครงข่ายสื่อสารที่ใช้
เทคโนโลยีการรับ-ส่งข้ อมูลแบบดิจิตอลผ่านคลื่นวิทยุหลายรูปแบบ ได้ แก่ ระบบ
สื่อสารผ่านดาวเทียม (Satellite Communications) ระบบสื่อสารไร้ สายความเร็ว
สูงภาคพื ้นดิน (Terrestrial Wireless Communication) และระบบสื่อสารวิทยุ
(Radio Communication)
- ระบบสือ่ สารแบบโครงข่ายสายสัญญาณ (Wired Network) คือระบบโครงข่าย
สือ่ สารทีใ่ ช้ เทคโนโลยีการรับส่งข้ อมูลแบบดิจติ อลผ่านสายน�ำสัญญาณ ได้ แก่ ระบบ
สือ่ สารเครือข่ายข้ อมูล (Data Network) ระบบสือ่ สารความเร็วสูงผ่านใยแก้ วน�ำแสง
(Optical Fiber Network) และระบบรักษาความปลอดภัยข้ อมูล (Security Network)
- ระบบมัลติมเี ดีย (Multimedia) คือระบบและอุปกรณ์เกีย่ วกับการรับ-ส่ง ภาพ เสียง
และข้ อมูลผ่านโครงข่ายสือ่ สารรับ-ส่งข้ อมูลแบบดิจติ อล ได้ แก่ ระบบประชุมทาง
ไกลเสมือนจริง (Telepresence) ระบบสือ่ สารรวมศูนย์ (Unified Collaboration)
ระบบประชุมเสียง (Audio Conference) และอุปกรณ์ประกอบส�ำหรับการประชุม
ทางไกล (Audio & Visual Accessories)
1.2 ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ กี่ ย วกั บ ระบบถ่ า ยทอดสั ญ ญาณโทรทั ศ น์ แ ละดิ จิ ต อลที วี
(Broadcast/Digital TV) คือ ระบบและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการถ่ายทอด
สัญญาณโทรทัศน์แบบดิจิตอลที่ครบวงจร ตังแต่
้ ระบบผลิตรายการโทรทัศน์ สื่อ
มัลติมีเดียและระบบสตูดโิ อ (Content Production & Studio) จนถึงระบบกระจาย
สัญญาณและส่งสัญญาณโทรทัศน์ (Content Distribution & Transmission)

1. Products for which the Company is an authorized distributor, including:
1.1 Products related to telecommunications systems, including:
- Wireless Networks, which transmit data through various frequencies of
satellite communications, terrestrial wireless communications and radio
communications.
- Wired Networks, which transmit data through cables in data networks,
fiber optic networks and security networks.
- Multimedia Systems, which transmit video, audio and data through digital
transmission networks such as Telepresence, unified collaboration, audio
conference and audio and visual accessories.
1.2 Products related to digital TV broadcasting systems, for the production,
distribution, and transmission of studio content.

2. Products under the PlanetComm brand, including:
2.1 Advanced telecommunications equipment tailored to the customer, as follows:
- Mobile satellite vehicles | - Signal receiving and amplifying devices
LNB/LNA (1:1 LNx Redundant Controller)
- Radio jammers
2.2 Telecommunications control software, such as network management
systems to monitor and control satellite earth stations
2.3 General products distributed under the PlanetComm brand, as follows:
- Feeder cables and connectors for the installation of mobile phone base stations
- Passive fiber optic components for high-speed FTTx networks
2. ผลิตภัณฑ์ภายใต้ชอื่ PlanetComm คืออุปกรณ์สอื่ สารโทรคมนาคมทีบ่ ริษทั ฯ ได้ - Set-top boxes (DVB/T2) for terrestrial digital television
ออกแบบ วิจยั พัฒนา และประกอบให้ เป็ นชุดภายใต้ ชอื่ PlanetComm ประกอบด้ วย
2.1 อุปกรณ์สื่อสารเทคโนโลยชันสู
้ ง ที่ออกแบบ พัฒนา ประกอบ ให้ เฉพาะตาม 3. Services
ความต้ องการของลูกค้ า ได้ แก่
3.1 Services provided by the Company’s technical support and service
- รถสื่อสารผ่านดาวเทียมเคลื่อนที่ (Satellite Mobile Vehicle)
centers for its customers, pre- and after-sales service, i.e. Consultation
and design; installation and implementation; and maintenance and repair.
- อุปกรณ์ส�ำรองการท�ำงานภาครับสัญญาณดาวเทียม
3.2 Providing lease service for Passive Fiber Optic Component for client
LNB/LNA (1:1 LNx Redundant Controller)
accessibility
- อุปกรณ์ตดั สัญญาณวิทยุส�ำหรับโทรศัพท์มือถือ (Radio Jammer)
2.2 ซอฟแวร์ ควบคุมระบบสื่อสารโทรคมนาคม ได้ แก่
- ระบบบริ หารจัดการและควบคุมอุปกรณ์สถานีดาวเทียมภาคพื ้นดิน (Monitor &
Control for Satellite Earth Station Terminal)
2.3 ผลิตภัณฑ์ทวั่ ไปที่บริ ษัทฯ จัดจ�ำหน่ายภายใต้ ชื่อ PlanetComm ได้ แก่
- Feeder Cables & Connectors ส�ำหรับใช้ ตดิ ตังสถานี
้
เครื่องส่งโทรศัพท์เคลือ่ นที่
- อุปกรณ์เกี่ยวกับใยแก้ วน�ำแสง (Passive Fiber Optic Component) ส�ำหรับ
โครงข่ายสัญญาณความเร็ วสูง FTTx
- กล่องรับสัญญาณโทรทัศน์แบบดิจิตอลภาคพื ้นดิน (Set Top Box / DVB-T2)
ส�ำหรับโทรทัศน์ระบบดิจิตอลทีวี
3. บริการ
3.1 บริ การที่ฝ่ายเทคนิคและส่วนของศูนย์บริ การของบริ ษัทฯ มีให้ กบั ลูกค้ า ได้ แก่
บริ การให้ ค�ำปรึกษา ออกแบบ ติดตังและฝึ
้
กอบรม รวมทังบริ
้ การบ�ำรุงรักษา และ
การซ่อมแซม
3.2 บริ การให้ เช่าโครงข่ายโทรคมนาคมทางสายใยแก้ วน�ำแสง (Passive Fiber
Optic Component) ในส่วนการเข้ าถึงผู้ใช้ บริ การ
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รายงานประจ�ำปี บริ ษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2560

เป้าหมายระยะยาวในการด�ำเนินธุรกิจ
บริ ษัทฯ มีความมุง่ มัน่ ที่จะเป็ นผู้ให้ บริ การด้ านเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม
และดิ จิ ต อลที วี ที่ ไ ด้ รั บ ความเชื่ อ ถื อ จากองค์ ก รและหน่ ว ยงานชัน้ น� ำ ในเขต
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และมีศกั ยภาพที่ทดั เทียมกับผู้ให้ บริ การชันน�
้ ำของ
โลก ดังนัน้ จึงเล็งเห็นถึงความส�ำคัญในการน�ำเสนอเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ใหม่
ล่าสุด การเสริ มสร้ างขีดความสามารถในการแข่งขันให้ มีความพร้ อมทังบุ
้ คลากรที่
มีความรู้ สิง่ อ�ำนวยความสะดวกและเครื่ องมือเครื่ องทดสอบที่ทนั สมัย การบริ การ
อย่างมืออาชีพด้ วยคุณภาพมาตราฐาน ISO 9001:2008 รวมทังประสบการณ์
้
ความไว้ วางใจจากผู้ผลิต และส�ำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อตอบสนอง
ความต้ องการของลูกค้ าและสร้ างความพึงพอใจในสินค้ าและบริ การของบริ ษัทฯ
โดยมีรายละเอียดดังนี ้

Business Goal
The Company is committed to being the provider of telecommunications
and digital TV broadcasting technologies and services, trusted by the
leading firms and organizations of the AEC. PlanetComm strives to attain
business capacity on par with other world-class providers in the industry.
Therefore, it prioritizes delivering innovative technologies and products
and boosting competitiveness via state-of-the-art facilities and test
equipment staffed by experienced personnel. The Company is managed
under ISO 9001:2008 standards and operates with social responsibility in
order to fulfill customer needs and achieve customer satisfaction. To
accomplish these goals, PlanetComm set forth the following policies:

1. นโยบายทางด้านผลิตภัณฑ์ในกลุ่มระบบการสื่อสารโทรคมนาคม รวม 1. Policies related to telecommunications and digital TV broadcasting products
ทั้งระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์แบบดิจิตอล
- Endeavor to become authorized distributors of products and services
- มุง่ เน้ นที่จะเป็ นตัวแทนจ�ำหน่ายสินค้ าและบริ การให้ กบั ผู้ผลิตและบริ ษัทคูค่ ้ า
for the world’s premier vendors and business partners
ชันน�
้ ำของโลก
- Endeavor to deliver technological innovations to AEC markets
- มุง่ เน้ นที่จะเป็ นผู้น�ำเสนอเทคโนโลยีซงึ่ เป็ นนวัตกรรมล่าสุดเข้ าสูต่ ลาด
- Endeavor to provide comprehensive systems and technologies, in order
เขตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
to excel in terms of efficiency, quality and investment return for customers.
- มุง่ เน้ นในการน�ำเสนอระบบและเทคโนโลยีต้นน� ้ำจนถึงปลายน� ้ำแบบครบวงจร
เพือ่ ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าให้ มปี ระสิทธิภาพ คุณภาพ
2. Policies related to PlanetComm products
- Build brand awareness and recognition in telecommunications
และคุ้มค่าต่อการลงทุน
and digital TV markets.
2. นโยบายทางด้านผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ PlanetComm
- Develop novel products and technologies with high growth potential
- สร้ างตราสินค้ า PlanetComm ให้ เป็ นที่ร้ ูจกั และยอมรับในตลาดสื่อสาร
and in-market demand.
โทรคมนาคมรวมทังตลาดดิ
้
จิตอลทีวี เพื่อเป็ นที่ยอมรับจากลูกค้ า
- Conduct product research and development (R&D) in order to drive
- สรรหาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีใหม่ลา่ สุดที่มีโอกาสขยายตัวสูง
innovation in the industry.
และเป็ นที่ต้องการของตลาด
3. Policies related to services
- วิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้ างนวัตกรรมทางด้ านเทคโนโลยีใหม่ๆ
- Render services professionally using ISO 9001:2008 standards in order
3. นโยบายด้านการให้บริการ
to maximize customer satisfaction.
- ให้ บริ การอย่างมืออาชีพด้ วยคุณภาพมาตราฐาน ISO 9001:2008
- Endeavor to be a leader in comprehensive telecommunications services,
เพื่อให้ ลกู ค้ าได้ รับความพึงพอใจสูงสุด
including the design, development, and installation of system solutions
- มุง่ เน้ นที่จะเป็ นผู้น�ำในการให้ บริ การออกแบบ ติดตัง้ และการบริ การหลังการ
with pre-and after-sales service in order to meet customer requirements.
ขายระบบและเทคโนโลยีแบบครบวงจรให้ สามารถท�ำงานร่วมกันได้ อย่าง
- Endeavor to constantly develop novel modes of services in rapid
มีประสิทธิภาพ ตรงกับความต้ องการของลูกค้ า
response to the ever-changing business landscape.
- มุง่ เน้ นที่จะพัฒนารูปแบบการให้ บริ การใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ ทนั ต่อการ
เปลีย่ นแปลงทีร่ วดเร็วของลักษณะธุรกิจ และความต้ องการของลูกค้ าทีเ่ ปลีย่ นไป
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Business Operation
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

รายได้ (Income)

ปี 2560 (2017)
ล้ านบาท (million baht)

ปี 2559 (2016)
ล้ านบาท (million baht)

ปี 2558 (2015)
ล้ านบาท (million baht)

384.30 (56.42%)

421.19 (58.72%)

679.53 (66.14%)

16.55 (2.43%)

83.12 (11.58%)

77.18 (7.51%)

รวมรายได้ จากการขายผลิต ภัณ ฑ์ ที่เป็ น ตัวแทนจ�ำ หน่า ย

402.84 (59.14%)

504.31 (70.30%)

756.73 (73.65%)

รายได้ จากการขายผลิตภัณฑ์ภายใต้ ชื่อ PlanetComm

142.81 (20.97%)

97.12 (13.54%)

184.35 (17.94%)

รายได้ บริ การ (Service Revenue)

129.59 (19.02%)

114.03 (15.90%)

78.10 (7.61%)

รวมรายได้จากการขายและบริการ

675.24 (99.13%)

715.46 (99.74%)

1019.22 (99.20%)

รายได้ อื่น* (Other Revenue*)

5.93 (0.87%)

1.86 (0.26%)

8.51 (0.80%)

รวมรายได้ (Total Revenue)

681.17 (100.00%)

717.32 (100.00%)

1,027.73 (100.00%)

รายได้ จากการขายผลิตภัณฑ์ที่เป็ นตัวแทนจ�ำหน่าย
(Sale of Distributed Products)

- ระบบสื่อสารโทรคมนาคม

(Telecommunication Systems)

- ระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และดิจิตอลทีวี
(Digital TV and Broadcast Systems)

(Total Sale of Distributed Products)
(Sale of PlanetComm Products)

(Total Revenue From Sale and Services)

หมายเหตุ (Note) : * รายได้ อื่นที่ส�ำคัญ ประกอบด้ วย ก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ก�ำไรจากการขายสินทรัพย์ รายได้ จากค่าเช่าอุปกรณ์ ดอกเบี ้ยรับ
* Include exchange gain, sale of asset gain, rental income and interest income

1. ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการ
บริ ษัทฯ เป็ นผู้ให้ บริ การออกแบบ ติดตัง้ จ�ำหน่ายระบบสื่อสารและระบบ
ดิจิตอลทีวีแบบครบวงจร ส�ำหรับหน่วยงานและองค์กรชันน�
้ ำ ในเขตประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community) โดยบริ ษัทฯ เป็ นตัวแทน
จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ชนน�
ั ้ ำของโลก ทังที
้ ่เกี่ยวกับระบบสื่อสารโทรคมนาคม และ
ระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และดิจิตอลทีวี (Broadcast/Digital TV)
นอกจากนี ้บริ ษัทฯ ยังได้ มีการพัฒนาและต่อเชื่อมอุปกรณ์ตา่ งๆ ให้ ใช้ งานร่วม
กันเป็ นโซลูชนั่ เพื่อเป็ นผลิตภัณฑ์ภายใต้ ชื่อ “PlanetComm” และด้ วยความรู้
ความช�ำนาญและประสบการณ์ในธุรกิจการสื่อสารโทรคมนาคม รวมทังความ
้
พร้ อมในด้ านอุปกรณ์ทดสอบ ท�ำให้ บริ ษัทฯ มีความสามารถในการซ่อมบ�ำรุง
อุปกรณ์ของผู้ผลิตชันน�
้ ำต่างๆ ส่งผลท�ำให้ บริ ษัทฯ สามารถให้ บริ การด้ าน
เทคโนโลยีการสื่อสารแบบครบวงจร
โดยรายละเอียดลักษณะผลิตภัณฑ์และ
บริ การของบริ ษัทฯ สามารถอธิบายได้ ดงั นี ้

1. Products and Services
The Company provides design and installation services; the sales of
telecommunications systems; digital TV broadcasting systems; and
associated products for leading firms and organizations in the AEC. In
addition, it engages in research and development (R&D) as well as the
integration of devices into telecommunications solutions under the
PlanetComm brand. With decades of experience in the industry, along
with experts and full-scale test equipment, the Company is capable of
rendering comprehensive telecommunications service. An overview of
products and services are as follows

1.1 Products for which Company is an authorized distributor
The Company is an authorized distributor of many world-class
telecommunications products, such as wireless networks, wire networks
1.1 ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจ�ำหน่าย
and multimedia systems (the sales of which have dominated revenue from
บริ ษัทฯได้ รับการแต่งตัง้ เป็ นตัวแทนจ� ำหน่ายผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ ยวข้ องกับธุรกิ จ 2011 to first three months of 2015), as well as products related to digital TV
โทรคมนาคมชั น้ น� ำ มากมาย ครอบคลุ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ กี่ ย วกั บ ระบบสื่ อ สาร broadcasting systems. Details are as follows;
โทรคมนาคมแบบครบวงจร ทังระบบการสื
้
่อสารแบบไร้ สาย (Wireless Network)
ระบบการสื่อสารแบบโครงข่ายสัญญาณ (Wired Network) และระบบมัลติมีเดีย
(Multimedia) รวมทังผลิ
้ ตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และ
ดิจิตอลทีวี (Broadcast / Digital TV) โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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1. ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบสื่อสารโทรคมนาคม ประกอบด้ วย
1.1 ระบบสือ่ สารแบบไร้ สาย (Wireless Network) หมายถึง ระบบการสือ่ สารข้ อมูล
ที่มีรูปแบบในการรับ-ส่งสัญญาณระหว่างกันแบบไม่ใช้ สายน�ำสัญญาณโดยการ
สือ่ สารลักษณะนี ้จะใช้การส่งสัญญาณผ่านคลืน่ ความถีว่ ทิ ยุ (Radio Frequency : RF)
หรื อคลืน่ อินฟราเรด (Infrared) โดยสามารถสือ่ สารกันผ่านอากาศ ทะลุกำ� แพง
เพดานหรือสิง่ ก่อสร้ างอืน่ ๆ ได้ การทีไ่ ม่ต้องใช้ สายน�ำสัญญาณ ท�ำให้ การเคลือ่ นย้ าย
ต�ำแหน่งของการใช้ งานท�ำได้ โดยสะดวก และเหมาะส�ำหรับการสือ่ สารทีอ่ ปุ กรณ์
ปลายทางอยูห่ า่ งไกล หรือไม่สามารถเข้ าถึงได้ ด้วยการเดินสาย ทังนี
้ ้ความต้ องการใช้
เทคโนโลยีระบบสือ่ สารแบบไร้ สายประเภทต่างๆ
นันจะขึ
้ ้นอยูก่ บั ระยะทางและ
ความเร็วทีต่ ้ องการใช้ ในการรับ-ส่งข้ อมูล โดยกลุม่ สินค้ าและเทคโนโลยีในระบบการ
สือ่ สารแบบไร้ สายทีบ่ ริษทั ฯ เป็ นตัวแทนจ�ำหน่ายในปัจจุบนั ประกอบด้ วย
(ก) ระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม (Satellite Communications) คือ การส่งสัญญาณ
ข้ อมูลในลักษณะคลื่นวิทยุ จากสถานีดาวเทียมภาคพื ้นดินแห่งหนึง่ ไปยังสถานี
ดาวเทียมภาคพื ้นดินอีกแห่งหนี่ง ผ่านดาวเทียมสื่อสารในย่านความถี่ C-band,
Ku-Band, Ka-Band หรื อ X-Band โดยระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมสามารถรับส่ง
สัญญาณข้ อมูลได้ ครอบคลุมพื ้นที่ ในรัศมีประมาณ 3,000-5,000 กิโลเมตรรอบ
ทิศทางของดาวเทียมสื่อสารนันๆ
้
เหมาะส�ำหรับกิจการและภาระกิจของหน่วย
งานต่างๆ เช่น หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานทหาร ผู้ให้ บริ การสื่อสารสาธารณะ
(Service Provider) และการถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียม โดย
อุปกรณ์ส�ำหรับสถานีดาวเทียมภาคพื ้นดินที่บริ ษัทฯ จ�ำหน่าย ประกอบด้ วย
- เครื่ องผสมสัญญาณรับและส่งข้ อมูลผ่านดาวเทียม (Satellite Modem)
ท�ำหน้ าที่ผสมสัญญาณข้ อมูลเข้ ากับคลื่นความถี่วิทยุ แบบ IF และ L-Band
- อุปกรณ์แปลงสัญญาณรับและส่งคลื่นวิทยุ (Up/Down Converter) ท�ำหน้ าที่
แปลงคลื่นความถี่วิทยุ แบบ IF ให้ เป็ นคลื่นความถี่สงู แบบ C-Band หรื อ
Ku-Band เพื่อท�ำการรับ-ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม
- อุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณวิทยุผา่ นดาวเทียม (Satellite Transceiver) ใช้ ในขยาย
สัญญาณวิทยุส�ำหรับการรับ-ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม
โดยมีลกั ษณะการ
ท�ำงานแบบสองทิศทาง (Full Duplex) ซึง่ สามารถขยายการรับและส่งสัญญาณ
ผ่านดาวเทียมได้ ในชุดเดียวกัน
- อุปกรณ์เครื่องส่งสัญญาณวิทยุผา่ นดาวเทียม (BUC) ท�ำหน้ าทีข่ ยายสัญญาณ
วิทยุจากความถี่ L-Band ให้ เป็ นความถี่ C-Band, Ku-Band, Ka-Band หรือ
X-Band
- อุปกรณ์รับสัญญาณผ่านดาวเทียม (LNA/LNB) ใช้ ในการลดสัญญาณรบกวน
และเพิ่มคุณภาพของสัญญาณ ขณะท�ำการรับสัญญาณวิทยุผา่ นดาวเทียมทังใน
้
ย่านความถี่แบบ C-Band, Ku-Band, Ka-Band หรื อ X-Band
- สายอากาศส�ำหรับระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม (Satellite Antenna) โดยสินค้ า
ของบริ ษัทฯ ครอบคลุมทังสายอากาศส�
้
ำหรับรับ-ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมแบบ
ประจ�ำที่ (Satellite Transmit and Receive Earth Station Antenna) สายอากาศ
ส�ำหรับรับสัญญาณผ่านดาวเทียม (Satellite Receive-Only Antenna)
และสายอากาศส�ำหรับรับ-ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมแบบเคลื่อนที่ (Satellite
Mobile Antenna) ซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั การออกแบบและลักษณะการใช้ งาน ให้ เหมาะสม
กับสถานีดาวเทียมภาคพื ้นดินแต่ละประเภท
- ระบบโครงข่ายสถานีดาวเทียมภาคพื ้นดินขนาดเล็ก (VSAT: Very Small
Aperture Terminal) เป็ นระบบสถานีดาวเทียมขนาดเล็กที่สามารถติดตังได้
้ งา่ ย
ใช้ ในการรับ-ส่งข้ อมูลความเร็ วสูงผ่านดาวเทียม ในลักษณะเครื อข่าย สามารถ
รองรับผู้ใช้ จ�ำนวนมาก โดยบริ ษัทฯ เป็ นตัวแทนจ�ำหน่ายสินค้ าจากผู้ผลิตชันน�
้ ำ
ระดับโลก ได้ แก่ GD Satcom, Advantech Wireless, Comtech EF Data,
Viasat, Cobham (Sea Tel), ThinKom และอื่นๆ

1. Products related telecommunications systems including
1.1 Wireless Network, which transmit data using radio frequencies (RF) or
infrared. Wireless data can penetrate walls, ceilings or other structures
without the use of cables. This type of system enhances workstation mobility
and is ideal for networks where endpoints are remote or inaccessible.
Wireless network solutions vary according to the required distance and
speed for data transmission. At present, the Company is an authorized
distributor of wireless network products and technologies as follows;
(a) Satellite Communications which transmit data using communications
satellites via C-band, Ku-Band, Ka-Band or X-Band radio frequencies from
one satellite earth radius of 3,000-5,000 kilometers from the operating
satellite. This type of system is suitable for businesses and organizations
such as government agencies, military units, public communications
service providers and satellite TV stations. The Company distributes
products for satellite earth stations as follows;
- Satellite Modems, used for modeling data signals on IF and L-Band frequencies.
- Up/Down Converters, used for converting IF frequencies into C-Band or
KU-Band frequencies for signal transmission via satellite.
- Satellite Transceivers, used for amplifying radio signals for satellite
transmission in full duplex mode, which is capable of amplifying the
reception and transmission of satellite signals in a single package.
- Block Up Converters (BUCs), used for converting the L-Band frequency
to C-Band for Ku band, Ka band or X-band frequencies.
- LNA/LNB Receiving Devices, used for reducing signal noise and
improving signal quality in both C-band, Ku-band, Ka band or X-band
frequencies received via satellite.
- Satellite Antennas, which range from transmit/receive earth station
antennas, to receive only and mobile antennas, depending on the design
and utility of the satellite earth station.
- Very Small Aperture Terminal (VSAT), a small scale satellite system that
is easy to install and is used for high-speed data transmission via satellite
within a large network of users.
- The Company is an authorized distributor for world-class vendor, such as
GD Satcom, CODAN, CPI, Comtech EF data, Viasat, Cobham (SeaTel),
ThinKom and many more.

ภาพแสดงตัวอย่างอุปกรณ์ในระบบสือ่ สารผ่านดาวเทียม (Satellite communication equipment)
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(ข) ระบบสือ่ สารไร้ สายความเร็วสูงภาคพื ้นดิน (Terrestrial WirelessCommunications)
เป็ นเทคโนโลยีสื่อสารรับ-ส่งข้ อมูลความเร็ วสูงผ่านคลื่นวิทยุภาคพื ้นดิน มีหลาย
รูปแบบตามลักษณะการใช้ งานคือ
- ระบบสื่อสารไร้ สายความเร็ วสูง แบบ Braodband (Wireless Broadband)
สามารถรับ-ส่งข้ อมูลที่ความเร็ วสูงในระยะทางประมาณ 50-80 กิโลเมตร เหมาะ
ส�ำหรับการติดตังภายนอกอาคารเพื
้
่อใช้ ในการสื่อสารข้ อมูลระยะไกล โดยบริ ษัทฯ
จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ Cambium จากประเทศสหรัฐอเมริ กา
- ระบบสื่อสารไร้ สายแบบ Wi-Fi เป็ นระบบการรับ-ส่งข้ อมูลความเร็วสูงส�ำหรับ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในระยะใกล้ ผ่านเครื อข่ายไร้
สาย เหมาะส�ำหรับการติดตังทั
้ งภายในและภายนอกอาคาร
้
ภายในรัศมีประมาณ
30-100 เมตร โดยบริ ษัทฯ จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ ของ Cisco จากประเทศ
สหรัฐอเมริ กา และ Mimosa จากประเทศแคนนาดา

(b) Terrestrial Wireless Communications, which transmit data using
terrestrial radio frequencies. The system can be categorized by application
as follows;
- Wireless Broadband, which transmits and receives data at high speed
over approximately 50-80 kilometers. This system is suitable for outdoor
installations and long-distance data communications. The Company is an
authorized distributor of related products by U.S. based Cambium.
- Wi-Fi Communications, which transmit and receives data at high speed
over short distances for computers and other electronics. This system is
suitable for both outdoor and indoor installations with an effective radius of
30-100 meters. The Company is an authorized distributor of related
products by Cisco, from USA.

ภาพแสดงตัวอย่างอุปกรณ์ในระบบสื่อสารไร้ สายความเร็ วสูงภาคพื ้นดิน (Terrestrial wireless equipment)

(ค) ระบบสือ่ สารวิทยุ (Radio Communication) เป็ นเทคโนโลยีทชี่ ว่ ยในการสือ่ สาร
รับ-ส่งข้ อมูล ภาพและเสียงระยะไกลผ่านคลืน่ วิทยุ โดยบริษทั ฯ เป็ นตัวแทนจ�ำหน่าย
สินค้ าจากผู้ผลิตชันน�
้ ำระดับโลก ไม่วา่ จะระบบวิทยุสอ่ื สารแบบดิจติ อล P25 จาก
Harris ระบบสือ่ สารวิทยุแบบประสานข่ายทัง้ High Frequency (HF), Very-High
Frequency (VHF), Ultra-High Frequency (UHF) และ Global System for Mobile
Communications (GSM) จาก Raytheon นอกจากนันยั
้ งรวมถึงอุปกรณ์สอื่ สารใน
ระบบ Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) ซึง่ เป็ นระบบระบบ
สือ่ สารทีใ่ ช้ สำ� หรับรับ-ส่งข้ อมูลเพือ่ ใช้ ในการควบคุม เครื่องจักร และอุปกรณ์ ผ่าน
ความถีว่ ทิ ยุ เหมาะกับผู้ผลิตไฟฟ้าและกิจการอุตสาหกรรมน� ้ำมัน ซึง่ บริษทั ฯ เป็ น
ตัวแทนจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์จาก GE MDS ประเทศ สหรัฐอเมริกา

(c) Radio Communication is the technology for transmitting data, images and
audio via radio frequencies over long distance. The Company is an authorized
distributor of world-class products, such as digital radio system and P25 digital
radio communications from Harris, High Frequency (HF), Very-High Frequency
(VHF), Ultra-High Frequency (UHF) and Global System for Mobile
Communications (GSM) from Raytheon.The Company also distributes products

by U.S. based GE MDS, namely communications equipment for supervisory
control and data acquisition (SCADA). SCADA systems receive and transmit
mechanical control data using radio frequencies and are suitable for energy
providers and the oil industry.

ภาพแสดงตัวอย่างอุปกรณ์ในระบบสือ่ สารวิทยุ (Radio Communications Equipment)

1.2 ระบบสื่อสารแบบโครงข่ายสายสัญญาณ (Wired Network) หมายถึง
ระบบการสื่อสารข้ อมูลที่มีรูปแบบในการรับส่งสัญญาณระหว่างกันผ่านสายน�ำ
สัญญาณ เช่น สายทองแดง สายใยแก้ วน�ำแสง เป็ นต้ น ส�ำหรับกลุม่ สินค้ าและ
เทคโนโลยีที่บริ ษัทฯ จ�ำหน่ายในปั จจุบนั ประกอบด้ วย
(ก) ระบบสือ่ สารเครือข่ายข้ อมูล (Data Network) ประกอบด้ วยอุปกรณ์สอื่ สาร
ข้ อมูลทีใ่ ช้ ภายในเครือข่ายของหน่วยงาน เช่น เราต์เตอร์ (Router), อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ (Switch), อุปกรณ์แปลงสัญญาณ และอุปกรณ์ประกอบอืน่ ๆ โดยบริษทั ฯ
จ�ำหน่ายสินค้ าชันน�
้ ำ อาทิเช่น CISCO, Patton, GE, Comtech, Siemens เป็ นต้ น

1.2 Wired Networks which transmit data using cables such as copper cables,
fiber optic cables, etc. The Company currently distributes products categorized
as follows
(a) Data Networks, consisting of intra-network data communications equipment
such as routers, switches, converters and passive components. The Company
is an authorized distributor for top vendors, such as CISCO, Patton, GE,
Comtech, and Siemens, etc.

ภาพแสดงตัวอย่างอุปกรณ์ในระบบสือ่ สารเครือข่ายข้ อมูล (Data Network Equipment)
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(ข) ระบบสื่อสารความเร็วสูงผ่านใยแก้ วน�ำแสง (Optical Fiber Network) ได้ แก่
- อุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณความเร็ วสูงผ่านใยแก้ วน�ำแสง ภายใต้ ตราสินค้ า Calix
- สายสัญญาณใยแก้ วน�ำแสง และอุปกรณ์ประกอบ (Passive Component)
ส�ำหรับการติดตังโครงข่
้
ายใยแก้ วน�ำแสง ภายใต้ ตราสินค้ า 3M, Senko และ
Yamasaki เป็ นต้ น

(b) Optical Fiber Network , consisting of
- Equipment by Calix for high-speed signal transmission using fiber optic cables.
- Fiber optic cables and passive components by 3M, Senko and Yamasaki
for the installation of fiber optic networks.

ภาพแสดงตัวอย่างอุปกรณ์ในระบบสื่อสารผ่านใยแก้ วน�ำแสง (Fiber Optic Network Equipment)

- ระบบรักษาความปลอดภัยข้ อมูล (Security Network) เป็ นระบบรักษาความ
ปลอดภัยข้ อมูลที่มีระดับความปลอดภัยสูง เหมาะส�ำหรับหน่วยงานรัฐบาล หน่วย
งานเกี่ยวกับความมัน่ คง และสถาบันการเงิน เป็ นต้ น โดยระบบดังกล่าว ท�ำหน้ าที่
ในการป้องกันการลักลอบดักจับสัญญาณข้ อมูลภายในเครื อข่ายสื่อสาร ทังนี
้ ้
บริ ษัทฯ จ�ำหน่ายสินค้ าชันน�
้ ำ ได้ แก่ ระบบเข้ ารหัสและรักษาความปลอดภัยข้ อมูล
ภายใต้ ตราสินค้ า Thales

- Security Networks, which are highly-security data protection systems to
prevent network sniffing. The system is suitable for government authorities,
security agencies, financial institutions, etc. The Company is an authorized
distributor of data encryption and security system and equipment Thales.

ภาพแสดงตัวอย่างอุปกรณ์ในระบบรักษาความปลอดภัยข้ อมูล (Data Security Equipment)

1.3 ระบบมัลติมีเดีย (Multimedia) หมายถึง ระบบประยุกต์ใช้ งานและน�ำเสนอ
ข้ อมูลร่วมกับการผสมผสานสื่อหลายชนิด เช่น ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว
(Animation) เสียง (Sound) และวีดทิ ศั น์ (Video) เป็ นต้ น การใช้ ระบบมัลติมีเดีย
ในลักษณะสื่อสารและปฏิสมั พันธ์ จะช่วยให้ ผ้ ใู ช้ สามารถเรี ยนรู้ แบ่งปั น ถ่ายทอด
หรื อท�ำกิจกรรมร่วมกันผ่านทางสื่อต่างๆ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ ในช่วงปี 2554
- งวด 3 เดือนปี 2558 ผลิตภัณฑ์ทบี่ ริษทั ฯ จ�ำหน่ายเกีย่ วกับระบบมัลติมเี ดียมีสดั ส่วน
รายได้ สงู สุด โดยกลุม่ สินค้ าและเทคโนโลยีทบี่ ริษทั ฯ จ�ำหน่ายในปัจจุบนั ประกอบด้ วย
(ก) ระบบประชุมทางไกลเสมือนจริง (TelePresence & Video Conference)
ประกอบด้ วยสินค้ าในกลุม่ ชุดประชุมทางไกลเสมือนจริง ระบบจัดการประชุมทาง
ไกลแบบหลายจุด (Multipoint Conference Unit), ระบบบันทึกการประชุมทางไกล
(Recording & Streaming Server) และระบบประกอบอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้ อง โดยปัจจุบนั
บริษทั ฯ เป็ นตัวแทนจ�ำหน่ายของผู้ผลิตรายใหญ่อนั ดับหนึง่ ของโลกคือ CISCO โดย
ได้ รับการแต่งตังเป็
้ น TelePresence Video Master Authorized Technology
Provider (ATP) และ Polycom โดยได้ รับการแต่งตังเป็
้ น Platinum Partner

Cisco Spark Room Kit

1.3 Multimedia Systems, which apply and present a combination of data
and different forms of media, such as images, animations, audio, video, etc.
Interactive multimedia systems enable users to learn, share and transfer
information or carry out joint activities effectively) From 2011 to the 1st
quarter of 2014, sales of multimedia prod¬ucts have accounted for the
largest proportion of the Company’s revenue. Products and technologies
distributed by the Company consist of :
(a) TelePresence & Video Conferences, consisting of a range of products
for Telepresence & video conferencing, multipoint conference units,
recording & streaming servers and other feature systems. The Company is
an authorized distributor and a TelePresence Video Master Authorized
Technology Provider (ATP) of CISCO and Polycom, being appointed a
Platinum Partner.

Cisco Spark Room Kit Plus

ภาพแสดงตัวอย่างอุปกรณ์ในระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference Equipment)
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(ข) ระบบสื่อสารรวมศูนย์ (Unified Collaboration) ถือเป็ นกลุม่ สินค้ าใหม่ของ
บริ ษัทฯที่เริ่ มท�ำการตลาด เพื่อตอบโจทก์ความต้ องการของลูกค้ าในกลุม่ ระบบ
ประชุมทางไกลผ่านจอภาพให้ ครบวงจรมากยิ่งขึ ้น โดยระบบสื่อสารรวมศูนย์ หรื อ
ที่เรี ยกว่า “Unified Collaboration” นัน้ เป็ นระบบที่รองรับรูปแบบการใช้ งานและ
การสื่อสารภายในองค์กรที่หลากหลายเข้ าด้ วยกัน
ไม่วา่ จะเป็ นโทรศัพท์แบบ
IP (Internet Protocol Communication) ระบบประชุมผ่านคอมพิวเตอร์ หรื อ
อุปกรณ์พกพา (Mobile) ระบบส่งข้ อความ (Messaging) และระบบประชุมด้ วย
ภาพและเสียง เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ ปั จจุบนั บริ ษัทฯ เป็ นตัวแทนจ�ำหน่ายของผู้ผลิตราย
ใหญ่อนั ดับหนึง่ ของโลกคือ CISCO

(b) Unified Collaboration Systems, a new product category being marketed
in order to fulfill all videoconferencing needs. Unified Collaborations within
an organization, such as internet protocol (IP) telephony, mobile
conference, messaging, and audio and video conference. The Company
is an authorized distributor of related products by CISCO.

ภาพแสดงตัวอย่างอุปกรณ์ในระบบรักษาความปลอดภัยข้ อมูล (Data Security Equipment)

(ค) ระบบประชุมเสียง (Audio Conference) ประกอบด้ วยสินค้ าที่ใช้ ส�ำหรับการ (c) Audio Conference, consisting of audio conferencing and audio set
ประชุมแบบเสียง และใช้ ประกอบในการติดตังในห้
้ องประชุม ได้ แก่ ระบบ Audio installation for conference rooms using products by Polycom and Clearone.
Conference ของ Polycom และ Clearone

ภาพแสดงตัวอย่างระบบประชุมเสียง (Audio Conference Equipment)

(ง) อุปกรณ์ประกอบส�ำหรับการประชุมทางไกล (Audio & Visual Accessories) ได้ แก่ (d) Audio & Visual Accessories for teleconference, namely
- 3D visualizer by Wolfvision
- อุปกรณ์ถา่ ยทอดสัญญาณภาพ 3 มิติ (Visualizer) ภายใต้ ตราสินค้ า Wolfvision
- HD Cameras by Vaddio
- ระบบกล้ องความคมชัดสูง (HD Camera) ภายใต้ ตราสินค้ า Vaddio
- Visual display systems for mobile devices by Mersive
- ระบบแสดงภาพส�ำหรับ Mobile Device ภายใต้ ตราสินค้ า Mersive
- Microphone systems for conference rooms by ClockAudio
- ระบบไมโครโฟนส�ำหรับห้ องประชุม ภายใต้ ตราสินค้ า ClockAudio

ภาพแสดงตัวอย่างอุปกรณ์ในระบบภาพและเสียงส�ำหรับการประชุม
(Audio and Visual accessories for Teleconference)
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2. ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และดิจิตอลทีวี
ระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และดิจติ อลทีวี (Broadcast/Digital TV) หมายถึง
ระบบและผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวกับการถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ แบบดิจิตอลเริ่ ม
ตังแต่
้ เทคโนโลยีในการบีบอัดและการเข้ ารหัสสัญญาณภาพและเสียง ตลอดจน
ระบบการถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ผา่ นช่องทางต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ น ระบบแพร่ภาพ
ดิจติ อลผ่านดาวเทียม (DVB-S) ระบบแพร่ภาพดิจติ อลผ่านสายเคเบิล (DVB-C)
และระบบแพร่ภาพดิจติ อลภาคพื ้นดิน (DVB-T) เป็ นต้ น ซึง่ ระบบดังกล่าวจะช่วย
ให้ การถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์นนมี
ั ้ ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ ้น โดยท�ำให้ สามารถ
ถ่ายทอดสัญญาณภาพในระบบความคมชัดสูง หรือทีเ่ รียกว่า ระบบ High Definition
(HD) และเพิม่ จ�ำนวนช่องสัญญาณ โทรทัศน์ (TV Channel) ทีใ่ ช้ ออกอากาศเดิมให้
มีมากยิง่ ขึ ้นอีกด้ วย โดยสินค้ าและเทคโนโลยีทบี่ ริษทั ฯ เป็ นตัวแทนจ�ำหน่ายนัน้
ครอบคลุมในทุกกลุม่ เทคโนโลยีทเี่ กีย่ วข้ องตลอดต้ นน� ้ำจนถึงปลายน� ้ำ ตังแต่
้ ระบบ
ผลิตรายการโทรทัศน์และสือ่ มัลติมเี ดีย (Content Production) จนถึงระบบกระจาย
สัญญาณและระบบส่งสัญญาณโทรทัศน์ (Content Distribution & Transmission)
ดังรายละเอียดทีแ่ สดงด้ านล่างนี ้ นอกจากนี ้ บริษทั ฯ ยังมีการวิจยั และพัฒนาในส่วน
ของอุปกรณ์ทางด้ านผู้รับสัญญาณ (Content Reception) ภายใต้ ชอื่ PlanetComm
ซึง่ จะกล่าวถึงในส่วนถัดไป

2. Products related to digital TV broadcasting systems
Products under this category are related to digital TV broadcasting,
from audio and video signal compression and encoding technologies, to
digital video broadcasting systems via various channels. These
broadcasting systems include satellite (DVB-S), cable (DVB-C) and
terrestrial platforms (DVB-T). Digital TV systems not only enhance the
efficiency of signal broadcastingvia high definition (HD) systems, but also
increases the number of television channels. The Company offers a
comprehensive distribution of products this category, transmission. The
Company has also engaged in the R&D of content reception equipment
under the PlanetComm brand. Details are as follows;

ภาพแสดงองค์ประกอบของระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และดิจิตอลทีวี
(Digital TV Broadcasting systems)

2.1 ระบบผลิตรายการโทรทัศน์ สื่อมัลติมีเดียและระบบสตูดโิ อ
2.1 Content Production & Studio, consisting of
(Content Production & Studio) ประกอบด้ วย
(a) Professional studio camera system by Sony
(ก) ระบบกล้องโทรทัศน์สำ� หรับงาน Studio (Professional 4K Camera) ของ Sony
(b) Wireless professional camera systems by Cobham
(ข) ระบบกล้องโทรทัศน์แบบไร้ สาย (Wireless Professional Camera) ของ Cobham (c) Video switcher systems for studio works by Sony and Broadcast Pix
(ค) ระบบตัดต่อและควบคุมก�ำกับสัญญาณภาพ (Video Switcher)
(d) Video router, multiviewer and media asset management (MAM)
ส�ำหรับงาน Studio ของ Sony และ BroadcastPix
systems for master control rooms (MCR), production studios,
(ง) ระบบ Video Router, ระบบ Multiviewer และระบบ Infrastructure
edit suites and broadcast control room by Evertz
ส�ำหรับห้ อง Studio, ห้ องตัดต่อ, และห้ อง Master Control (MCR) ของ Evertz
(e) Media Asset Management system and Automation system
(จ) ระบบ Media Asset Management (MAM) และระบบ Automation
for Master Controls room by DALET and Evertz
ส�ำหรับห้ อง Master Controls (MCR) ของ DALET และ Evertz
(f) 3G/4G Broadcasting systems by TVU Network
(ฉ) ระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ผา่ นเครื อข่าย 3G/4G ของ TVU

ภาพแสดงตัวอย่างอุปกรณ์ในระบบผลิตรายการโทรทัศน์และสื่อมัลติมีเดียและระบบสตูดโิ อ
(Equipment for TV and multimedia content production and studio system)

2.2 ระบบกระจายสัญญาณและส่งสัญญาณโทรทัศน์ ประกอบด้ วย
(ก) ระบบกระจายสัญญาณวีดโี อผ่านใยแก้ วน�ำแสง (Video over Fiber Network)
อุปกรณ์ทอี่ อกแบบมาเพือ่ รองรับการส่งสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจติ อล ผ่านเครือข่าย
ใยแก้ วน�ำแสง เพือ่ ใช้ในกิจการถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจติ อลไปทัว่ ประเทศ
โดยปัจจุบนั บริษทั ฯ เป็นตัวแทนจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ Nimbra ของ Net Insight ประเทศ
สวีเดน

2.2 Content Distribution & Transmission consisting of
(a) Video over Fiber Networks which transmit digital television signals fiber
optic networks for nationwide digital broadcast programs. The Company
is an authorized distributor of the Nimbra product series by Swedenbased Net Insight.

ภาพแสดงตัวอย่างระบบกระจายสัญญาณวีดีโอผ่านใยแก้ วน�ำแสง
(Equipment for video over fiber network)

26

Planet Communications Asia Public Company Limited

Annual Report 2017

(ข) ระบบประมวลผลและเข้ ารหัสสัญญาณโทรทัศน์ (Television Headend) คือ
ระบบการเข้ ารหัสและแปลงสัญญาณภาพวีดิโอให้ เป็ นดิจิตอล แล้ วท�ำการบีบอัด
ให้ มีขนาดเล็กลงตามมาตราฐาน MPEG-2/MPEG-4 เพื่อใช้ ในการส่งสัญญา
โทรทัศน์ นี ้ผ่านโครงข่ายภาคพื ้นดิน ผ่านดาวเทียม และ อินเทอร์ เน็ตไปยังผู้ชมที่
บ้ านทังนี
้ ้ปั จจุบนั บริ ษัทเป็ นตัวแทนจ�ำหน่ายสินค้ าชันน�
้ ำระดับโลก
ได้ แก่
Harmonic และ Evertz
(ค) ระบบส่งสัญญาณโทรทัศน์ (Television Transmitter) และอุปกรณ์ส�ำหรับ
โครงข่ายพื ้นฐาน (Infrastructure) ประกอบด้ วย
- ระบบเครื่ องส่งโทรทัศน์ (TV Transmitter) เป็ น ระบบและอุปกรณ์เครื่ องส่ง
สัญญาณโทรทัศน์ ที่ใช้ ในการถ่ายทอดโทรทัศน์แบบดิจิตอลไปยังผู้ชมที่บ้าน ตาม
มาตรฐาน DVB-T2 ซึง่ ปั จจุบนั บริ ษัทเป็ นตัวแทนจ�ำหน่ายและติดตังระบบเครื
้
่ อง
ส่งโทรทัศน์ของ Tredess จากประเทศสเปน

(b) Television Signal Processing and Encoding Systems for television
headend, which encode and convert signals into digital formats,
i.e.MPEG-2/MPEG-4 compression standards for signal broadcasting, to
viewers via terrestrial, satellite and internet networks. The Company is an
authorized distributor of products by world-class vendors, such as
Harmonic and Evertz
(c) Television Transmitter and Network Infrastructures consisting of
- TV Transmutation system, covering systems and equipment for the
digital television broadcasting to homes on the DVB-T2 platform. The
Company is an authorized distributor and applicator of TV transmission
systems by Spain - based Trades.

ภาพแสดงตัวอย่างระบบเครื่ องส่งสัญญาณโทรทัศน์
(RF Components for Transmission System)

- อุปกรณ์ประกอบสถานีถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ (RF Component) ได้ แก่สาย
อากาศ (Antenna) สายน�ำสัญญาณ (Feeder Cable) และอุปกรณ์รวมก�ำลังคลื่น
ความถี่ส�ำหรับออกอากาศ (Antenna Combiner) โดยใช้ ส�ำหรับรวมสัญญาณ
ออกอากาศในระบบดิจิตอลและระบบอนาล็อกที่ออกอากาศเดิม
เพื่อป้อน
สัญญาณทังสองสั
้
ญญาณแก่ระบบสายอากาศ UHF ส�ำหรับสถานีสง่ สัญญาณ
โทรทัศน์ ภายใต้ ตราสินค้ า Kathrein ของประเทศเยอรมัน และ Jampro ของ
ประเทศสหรัฐอเมริ กา

- Equipment for television broadcasting stations (RF Components) such as
antennas, feeder cables and antenna combiners. Antenna combiners are
used to combine digital broadcast signals with conventional analog
signals feeding both to the UHF antenna system of a TV broadcasting
station. The Company distributed RF Components under the GermanBased Kathrein and US based Jampro.

ภาพแสดงตัวอย่างสายสัญญาณและอุปกรณ์ประกอบส�ำหรับระบบส่งสัญญาณ
(Antenna and RF Components for Content Transmission System)

1.2 ผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ PlanetComm
หมายถึงผลิตภัณฑ์ที่ได้ ออกแบบ วิจยั พัฒนา และผลิต หรื อน�ำมาประยุกต์เชื่อม
ต่อกันให้ ใช้ งานเป็ นโซลูชนั่ ภายใต้ ชื่อ PlanetComm ประกอบด้ วย
1. อุปกรณ์สื่อสารเทคโนโลยีชนสู
ั ้ ง ที่ออกแบบ พัฒนา ประกอบ เฉพาะตามความ
ต้ องการของลูกค้ า ได้ แก่
1.1 รถสื่อสารผ่านดาวเทียมเคลื่อนที่ (Satellite Mobile Vehicle) คือ รถสื่อสาร
เคลื่อนที่ พร้ อมติดตังจานดาวเที
้
ยมและอุปกรณ์สื่อสารภายในไม่วา่ จะเป็ นระบบ
สื่อสารผ่านดาวเทียม ระบบสื่อสารแบบไร้ สาย ระบบสื่อสารวิทยุ ระบบประชุม
ทางไกลผ่านจอภาพ ระบบเข้ ารหัสข้ อมูล และ ระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์
เป็ นต้ น
เพื่อใช้ ในกิจกรรมด้ านสื่อสารโทรคมนาคมและด้ านการถ่ายทอด
สัญญาณโทรทัศน์ โดยบริ ษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบ พัฒนาและผลิต
รถสื่อสารเคลื่อนที่ ทังขนาดเล็
้
ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ เพื่อให้ สามารถตอบสนอง
ความต้ องการของลูกค้ าได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น รถสื่อสารทางการทหาร และ
รถถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ (DSNG)

1.2 Products under PlanetComm Brand
PlanetComm products are designed, researched, developed and
manufactured for distribution or integration into turnkey solutions provided
by the Company, consisting of
1. Advanced telecommunications equipment designed, developed,
integrated and customized according to customer needs including
1.1 Satellite Mobile Vehicle equipped with a satellite dish and facilities for
satellite and radio communications, wireless networking, video
conferencing, data encoding, broadcasting, etc for telecommunications
and broadcasting purpose. The Company specializes in designing and
assembling small, medium and large mobile satellite vehicles, such as
mobile military vehicles and digital satellite news gathering vehicles

ภาพแสดงตัวอย่างรถสื่อสารเคลื่อนที่ (Mobile Satellite Vehicle)
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1.2 อุปกรณ์ควบคุมการส�ำรองการท�ำงานของภาครับสัญญาณดาวเทียม
1.2 LNB/LNA (1:1 LNB/LNA Redundant Controller) which can control and
LNB/LNA (1:1 LNB/LNA Redundant Controller) เป็ นชุดควบคุมและสัง่ การ direct communications devices in satellite earth stations. Operations can
อุปกรณ์สื่อสารต่างๆ ที่ใช้ ในสถานีดาวเทียมภาคพื ้นดิน โดยสามารถตังค่
้ า be set, controlled and monitored remotely via web browser.
ควบคุม และมอนิเตอร์ การท�ำงานได้ จากระยะไกลผ่าน Web Browser

ภาพแสดงอุปกรณ์ควบคุมการส�ำรองการท�ำงานของภาครับสัญญาณดาวเทียม
(Redundant Controller 1:1LNx)

1.3 อุปกรณ์ตดั สัญญาณวิทยุส�ำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และวิทยุสื่อสาร
(Mobile Phone and Radio Jammer): T-Box 3.0 และ WT-Defender เป็ นระบบ
ที่พฒ
ั นาร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ แห่งชาติ (เนคเทค)
โดยท�ำหน้ าที่ในการตัดสัญญาณโทรศัพท์เคลือ่ นและวิทยุสอื่ สารที่ใช้ ในการสัง่ การ
ท�ำงานอุปกรณ์ตา่ งๆ ซึง่ อุปกรณ์ดงั กล่าวเป็ นอุปกรณ์ทสี่ ามารถผลิตและจ�ำหน่ายให้
กับหน่วยงานราชการของประเทศไทยที่มีอ�ำนาจหน้ าที่เกี่ยวกับการป้องกันและ
รักษาความมัน่ คง หรือดูแลความสงบเรียบร้ อยของประเทศไทยเท่านัน้

1.3 Mobile Phone and Radio Jammers: T-Box 3.0 and WT-Defender which
were co-developed by PlanetComm and the National Electronics and
Computer Technology Center (NECTEC) to block command signals from a
mobile phone to other devices. The jammer is manufactured and sold
exclusively to Thailand’s government authorities responsible for maintaining
national peace and security.

ภาพแสดงตัวอย่างอุปกรณ์ตดั สัญญาณวิทยุส�ำหรับโทรศัพท์มือถือ
(Radio Jammer Equipment Vehicle)

2. ซอฟแวร์ ควบคุมระบบสื่อสารโทรคมนาคม ได้ แก่ ระบบบริ หารจัดการและ
ควบคุมอุปกรณ์สถานีดาวเทียมภาคพื ้นดิน (Monitor & Control for Satellite
Earth Station Terminal) เป็ นระบบที่ใช้ ส�ำหรับควบคุมและบริ หารจัดการอุปกรณ์
ต่างๆ ภายในสถานีดาวเทียม ส�ำหรับสื่อสารระหว่างชุดควบคุมและอุปกรณ์
สื่อสารดาวเทียมแต่ละตัว เพื่อให้ สามารถแสดงผลและปรับแต่งค่าการท�ำงาน
ต่างๆ ได้ จากระยะไกลผ่านทางเครื อข่าย IP

2. Telecommunications Control Software : Telecommunications control
software is designed for the control and management of equipment and
devices in a satellite earth station to facilitate communications between the
control unit and each satellite equipment. The system allows for display
protocols and equipment settings to be adjusted remotely via IP network.

ภาพแสดงระบบ Network Management ส�ำหรับสถานีสื่อสารดาวเทียม
(Network Management For Satellite Station)
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3. ผลิตภัณฑ์ทวั่ ไปที่บริ ษัทฯ จัดจ�ำหน่ายภายใต้ ชื่อ PlanetComm ได้ แก่
3.1 Feeder Cables & Connectors คือสายน�ำสัญญาณแบบ Coaxial ซึง่ บริ ษัทฯ
น�ำเข้ ามาจ�ำหน่ายภายใต้ ชื่อ PlanetComm โดยใช้ ส�ำหรับติดตังเครื
้ ่ องส่งโทรศัพท์
เคลื่อนที่ รองรับโครงข่ายโทรศัพท์มือถือ เช่น AIS TrueMove และ DTAC เป็ นต้ น
3.2 อุปกรณ์เกี่ยวกับเครื อข่ายใยแก้ วน�ำแสง (Fiber Optic Passive Component)
คือสายสัญญาณใยแก้ วน�ำแสง (Optical Fiber Cable) และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้ อง
ซึง่ บริ ษัทฯ น�ำเข้ ามาจ�ำหน่ายภายใต้ ชื่อ PlanetComm เช่น หัวต่อ กล่อง Encloser
ตัวแยกสัญญาณ (Splitter) ส�ำหรับตลาดอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูง FTTx
3.3 กล่องรับสัญญาณโทรทัศน์แบบดิจิตอลภาคพื ้นดิน (Set Top Box/DVB-T2)
คือเครื่ องรับสัญญาณทีวีดจิ ิตอล ภาคพื ้นดินระบบ DVB-T2 แบบกล่องรับ
สัญญาณ หรื อที่เรี ยกว่า Set Top Box โดยแสดงภาพและเสียงผ่านสาย HDMI
หรื อ AV บนเครื่ องรับโทรทัศน์ในระบบเดิม ซึง่ บริ ษัทฯ น�ำเข้ าส่วนประกอบ และ
จ้ างบริ ษัทในประเทศประกอบ และจ�ำหน่ายภายใต้ ชื่อ PlanetComm โดยมีคณ
ุ
สมบัติเด่นๆ ดังนี ้
- รองรับการแสดงภาพทังในแบบความคมชั
้
ดมาตรฐาน (Standard Definition)
และแบบความคมชัดสูง (High Definition)
- มีเมนูภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- รองรับการแสดงผังรายการอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Program Guide)
- รองรับการแสดงภาพและเสียงได้ หลายภาษา
- สามารถแสดงผลระดับความแรง (Signal Strength)
และคุณภาพ (Signal Quality) ของสัญญาณบนหน้ าจอภาพได้
- ได้ รับการรับรองมาตรฐานตามที่กสทช.ก�ำหนด
- ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย มอก. 1195-2536
3.4 กล้ อง IP Camera คือกล้ องวงจรปิ ดผ่านระบบเครื อข่ายไอพีเน็ทเวอร์ รองรับ
H.265 เทคโนโลยี ช่วยให้ ประหยัดพื ้นที่ในการเก็บบันทึกข้ อมูล
- ขนาดเซ็นเซอร์ ½.8 Megapixel Progressive scan STARVIS CMOS
- ความละเอียด 50/60 fps@1080 (1920x1080) รองรับ H.265 และ H.264
- ค่าการรับภาพแม้ มีแสงน้ อย 0.002-0.006 lux
- มาตรฐาน IP67 กันฝุ่ น และสามารถกันน� ้ำได้ ที่ระดับไม่เกิน 1 เมตร
- เลนส์แบบ Fix ขนาด 2.7-3.6 mm (แล้ วแต่รุ่น)
- ระบบป้องกันการย้ อนแสงแบบ ICR, 3DNR, AWB, AGC และ BLC
- รองรับการใช้ บนั ทึกข้ อมูลผ่าน NVR และ SD Memory

3. General products distributed under the PlanetComm brand including
3.1 Feeder Cables & Connectors which are coaxial cable imported and
distributed by the Company for the installation of mobile network
transmitters for operation such as AIS, TrueMove, DTAC.
3.2 Fiber Optic Passive Component which includes fiber optic cables and
related equipment imported and distributed by the Company, such as
connectors, enclosures and splitters for the high-speed FTTx broadband
market.
3.3 Set Top Box (DVB-T2) which receives digital terrestrial television signals
broadcasting on the DVB-T2 platform. Video and audio content is transmitted
through HDMI or AV cables and displayed on analog TV sets. The Company
imports the related components which are then assembled by local
contractors. PlanetComm Set Top Boxes have the following key features
- Standard definition (SD) and High definition (HD)
- Thai and English user menus
- Electronic program guide (EPG) support
- Multilingual Video and audio output support
- On-screen display for signal strength and quality
- Certified under NBTC product standards
- Certified under TIS 1195-2536 safety standards
In an effort to enhance PlanetComm products and maximize customer
satisfaction, the Company plans to develop it’s a second-generation Set
Top Box capable of receiving DVB-T2 and internet signals simultaneously.
This second generation Set Top Box would be compatible with hybrid
interactive broadband TVs (Hbb TV) and enables users to interact with
service providers, e.g. to present or select the program for viewing.
3.4 IP Camera is the closed-circuit television through IP networks system
supporting H.265 technologies for saving storage data memory.
- Size of sensor ½.8 Megapixel Progressive scan STARVIS CMOS
- Resolution 50/60 fps@1080 (1920x1080) supporting H.265 and H.264
- Snapshot even low light exposure 0.002-0.006 lux
- Standard IP67 for anti-dust and water resistant for the level of not
more than 1 meter
- Fix lens sized 2.7-3.6 mm (depending on model)
- Wide dynamic range systems including ICR, 3DNR, AWB, AGC and BLC
- Supporting record of data through NVR and SD Memory

ภาพตัวอย่างผลิตภัณฑ์ทวั่ ไปที่จดั จ�ำหน่ายภายใต้ ชื่อ PlanetComm
(Products distributed under PlanetComm brand)
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1.3 บริการ
การให้ บริการของบริษทั ฯ เป็ นการให้ บริการแบบครบวงจร ซึง่ ครอบคลุม ตังแต่
้ การให้
ค�ำปรึกษาถึงประเภทของเทคโนโลยีทเี่ หมาะสมกับความต้ องการของลูกค้ า ตลอดจน
การออกแบบ ติดตัง้ ฝึกอบรม ตลอดจนบริการบ�ำรุงรักษาและการซ่อมแซม ซึง่ ได้ แก่
1. บริการก่อนการขาย (Pre-Sales Services) โดยวิศวกรทีไ่ ด้ รบั การฝึกฝนและฝึก
อบรมเป็ นอย่างดี เพือ่ ให้ คำ� ปรึกษา ออกแบบ ระบบสือ่ สารโทรคมนาคมแบบครบ
วงจร และระบบดิจติ อลทีวแี บบ End-To-End Solution ตามความต้ องการของลูกค้ า
2. บริการติดตังระบบและอุ
้
ปกรณ์ (Implement & Installation Services) โดยวิศวกรที่
มีความเชีย่ วชาญและมีประสบการณ์ ในการประกอบ ติดตัง้ ทดสอบระบบ ทังระบบ
้
สือ่ สารโทรคมนาคม และระบบดิจติ อลทีวเี พือ่ ให้ บริการแก่ลกู ค้ าอย่างมีประสิทธิภาพ
3. บริ การหลังการขาย (After Sales Services) โดยศูนย์บริ การ (Service Center)
ของบริ ษัทฯ ประกอบด้ วย ช่างผู้ช�ำนาญ เครื่ องมือทดสอบ พร้ อมอุปกรณ์ส�ำรอง ที่
พร้ อมให้ บริ การหลังการขายให้ แก่ลกู ค้ าอย่างมีคณ
ุ ภาพโดยบริ การหลังการขาย
ของบริ ษัทฯ ได้ แก่
3.1 การขยายเวลาการรับประกันสินค้ า (Extended Product Warranty) บริ ษัทฯ
ให้ บริ การรับประกันสินค้ าที่บริ ษัทฯ จ�ำหน่ายเพิ่มเติม ตามระยะเวลาที่ก�ำหนดใน
สัญญา โดยปรกติประมาณ 1-3 ปี โดยลูกค้ าไม่ต้องเสียค่าใช้ จา่ ยในการซ่อม หาก
สินค้ าเกิดช�ำรุดเสียหายตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในสัญญา
3.2 การบ�ำรุงรักษาตามก�ำหนดเวลา (Maintenance Services) บริ ษัทฯ ให้ บริ การ
บ�ำรุงรักษาเครื่ องมือสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิตอลทีวีตามก�ำหนดเวลา อาทิเช่น
บริ การตรวจเช็คระบบทุก 3 เดือน หรื อ 6 เดือน เป็ นต้ น เพื่อให้ ระบบสื่อสาร
โทรคมนาคมและดิจิตอลทีวีท�ำงานได้ เต็มปรสิทธิ ภาพตลอดเวลาและอย่างต่อ
เนื่อง ป้องกันความเสี่ยงของการหยุดท�ำงานของระบบ ไม่เป็ นอุปสรรคในการ
ท�ำงานขององค์กรและหน่วยงานนันๆ
้
3.3 บริการซ่อมเครื่องมืออุปกรณ์วทิ ยุสอื่ สาร (RF Repair Laboratory) บริษทั ฯ ให้
บริการรับซ่อมเครื่องมืออุปกรณ์วทิ ยุสอื่ สารความถีส่ งู อาทิ อุปกรณ์ของ GE และ
Comtech EF Data เป็ นต้ น โดยวิศวกรทีไ่ ด้ รับการฝึ กอบรมการซ่อมจากโรงงานผู้
ผลิต ซึง่ มีความรู้ความช�ำนาญและประสบการณ์ในอุปกรณ์การสือ่ สารโทรคมนาคม
พร้ อมเครื่องมือทดสอบและอะไหล่คณ
ุ ภาพสูง เพือ่ ให้ ผลงานการซ่อมมีคณ
ุ ภาพดี
ท�ำให้ บริษทั ฯ ได้ รับการยอมรับจากโรงงานผู้ผลิตและลูกค้ าเสมอมา
3.4 บริ การให้ เช่าเครื่ องมือสื่อสารโทรคมนาคม เช่น บริ ษัท ทาทา มอเตอร์ จ�ำกัด
เช่าห้ องประชุมทางไกลผ่านจอภาพ
3.5 PlanetFiber บริ การอินเทอร์ เม็ตความเร็ วสูงผ่านสายใยแก้ วน�ำแสงตังแต่
้
ต้ นทางไปยังห้ องพัก (FTTR) ให้ บริ การในอาคารสูง เช่น อาคารคอนโดมิเนี่ยม
Centric, Quinn, ศุภาลัย เป็ นต้ น

1.3 Services
The Company offers a full range of services provided by highly skilled and
experienced engineering teams as follows
1. Pre-Sales Services to design and consult on end-to end solutions for
comprehensive and customized telecommunications and digital TV
systems
2. Implement & Installation Services to assemble, install, implement and
test telecommunications and digital TV systems
3. After Sales Services to test equipment and set up associated courtesy
equipment for its customers. The Company Service Center offers the
followings
3.1. Extended Product Warranty offered for 1-3 years following the
standard warranty period for products distributed by the Company.
Products are legible for repairs at no charge (Terms and Conditions
apply).
3.2. Maintenance Services provided for telecommunications and digital TV
equipment on a periodic basis, e.g. quarter or semiannual system
inspections. Maintenance inspections ensure that systems are consistently
functioning at peak efficiency and prevent system failures that may disrupt
client operations.
3.3. RF Repair to conduct repairs of high frequency rapid equipment by
world-class vendors, such as GE and Comtech EF Data. The RF Repair
Center is staffed by factory-trained engineers using high-quality test
equipment and spare parts. This dedication to quality service has earned
the Company high recognition from vendors and customers alike.
3.4. Rental service for telecommunications equipment, such as TATA
Motor Co., Ltd. renting remote conference room.
3.5. PlanetFiber high speed internet from the source to room unit (FTTx),
providing service in skyscraper buildings, such as Centric, Quinn, Supalai
Condominiums.

2. Market and competition
2.1 Competitive Strategy
The Company has been in the telecommunications and digital TV technology
industry for over 20 years, as distributor, retailer and systems integrator for
over 20 years. PlanetComm prides itself on providing premium products and
2. การตลาดและภาวะการแข่งขัน
systems and enlisting teams of professional capable in pre and after sales
2.1 กลยุทธ์การแข่งขัน
services. The Company’s principles for developing a competitive differentiation
บริษทั ฯ ด�ำเนินธุรกิจทางด้ านเทคโนโลยีระบบสือ่ สารโทรคมนาคมและดิจติ อลทีวี strategy are as follows
มากว่า 20 ปี โดยเป็ นทังตั
้ วแทนจ�ำหน่าย (Distributor) ผู้จดั จ�ำหน่าย (Reseller)
และผู้ให้ บริการสินค้ าและบริการอย่างครบวงจร (System Integrator) บริษทั ฯ เล็ง
เห็นถึงความส�ำคัญของการน�ำเสนอสินค้ าและบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูงพร้ มเทคโนโลยี
ล่าสุด รวมทังการสร้
้
างทีมงานมืออาชีพทีส่ ามารถให้ บริการทังก่
้ อนและหลังการขาย
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษทั ฯ มีแนวทางในการเสริมสร้ างความได้ เปรียบใน
การแข่งขัน และการพัฒนากลยุทธ์เพือ่ ให้ เกิดความแตกต่างจากคูแ่ ข่ง ดังนี ้
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1. ด้ านนวัตกรรม (Innovation) [3NEW] ได้ แก่
1.1 นวัตกรรมด้ านเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ (New Products & Technology)
เพื่อสร้ างความสามารถในการแข่งขันและเป็ นผู้น�ำในตลาดสื่อสารโทรคมนาคม
และดิจิตอลทีวีในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บริ ษัทฯ เน้ นการน�ำเสนอนวัตกรรม
ด้ านเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์และบริ การใหม่ ๆ เพื่อสนองตอบความต้ องการของ
ลูกค้ า โดยมีรายละเอียด คือ
- บริ ษัทฯ มีนโยบายสรรหาสินค้ าใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็ นเทคโนโลยี
ใหม่ลา่ สุดอย่างต่อเนื่อง ทังจากโรงงานผู
้
้ ผลิตอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมชันน�
้ ำ
ของโลกที่บริ ษัทฯเป็ นตัวแทนจ�ำหน่าย และผู้ผลิตรายใหม่ๆที่มีการวิจยั พัฒนา
เทคโนโลยีใหม่ลา่ สุด ท�ำให้ บริ ษัทฯ มีสนิ ค้ าใหม่ เทคโนโลยีใหม่ แนะน�ำสูต่ ลาด
ซึง่ จะท�ำให้ บริ ษัทฯ มีความแตกต่างทางด้ านผลิตภัณฑ์และประโยชน์ในการใช้
งาน สามารถตอบสนองต่อความต้ องการของลูกค้ าได้ อย่างครบวงจร
- บริ ษัทฯ มีทีมงานวิจยั พัฒนา และวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญในการติดตังและต่
้
อ
เชื่อมระบบ (System Integration) ท�ำให้ สามารถปรับแต่งโซลูชนั่ ให้ ตรงตาม
ความต้ องการของลูกค้ าและสร้ างโซลูชนั่ ใหม่ๆ ส�ำหรับตลาดที่แตกต่างกัน ซึง่
ท�ำให้ โซลูชนั่ ที่น�ำเสนอให้ กับลูกค้ ามีความเป็ นเอกลักษณ์ และตอบโจทย์การใช้
งานของลูกค้ าได้ เป็ นอย่างดี
1.2 การมีรูปแบบการบริ การใหม่ๆ (New Service Solution)
- บริ ษัทฯ มีการพัฒนารูปแบบการให้ บริ การใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนอง
ความต้ องการของลูกค้ าที่เปลี่ยนไป เช่น การให้ บริ การระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม
แบบเคลื่อนที่ การให้ บริ การระบบประชุมทางไกลแบบ On-Demand เป็ นต้ น ซึง่
รูปแบบการให้ บริ การใหม่ๆ เหล่านี ้ สามารถถูกน�ำไปใช้ เป็ นกลยุทธ์ในการขาย
และสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กบั ลูกค้ าได้ อาทิเช่น PlanetFiber บริ การอินเทอร์ เน็ต
ความเร็ วสูง 1 Gbps ผ่านสายใยแก้ วน�ำแสงจากต้ นทางไปยังห้ องพัก(FTTR),
PlanetCloud บริ การ Software as a Service (SaaS)
1.3 การใช้ นวัตกรรมด้ านธุรกิจ (New Way of Business/Work)
บริ ษัทฯ สรรหาธุรกิจรูปแบบใหม่ๆ โดยการสร้ างพันธมิตรทางธุรกิจไม่วา่ จะเป็ น
โรงงานผู้ผลิต หน่วยงานผู้ให้ บริ การ บริ ษัทคูค่ ้ า เป็ นต้ น เพื่อสร้ างรูปแบบใหม่ของ
โซลูชนั่ และบริ การร่วมกัน ในการน�ำเสนอทางเลือกให้ แก่ลกู ค้ ามากยิ่งขึ ้น
ประเภทของนวัตกรรม ในการผลักดันให้องค์กรเติบโตขึ้น
Product Innovation มีการเปลี่ยนแปลงใน “ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ” ขององค์กร
ให้ มีความทันสมัย และมีความสอดคล้ องกับสถานการณ์เทคโนโลยีในปั จจุบนั
และสามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ ทกุ สถานการณ์
Process Innovation การเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต หรื อกระบวนการน�ำ
เสนอผลิตภัณฑ์ หรื อกระบวนการน�ำ	นวัตกรรมสูต่ ลาด ที่สามารถบริ หารจัดการ
และน�ำเสนอสินค้ าและบริ การได้ ทนั ตามก�ำหนดเวลา
Position Innovation การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของสินค้ าหรื อบริ การ หรื อเปลี่ยน
ต�ำแหน่งนวัตกรรมสินค้ าหรื อบริ การที่เคยออกสูต่ ลาดมาแล้ วให้ การเข้ าใจและรับ
รู้ใหม่ ให้ มีความทันสมัยต่อยุคสมัยนันๆ
้
Paradigm Innovation การมุง่ ให้ เกิดนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงกรอบความคิด
(Change in Mental Model) เกิดการคิดสร้ างสรรค์ในสินค้ าและบริ การ
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1. 3 NEW Innovation
1.1 New Products & Technology
To boost competitiveness and position the Company as a leader in
telecommunications and digital TV markets in the AEC, the Company puts
a strong emphasis on delivering innovative technologies with following
policies:
• Seek new products with high performance and sophistication, both from
world-class telecommunications manufacturers for which the Company is
a distributor and from new vendors that engage in cutting edge R&D. The
Company can thus launch novel products and technologies in the market
and maintain product and utility differentiation and to comprehensively
serve customer needs.
• Develop R&D Team as well as engineer’s proficient in integrated systems
to customize solutions according to customer specifications and cater to
different markets.
1.2 New Service Solution
To meet ever-changing customer demands. The on-going development of
new services, such as mobile satellite communications systems and on
demand teleconference system, are part of the Company’s sales strategy
to enhance customer value added (CVA), for example, PlanetFiber 1Gbps
high speed internet through fiber optic from the source to room unit,
PlanetCloud, Software as a Service (SaaS.)
1.3 New Business Model
Create strong partnership with manufacturers, service providers and
suppliers. Business partnership foster collaborations are to provide new
solutions, giving customers more options. Current examples include
collaborating with THAICOM to provide Station on-the-move services and
leasing the DVB-T2 broadcasting system used by MCOT Public Co., Ltd.
Type of 4P innovations
Product Innovation : It is referred to changes in “Products and Services” of
the organization to be modernized and in line with current technologies
and best serve customers’ demand
Process Innovation : It is referred to changes in production process,
product presentations, release of new innovation to the market for just-intime products and services presentation.
Position Innovation : It is referred to changes in type of products and
services or changes of position of products and services ever launched to
the market to be updated and modernized for perception and
comprehension.
Paradigm Innovation : It is referred to innovation to conceptual changes
(Change in Mental Model) for products and services creativity.
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2. ด้ านความสามารถในการแข่งขัน (Competency)
2.1 ความพร้ อมของบุคลากร (People Knowledge)
บริ ษัทฯ ให้ ความส�ำคัญของบุคลากรที่ต้องมีความรู้ ความช�ำนาญในการท�ำงาน
จึงมีนโยบายส่งเสริ มให้ มีการฝึ กอบรมพนักงานทุกระดับชันอย่
้ างต่อเนื่อง ทังทาง
้
ด้ านเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆและทักษะในการท�ำงาน ทัศนคติ จริ ยธรรม
โดยผู้เชี่ยวชาญจากโรงงานผู้ผลิตทังภายในประเทศและต่
้
างประเทศ รวมทังนั
้ ก
วิชาการ ผู้ช�ำนาญแต่ละด้ าน ได้ แก่
- Vendor’s Certificate บริ ษัทฯ มีการจัดอบรมความรู้ทางด้ านเทคโนโลยีและ
ผลิตภัณฑ์จากโรงงานผู้ผลิตให้ แก่วิศวกรของบริ ษัทฯ ท�ำให้ วิศวกรส่วนใหญ่ได้ รับ
ใบรับรองจากโรงงานผู้ผลิตที่เป็ นไปตามมาตราฐานที่โรงงานก�ำหนด
- General Skills Training บริ ษัทฯ จัดให้ มีการฝึ กอบรมเพื่อเสริ มสร้ างทัศนคติ
และทักษะการท�ำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงานให้ กบั พนักงานอย่างต่อ
เนื่อง โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะในแต่ละด้ าน เช่น การอบรมเรื่ อง 5ส, การอบรมเรื่ อง
การท�ำงานเป็ นทีม (Teamwork) เป็ นต้ น
- English Language Training บริ ษัทฯ จัดให้ มีการอบรมในด้ านภาษาต่าง
ประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรี ยมความพร้ อมในการเข้ าสูก่ ารแข่งขันในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community: AEC)
- Factory Training บริ ษัทฯ ส่งเสริ มให้ พนักงานได้ รับโอกาสในการไปดูงานใน
ต่างประเทศ เพื่อเป็ นการเปิ ดวิสยั ทัศน์และสร้ างมุมมองในการน�ำเสนอสินค้ าและ
บริ การใหม่ๆ ให้ กบั ลูกค้ า
2.2 ความพร้ อมของสิง่ อ�ำนวยความสะดวก (Facilities Competency)
ความพร้ อมของสิง่ อ�ำนวยความสะดวก
เป็ นปั จจัยส�ำคัญที่ท�ำให้ บริ ษัทฯมี
ศักยภาพที่พร้ อมให้ บริ การลูกค้ าอย่างมีคณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพสูงสุด บริ ษัทฯ
จึงได้ ลงทุนจัดเตรี ยม จัดหา สิง่ อ�ำนวยความสะดวกต่างๆ อาทิเช่น สถานที่
อุปกรณ์ส�ำรอง เครื่ องมือทดสอบ ให้ มีความพร้ อมเสมอ ได้ แก่
- สถานที่การท�ำงาน (Facility) บริ ษัทฯ มีพื ้นที่ท�ำงาน 4,000 ตารางเมตร ท�ำให้
สามารถจัดสรรพื ้นที่ในการท�ำงานเป็ นสัดส่วน และเพียงพอต่อการใช้ งาน อาทิ
เช่น ห้ องประชุม 8 ห้ อง ห้ องทดสอบอุปกรณ์ ห้ องซ่อมอุปกรณ์ พื ้นที่ซอ่ มรถสื่อสาร
ดาวเทียม เพื่อให้ สามารถบริ การแก่ลกู ค้ าอย่างมีประสิทธิภาพ
- อุปกรณ์สำ� รอง (Spare Units) บริษทั ฯ จัดเตรียมอุปกรณ์สำ� รองเพือ่ ใช้ ในการสาธิต
และทดสอบการใช้ งานสินค้ าทีบ่ ริษทั ฯ จ�ำหน่ายให้ กบั ลูกค้ าอย่างเพียงพอ เพือ่ ให้
ลูกค้ าสามารถตัดสินใจสัง่ ซื ้อสินค้ าจากบริษทั ฯ ได้ อย่างมัน่ ใจ นอกจากนันอุ
้ ปกรณ์
ส�ำรองยังมีไว้ เพือ่ ให้ บริการหลังการขาย โดยในกรณีทสี่ นิ ค้ าทีล่ กู ค้ าซื ้อจากบริษทั ฯ
ช�ำรุดเสียหาย บริษทั ฯจะจัดเตรียมอุปกรณ์สำ� รองให้ ลกู ค้ าใช้ ทดแทนเป็ นการชัว่ คราว
ในระหว่างทีบ่ ริษทั ฯ น�ำอุปกรณ์ทช่ี ำ� รุดเสียหายดังกล่าวไปท�ำการซ่อมแซม
- ศูนย์ซอ่ มอุปกรณ์วทิ ยุสอื่ สาร (RF Repair Center) บริษทั ฯ จัดเตรียมห้ องปฏิบตั ิ
การส�ำหรับการซ่อมอุปกรณ์วทิ ยุสอื่ สาร พร้ อมลงทุนเครื่องมือทดสอบเป็ นเงินกว่า
30 ล้ านบาท พร้ อมทังชิ
้ ้นส่วนอิเลคทรอนิคส์ และบริษทั ฯ ยังสามารถซ่อมอุปกรณ์
สือ่ สารจากผู้ผลิตอืน่ ๆ ได้ แก่ Comtech EF Data, Xicom, CPI, Advantech เป็ นต้ น
2.3 ความพร้ อมทางด้ านบริ การอย่างมืออาชีพ (Professional Services)
- บริ ษัทฯ มีเป้าหมายที่จะด�ำเนินธุรกิจและให้ บริ การแก่ลกู ค้ าอย่างมืออาชีพ
บริ ษัทฯจึงได้ ด�ำเนินงานและจัดระบบการท�ำงานภายใต้ มาตรฐาน ISO 9001 มา
ตังแต่
้ ปี 2001 เพื่อเป็ นการรับประกันคุณภาพของระบบการท�ำงานและการให้
บริ การของบริ ษัทฯ ที่เป็ นระดับระดับสากลและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

2. Competency
2.1 Staff
To encourage all levels of employees to undergo training in new
technologies and products, operating skills and work ethics. Therefore,
the Company arranges for skilled technicians of both domestic and
overseas manufacturers, as well as academia and specialist to hold
exercises in the followings;
- Vendor’s Certificate, via training sessions held by vendors for engineers
in its technology and products. Most engineers at the Company have
received vendor certificate for meeting their standards.
- General Skills Training, via continual training courses held by specialists’
lecturers on various topics, such as teamwork and the 5S methods.
Employees are encouraged to cultivate positive attitudes and improve
their skills and efficiency, and team working.
- English Language Training, via regular training course in preparation for
the AEC markets.
- Factory Training, via on-site courses overseas. Employees can broaden
their horizons and gain deeper insight into the Company’s distributed
products and services.
2.2 Facilities
To maintain the capacity to deliver quality services in a timely efficient
manner. Therefore, the Company has ensured the availability of the
following:
- Workplace, which consists of 4,000 square meters partitioned into 8
conference rooms, an equipment testing room, the RF Repair Center and
a Satellite vehicle repair shop for most efficiency to meet customer needs.
- Spare Units: The Company keeps well-stocked. This includes courtesy
equipment used in after sales support to repair or replace damaged or
defective products. Spare units and parts are also used for both
demonstrations and troubleshooting, allowing customers to make
confident telecommunications investments.
- RF Repair Center which has more than 30 million Baht in test equipment
and electronic components. And the company also capable of performing
repair services on RF equipment by other manufacturers, such as
Comtech EF Data, Comtech EF Data, Xicom, CPI, and Advantech.
2.3 Professional Services
Held to strong 9001 standards of professionalism and customer care
since 2001. ISO 9001 standards ensure that the Company’s management
maintains international quality and is subject to ongoing.
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3. ผู้ให้ บริ การที่ได้ รับการไว้ วางใจจากลูกค้ า (Trusted Provider)
ด้ วยความพร้ อมทางด้ านสินค้ าทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูงและเทคโนโลยีลา่ สุด บุคลากรและ
วิศวกรทีม่ คี วามรู้ความช�ำนาญในการออกแบบ ติดตังแบบครบวงจร
้
สิง่ อ�ำนวยความ
สะดวกในการท�ำงาน ทังทางด้
้
านสถานที่ อุปกรณ์สำ� รอง เครื่องมือทดสอบ ศูนย์
บริการ และประสบการณ์ในการท�ำงานทีผ่ า่ นมา บริษทั ฯ จึงได้ รบั ความไว้ วางใจจาก
หน่วยงานชันน�
้ ำ โรงงานผู้ผลิตทีส่ ามารถให้ บริการออกแบบ ติดตัง้ ระบบสือ่ สาร
โทรคมนาคมและดิจติ อลทีวใี ห้ แก่ลกู ค้ า ได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพและคุ้มค่าในการลงทุน
รวมทังบริ
้ ษทั ฯ ยังให้ ความส�ำคัญกับการรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีรายละเอียดดังนี ้
3.1 ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการให้ บริ การอย่างยาวนาน
- บริ ษัทฯ มีประสบการณ์เป็ นผู้ให้ บริ การทางด้ านเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม
มาเป็ นเวลานานตังแต่
้ ปี 2537
- บริ ษัทฯ ได้ รับความไว้ วางใจให้ เป็ นผู้ให้ ค�ำปรึกษา ออกแบบ ติดตัง้ ระบบสื่อสาร
โทรคมนาคมและดิจิตอลทีวีแบบครบวงจรตามความต้ องการของหน่วยงานชัน้
น�ำทังหน่
้ วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ให้ บริ การสื่อสาร สถานีโทรทัศน์ อาทิเช่น
กองทัพบก กระทรวงการคลัง และ บริ ษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) สถานีโทรทัศน์
ช่อง 3, 5, 7, 9, 11 และ TPBS เป็ นต้ น รวมทังลู
้ กค้ าในกลุม่ ประเทศที่อยูใ่ น
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น Telekom Malaysia Berhad, Camintel
S.A., Department of Civil Aviation Myanmar เป็ นต้ น
3.2ความเชื่อมัน่ จากโรงงานผู้ผลิตชันน�
้ ำระดับโลกให้ เป็ นตัวแทนจ�ำหน่าย
- บริ ษัทฯ ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นตัวแทนจ�ำหน่ายสินค้ าและบริ การจากโรงงานผู้
ผลิตชันน�
้ ำระดับโลก เช่น CISCO, Thales, GE, Comtech EF Data, Viasat,
Harmonic, Evertz, Net Insight, และ Sony เป็ นต้ น โดยนอกจากจะได้ รับการ
แต่งตังเป็
้ นตัวแทนจ�ำหน่ายอย่างเป็ นทางการแล้ ว บริ ษัทฯ และพนักงานยังได้ รับ
รางวัลและประกาศณียบัตรต่างๆ จากผู้ผลิตดังกล่าวทังในด้
้ านเทคนิค และความ
สามารถในการท�ำการตลาดให้ กบั ผู้ผลิตเหล่านัน้ ซึง่ เป็ นการรับประกันถึงคุณภาพ
ของสินค้ าและบริ การของบริ ษัทฯ อีกทางหนึง่
3.3 การให้ ความส�ำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม
- บริษทั ฯ ด�ำเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพ ควบคูก่ บั ความใส่ใจในการรับผิดชอบต่อสังคม
ด้ วยความตังใจที
้ จ่ ะเป็ นบริษทั ฯ ทีเ่ ติบโตอย่างยัง่ ยืนและเป็ นบริษทั ทีด่ ขี องประเทศ
ท�ำให้ บริษทั ฯ เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการเข้ าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ทางสังคม
เพือ่ ร่วมเป็ นส่วนหนึง่ ในการสร้ างสรรค์ เสริมสร้ าง และให้ โอกาสดีๆ กลับคืนสูส่ งั คม
บริษทั ฯ มีนโยบาย 3 ส่วนหลัก ได้ แก่ ด้ านสนับสนุนการศึกษา ด้ านการรักษาสิง่
แวดล้ อม และด้ านการสนับสนุนชุมชน ส�ำหรับตัวอย่างโครงการเพือ่ สังคมทีบ่ ริษทั ฯ
ได้ ดำ� เนินการไปแล้ ว เช่น กิจกรรมเพือ่ สังคมเพือ่ ให้ พนักงานได้ มโี อกาสช่วยเหลือ
สังคมและสร้ างจิตอาสา
โดยพร้ อมใจกันท�ำความสะอาดบริเวณหาดทรายแก้ ว
เกาะเสม็ด จ.ระยอง และโครงการมอบปฏิทนิ แบบตังโต๊
้ ะ เพือ่ ใช้ สำ� หรับท�ำอักษร
เบรลล์เป็ นสือ่ การเรียนการสอนพร้ อมเงินสนับสนุน ให้ แก่มลู นิธิชว่ ยคนตาบอดแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็ นต้ น
2.2 ช่องทางการจ�ำหน่าย และกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย
บริ ษัทฯ มีชอ่ งทางการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริ การใน 2 ลักษณะดังนี ้
(1) การจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริ การโดยตรง
ฝ่ ายขายของบริ ษัทฯ จะท�ำการติดต่อและเจรจากับลูกค้ าโดยตรง โดยบริ ษัทฯ มี
การแบ่งทีมงานขายออกเป็ น 5 กลุม่ ตามลักษณะของกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย
เนื่องจากแต่ละกลุม่ ลูกค้ ามีลกั ษณะและวิธีการว่าจ้ างแตกต่างกัน โดยฝ่ ายขาย
จะท�ำหน้ าที่ดแู ลและน�ำเสนอบริ การต่างๆ ให้ แก่ลกู ค้ า รวมทังเพิ
้ ่มขีดความ
สามารถในการให้ บริ การ
เพื่อตอบสนองความต้ องการแก่ลกู ค้ าได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพโดยลูกค้ าของบริ ษัทฯ ครอบคลุมทังกลุ
้ ม่ ลูกค้ าเอกชน และหน่วย
งานของภาครัฐ ซึง่ สามารถจ�ำแนกออกเป็ นกลุม่ ต่างๆ ได้ ดงั นี ้

32

3. Trusted Provider
The Company has considerable advantages due to its principles of
innovation and competency and has built a strong reputation. Many
leading organizations and manufacturers trust the Company to provide
quality and cost effective services related to the design and integration of
telecommunications and broadcasting and digital TV system. This trust
also comes from the Company’s emphasis on social responsibility, as
follows
3.1 Proven Experiences
• The Company has been a provider of telecommunications services since
1994 The Company has been entrusted with the comprehensive services,
from consultation and design to integration and customization of
telecommunications and broadcasting and digital TV systems, Its
domestic client base includes leading organizations in both public and
private sectors, communications service providers, Ministry of Finance
(Thailand), OTT Public Co., Ltd. and TV Stations for Channel 3, 5, 7, 9, 11
and TPBS, ASEAN clients include Telekom Malaysia Berhad, Camintel
SA., Department for Civil Aviation (Myanmar) and more.
3.2 Vendor Recognition
From leading manufacturer that can attest to the Company’s business
capacity and quality control. The Company as an authorized distributor of
products and services by world-class vendors such as CISCO, Thales,
GE, Comtech EF Data, Viasat, Harmonic, Evertz, Net Insight, and Sony.
The Company and its employees have received awards and certificates
from these vendors in recognition of technical and marketing achievements
which can verify the quality of its products and services.
3.3 Corporate Social Responsibility: CSR
which continues to guide business operations. The Company aims at
becoming a national asset with sustainable growth. Therefore, it places
priority on participation in social and community activities. The Company’s
CSR policy can be divided into three main parts: educational, environmental
and community support. Past CSR works involved cleaning Sai Kaew
Beach, Koh Samed, Rayong, giving desk calendars for Braille production
and financial support given to the Foundation for the Blind in Thailand
under The Royal Patronage of H.M. the Queen.

2.2 Distribution Channel and Target Customers
The Company distributes its products and services using two methods as
follows;
(1) Distribution of products and services directly to customers
Sale Department contacts customers directly to discuss products and
services. Sales personnel are divided into five teams by target sector, due
to different business methods and characteristics. The department is
responsible for customer care and offering a variety of services, as well as
customizing services to fulfill client specifications. The Company’s
customers include both public and private organizations categorized as
follows;
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รายงานประจ�ำปี บริ ษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2560

1. กลุม่ ผู้ประกอบธุรกิจด้ านการถ่ายทอดสัญญาณวิทยุโทรทัศน์และธุรกิจเกีย่ วเนือ่ ง
(Broadcasting Sector) หมายถึง ผู้ประกอบการสถานีวทิ ยุและโทรทัศน์ภาคพื ้นดิน
(Terrestrial TV) ผู้ประกอบการสถานีวทิ ยุและโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียม (Satellite TV)
ผู้ประกอบการสถานีวทิ ยุและโทรทัศน์ผา่ นสายสัญญาณ (Cable TV) ผู้ประกอบการ
สถานีวทิ ยุและโทรทัศน์ผา่ นอินเทอร์เน็ต (IPTV) รวมทังธุ
้ รกิจทีเ่ กีย่ วข้ อง โดยธุรกิจ
เหล่านี ้จะท�ำการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงไปยังประชาชนทัว่ ไปภายใน
ประเทศ เช่น บริษทั กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จ�ำกัด (ช่อง 7) สถานีวทิ ยุโทรทัศน์
กองทัพบก ช่อง 5 บริษทั ทรูวชิ นั่ ส์ เคเบิ ้ล จ�ำกัด (มหาชน) บริษทั อสมท จ�ำกัด
(มหาชน) บริษทั บีอซี ี มัลติมเี ดีย จ�ำกัด (ช่อง 3) บริษทั เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไฟรส์ จ�ำกัด
(GMM One) และ บริษทั ทริปเปิ ล วี บรอดคาสท์ จ�ำกัด (ไทยรัฐทีว)ี เป็ นต้ น
2.กลุม่ ผู้ประกอบธุรกิจให้ บริการด้ านการสือ่ สารและโทรคมนาคม
(Telecommunications Service Provider Sector) หมายถึง ผู้ประกอบการทีใ่ ห้
บริการด้ านโครงข่ายสือ่ สารข้ อมูล บริการด้ านระบบโทรศัพท์เคลือ่ นที่ บริการด้ าน
ระบบอินเทอร์เน็ต เช่น บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด (มหาชน) บริษทั โทเทิล่ แอ็ค
เซ็ส คอมมูนเิ คชัน่ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั ไทยคม จ�ำกัด (มหาชน) เป็ นต้ น
3. กลุม่ ผู้ประกอบธุรกิจอื่นๆ (Commercial Sector) หมายถึง กลุม่ ธุรกิจที่
ต้ องการวางระบบเครื อข่ายส�ำหรับการรับ-ส่งข้ อมูลภายในบริ ษัทหรื อหน่วยงาน
ของตน เพื่อพัฒนาระบบโครงสร้ างพื ้นฐานและแอพพลิเคชัน่ ทางด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารภายในองค์กร เช่น บริษทั โตโยต้ า มอเตอร์ ประเทศไทย
จ�ำกัด บริษทั ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) บริษทั นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
และบริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) เป็ นต้ น
4. กลุม่ ลูกค้ าทีเ่ ป็ นองค์กรภาครัฐและสาธารณูปโภค (Public Sector) หมายถึง
หน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ ซึง่ จะรวมไปถึงหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้ องกับทหาร
ต�ำรวจ สถานศึกษา และสาธารณูปโภคต่างๆ ทีต่ ้ องการพัฒนาระบบโครงสร้ างพื ้น
ฐานทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารภายในองค์กร เช่น ส�ำนักงาน
ต�ำรวจแห่งชาติ ส�ำนักงานศาลยุตธิ รรม กระทรวงการคลัง กองบัญชาการกองทัพ
ไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การ
ไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค เป็ นต้ น ซึง่ ส่วนใหญ่จะใช้ วธิ ีจดั ซื ้อจัด
จ้ างในลักษณะเดียวกันกับระเบียบของทางราชการ เช่น มีการสอบราคา การ
ประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) เป็ นต้ น
5. กลุม่ ลูกค้ าต่างประเทศ (International Sector) บริษทั ฯ มีการส่งสินค้ าไปจ�ำหน่าย
ยังประเทศต่างๆ ซึง่ ส่วนมากจะเป็ นกลุม่ ประเทศทีอ่ ยูใ่ นภูมภิ าคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ไม่วา่ จะเป็ นประเทศเวียดนาม มาเลเซีย กัมพูชา พม่า ส�ำหรับตัวอย่างลูกค้ า
เช่น Telekom Malaysia Berhad, Camintel S.A, ScopeTel Sdn Bhd, Department
of Civil Aviation Myanmar เป็ นต้ น

1. Broadcasting Sectors are consisting of terrestrial, satellite, cable and
internet protocol TV (IPTV) operators as well as related business. These
operators broadcast video and audio signals to the general public locally.
Examples include Bangkok Broadcasting & TV Co., Ltd (Channel 7), Royal
Thai Army Radio and Television Station (Channel 5), True Visions Cable
PLC., MCOT PCL, BEC Multimedia Co., Ltd (Channel 3), The One Enterprise
Co., Ltd (GMM One) and Triple V Broadcast Co., Ltd. (Thairath TV).
2. Telecommunications Service Provider Sectors are consisting of service
providers of information networks, mobile phone networks and internet
networks. Example includes True Corporation PLC, Total Access
Communications PLC (DTAC) and Thaicom PLC.
3. Commercial Sectors are consisting of businesses that require
implementation of intra-network systems for company information,
communications and applications. Examples include Toyota Motor Thailand
Co., Ltd., CP All Public Company Limited, Nissan Motor (Thailand) Co., Ltd.
and PTT Public Company Limited.
4. Public Sectors are consisting of public agencies and state enterprises
that require to develop intra-organizational information and communications
technology infrastructure systems. State procurement methods mostly
involve procedures similar to those under government regulations, e.g.
request fro tender (RFT), e-Auction, etc. Public entities that engage
telecommunications services include the Royal Thai Police Headquarters,
Court of Justice, Ministry of Finance, Royal Thai Armed Forces Headquarters,
Chulalongkorn University, Mahidol University, Kasetsart University,
Metropolitan Electricity Authority and Provincial Electricity Authority.
5. International Sectors are consisting of agencies and organizations from
foreign nations, particularly in ASEAN region such as Vietnam, Malaysia,
Cambodia and Myanmar. Examples include Telekom Malaysia Berhad,
Camintel S.A.., Scope Tel Sdn.Bhd, and the Department of Civil Aviation
(Myanmar).
(2) Distribution of Products and Services via Business Partners
The majority of the Company’s business partners are also in the ICT industry,
purchasing the Company’s products and services in addition to their own,
for sales and tenders. These partners include Samart Telcoms PCL., Loxley
Wireless PLC, SVOIA PLC and Supreme Distribution (Thailand) Co., Ltd.

2. การจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริ การผ่านพันธมิตรทางธุรกิจ
ปี 2560 (2017)
ปี 2559 (2016)
ปี 2558 (2015)
พันธมิตรทางธุรกิจของบริ ษัทฯ
ส่วนใหญ่จะอยูใ่ นอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
ล้านบาท(million baht) ล้านบาท(million baht) ล้านบาท(million baht)
สารสนเทศและสื่อสารเช่นเดียวกับบริ ษัทฯ โดยพันธมิตรเหล่านี ้จะซื ้อผลิตภัณฑ์ การจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการโดยตรง
641.98
565.12
965.36
และบริ การของบริ ษัทฯ
เพื่อไปจ�ำหน่ายควบคูก่ บั ผลิตภัณฑ์และบริ การของ
(95.07%)
(78.99%)
(94.27%)
Distribution directly to customers
ตนเอง หรื อการเข้ าประมูลงานต่างๆ เช่น บริ ษัท สามารถ เทลคอม จ�ำกัด ผู้ประกอบธุรกิจด้ านการแพร่กระจายสัญญาณ 123.86
126.78
94.16
(มหาชน) บริ ษัท ล็อกซเล่ย์ ไวร์ เลส จ�ำกัด (มหาชน) บริ ษัท เอสวีโอเอ จ�ำกัด
(18.34%)
(12.44%)
(9.24%)
Broadcasting Sectors
(มหาชน) และบริ ษัท สุพรี ม ดิสทิบวิ ชัน่ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด เป็ นต้ น
ผู้ประกอบธุรกิจให้ บริ การด้ านการสื่อสารและโทรคมนาคม
67.61
89.88
270.81
โดยในปี 2558 – 2560 บริ ษัทฯ มีรายได้ จากการขายและบริ การ แบ่งตามช่อง
ทางการจ�ำหน่าย และกลุม่ ลูกค้ าต่างๆ เป็ นดังนี ้
(Revenue from sales and services by distribution channel and target
sector for 2014-2016)

Telecommunication service provider Sectors

(10.01%)

(12.56%)

(26.57%)

ผู้ประกอบธุรกิจอื่นๆ
Commercial Sectors

153.00
(22.66%)

146.74
(20.51%)

214.38
(21.03%)

องค์กรภาครัฐและสาธารณูปโภค
Public Sectors

278.24
(41.21%)

174.88
(24.44%)

379.83
(37.27%)

ลูกค้ าต่างประเทศ
International Sectors

19.28
(2.86%)

26.84
(3.75%)

6.19
(0.61%)

การจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริ การผ่านพันธมิตรทางธุรกิจ

Distribution via Business Partners

33.26
(4.93%)

150.34
(21.01%)

53.86
(5.28%)

รวม
Total

675.24
(100.00%)

715.46
(100.00%)

1,019.22
(100.00%)
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ตัวอย่างผลงานที่ผา่ นมาของบริ ษัทฯ ในช่วงปี 2558 – 2560

(History of business achievements by client organizations, project/product and revenue from 2015-2017)

ปี

ลูกค้ า
(Customer Name)

(Year)

โครงการ / สินค้ า
(Project / Product)

มูลค่างาน (ล้านบาท)
Revenue (Mil. Bt.)

(2017)

ผลิตภัณฑ์ระบบสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunications Products)
กองทัพบก
ระบบสือ่ สารดาวเทียมแบบยุทธวิธสี นับสนุนหน่วยระดับกองพล พร้ อมอุปกรณ์ประกอบชุด

(Royal Thai Army)

(Tactical Satellite Communication System)

80.40

2560

กองทัพเรื อ

ติดตังชุ
้ มสายโทรศัพท์พื ้นทีส่ ตั หีบ

23.36

2560

บริ ษท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด

ส่งมอบอุปกณ์สำ� หรับการปรับปรุงและพัฒนาสถานีขา่ ยสือ่ สารทัว่ ประเทศ

22.91

2559

กองทัพเรื อ

ติดตังชุ
้ มสายโทรศัพท์กลาง กองทัพเรือ และติดตังระบบโทรศั
้
พท์กองบังคับการสีก่ องเรือ

25.60

2559

กองทัพอากาศ

อุปกรณ์รับสัญญาณภาพจากเครื่ องบินลาดตระเวณและวิทยุ Multi Band

16.64

2559

บริ ษท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด

ติดตังสถานี
้
ดาวเทียม VSAT ส�ำรองฉุกเฉิน

13.64

2558

กรมการทหารสื่อสาร

ปรับปรุงระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VTC) ของศูนย์ปฏิบตั การ กองทัพบก

22.44

2558

กรมการทหารสื่อสาร

ระบบเฝ้าตรวจเคลื่อนที่ พร้ อมอุปกรณ์ประกอบ

39.07

2558

บริ ษท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด
(Aeronautical Radio of Thailand Ltd.)

ระบบสื่อสารดาวเทียม โครงการปรับปรุง/พัฒนาระบบสื่อสารดาวเทียม
TES ( Telephony Earth Station) พร้ อมติดตัง้

103.18

2558

บริษทั ไทยคม จ�ำกัด (มหาชน)

Fixed Remote Station & Dynamic Bandwidth VSAT Network

23.49

2560

(2017)
(2017)
(2016)
(2016)
(2016)
(2015)
(2015)
(2015)
(2015)

(Royal Thai Navy)
(Aeronautical Radio of Thailand Ltd.)
(Royal Thai Navy)
(Royal Thai Air Force)
(Aeronautical Radio of Thailand Ltd.)

(Signal Department, Royal Thai Army)
(Signal Department, Royal Thai Army)

(Thaicom Public Company Limited)

(Unified Communication System (IP PBX))
(Spare part for Satellite Communication)
(Main IP PBX Installation)

(VDO Downlink Receiver)

(DB7 Disaster Recovery sites)

(Upgrade New HD MCU and VTC)
(Border Surveillance)

(Fixed Remote Station & Dynamic Bandwidth VSAT Network)

ผลิตภัณฑ์ระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และดิจิตอลทีวี (Broadcasting and Digital TV Products)
ติ ด ตัง้ แผนงานปรั บ ปรุ ง สิ่ง อ� ำ นวยความสะดวกด้ า นกระจายเสี ย งหรื อ โทรทัศ น์
จ�ำนวน 10 สถานีเสริ ม

79.76

(Thai PBS)

ติดตังระบบเครื
้
่องส่งโทรทัศน์ระบบดิจทิ ลั ส�ำหรับสถานีเสริม A3
โครงการโทรทัศน์ดจิ ทิ ลั

22.95

2559

บริษทั บีอซี ี – มัลติมเี ดีย จ�ำกัด

ระบบถ่ายทอดนอกสถานทีร่ ะบบคมชัดสูง

85.31

2558

บริษทั บีอซี ี – มัลติมเี ดีย จ�ำกัด

ซื ้อขายรถยนต์และอุปกรณ์พร้ อมติดตังระบบงาน
้
โครงการรถถ่ายทอดสัญญาณผ่านดาวเทียม
(DSNG Project (Digital Satellite News Gathering)

49.95

2560

(2017)

2560

(2017)

(2016)
(2015)

สถานีโทรทัศน์ อ.ส.ม.ท.

(MCOT Public Company Limited (MCOT))

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบเี อส

(BEC - Multimedia)
(BEC - Multimedia)

10 Stations: MCOT Facilities for Digital TV Transmission Stations

(Digital TV Transmitter)

(Outside Broadcasting Van (OBVAN))

ผลิตภัณฑ์ภายใต้ ชื่อ PlanetComm (Products distributed under the PlanetComm brand)
2560

กรมสรรพาวุธทหารเรือ

ส่งมอบเครื่องรบกวนสัญญาณวิทยุตราอักษร Planetcomm รุ่น WT-Defender

1.60

2558

บริษทั ไทยคม จ�ำกัด (มหาชน)

C-Band Satellite Mobile Car

47.36

(2017)
(2015)

(Naval Ordnance Department)
(Thaicom Public Company Limited)

(Jammer: WT-Defender)
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รายงานประจ�ำปี บริ ษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2560

2.3 นโยบายราคา
นโยบายราคาของบริ ษัทฯ จะแตกต่างกันไปตามประเภทสินค้ าและบริ การ
1) กรณีที่เป็ นผลิตภัณฑ์ที่บริ ษัทฯ เป็ นตัวแทนจ�ำหน่าย บริ ษัทฯ จะก�ำหนดราคา
ขายด้ วยต้ นทุนบวกอัตราก�ำไรขันต้
้ นที่เหมาะสม (Cost-Plus Pricing) โดยค�ำนึง
ถึงราคาสินค้ าของคูแ่ ข่งในท้ องตลาด เพื่อให้ สามารถแข่งขันได้
2) กรณีที่เป็ นผลิตภัณฑ์ภายใต้ ชื่อ PlanetComm บริ ษัทฯ จะก�ำหนดราคาขาย
โดยค�ำนึงถึงราคาสินค้ าเทียบเคียงหรื อสินค้ าทดแทนของคูแ่ ข่งในท้ องตลาด เพื่อ
ให้ สามารถแข่งขันได้

2.3 Pricing policy
The Company’s pricing policy varies according to the type of product or
service
1) Products for which the Company is an authorized distributor are priced
based on product expense plus an appropriate markup percentage
(cost-plus pricing), while accounting for market prices set by competitors.
2) Products under the PlanetComm brand are priced by accounting for
the market prices of comparable products set by competitors.

2.4 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
ภาวะอุตสาหกรรม
บริ ษัท ฯประกอบธุรกิ จ หลักเป็ น ตัวแทนจ� ำ หน่ายผลิต ภัณ ฑ์ ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและอุปกรณ์สอื่ สารโทรคมนาคมจากผู้ผลิตชันน�
้ ำจากทัว่ โลก รวมทัง้
เป็ นผู้ให้ บริการและติดตังระบบสารสนเทศต่
้
างๆ แก่ภาครัฐและเอกชน เพือ่ ทีจ่ ะ
รองรับความต้ องการของลูกค้ าได้ ครบวงจร ดังนันอุ
้ ตสาหกรรมทีม่ ผี ลกระทบต่อ
การด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ คืออุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
Economic Intelligence Center (EIC) ประเมินเศรษฐกิจไทยปี 2560 เติบโตดี
ขึ ้น จากเดิมที่คาดว่าจะเติบโตที่ร้อยละ 3.4 หลังส�ำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) รายงานตัวเลขประมาณการ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของไทยในปี 2560 ขยายตัวร้ อยละ 3.9
ปรับตัวดีขึ ้นจากการขยายตัวร้ อยละ 3.2 ในปี 2559 ซึง่ ในช่วงไตรมาสสาม ปี
2560 ขยายตัวร้ อยละ 4.3 เร่งขึ ้นจากการขยายตัวร้ อยละ 3.8 ในไตรมาสก่อน
หน้ า เป็ นอัตราการขยายตัวสูงสุดในรอบ 18 ไตรมาส ในด้ านการใช้ จา่ ย โดย
ปั จจัยสนับสนุนจากการขยายตัวเร่งขึ ้นของการส่งออกสินค้ าและการขยายตัวต่อ
เนื่องของการบริ โภคภาคเอกชน การใช้ จา่ ยภาครัฐบาล และการลงทุนรวม ใน
ด้ านการผลิต การผลิตสาขาอุตสาหกรรม ฟื น้ ตัวชัดเจนและสนับสนุนเศรษฐกิจ
ได้ มากขึ ้น สาขาการค้ าส่งค้ าปลีก สาขาไฟฟ้า ก๊ าซ และการประปา และสาขา
ประมงขยายตัวเร่งขึ ้น สาขาเกษตรกรรมขยายตัวในเกณฑ์สงู สาขาขนส่งและ
คมนาคม และสาขาโรงแรมและภัตตาคารขยายตัวดีตอ่ เนื่อง ในขณะที่สาขาการ
ก่อสร้ างปรับตัวลดลง และเมื่อปรับผลของฤดูกาลออกแล้ ว เศรษฐกิจไทยใน
ไตรมาสที่สามของปี 2560 ขยายตัวจากไตรมาสที่สองของปี 2560 ร้ อยละ 1.0
(QoQ_SA) รวม 9 เดือนแรกของปี 2560 เศรษฐกิจไทยขยายตัว ร้ อยละ 3.8 รวม
ถึงความผันผวนในตลาดการเงินโลก

2.4 State of the Industry and Competition
Industry overview
The Company’s operations mainly involve distributing IT products and
telecommunications equipment for leading vendors worldwide, as well as
providing information system installation services to public and private
sectors in order to comprehensively meet custom needs. Therefore, the
Company’s operations are significantly affected by changes in the IT and
telecommunications equipment industries
Economic Intelligence Center (EIC) evaluated that Thailand’s economy
in 2017 was growing up, from predictably 3.4% after Office of the National
Economic and Social Development Board (NESDB) reported that
Thailand’s Gross Domestic Product (GDP) in 2017 was expanded from
3.9% from 3.2% in 2016. The third quarter of 2017 was expanded for
4.3%, from 3.8% in previous quarters which was the highest expansion in
18 quarters. Expenditure supported by government’s enhancement for
export and continuous expansion by private consumers, government’s
spending, integrated investment in production, industrial production,
supporting economy on retailing, electricity supply, gas, water supply,
festering expansion. The expansion of agricultural sector, logistics and
transportation, hotel and restaurant was continuously rising, while
construction sectors were reducing. Thailand’s economy in the third
quarter of 2017 was increased from 1.0 (QoQ_SA) in the second quarter
of the year. For the first 9 months of 2017, Thailand’s economy was
expanding at 3.8%, together with globally financial fluctuation.

EIC ประมาณการ GDP 2560 - 2561
Estimation on Economy and Economic Expansion Rate in 2017-2018
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ประมาณการเศรษฐกิจและอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจในปี 2560-2561
• การบริ โภคภาคเอกชน ปี 2560 ชะลอลงตามการส่งออกสินค้ า ขณะที่ปี 2561
การบริ โภคภาคเอกชนมีแนวโน้ มขยายตัวอย่างค่อยเป็ นค่อยไป เนื่องจากก�ำลัง
ซื ้อยังถูกกดดันจากตลาดแรงงานที่ซบเซาและราคาสินค้ าเกษตรที่ชะลอตัว จึง
พึง่ พาการใช้ จา่ ยผู้มีรายได้ สงู และมาตรการรัฐ
• การลงทุนภาคเอกชน ปี 2561 มีแนวโน้ มฟื น้ ตัว แม้ จะยังขยายตัวในระดับต�่ำ
ตามการขยายตัวของการลงทุนในหมวดเครื่ องมือเครื่ องจักร ในขณะที่การลงทุน
ในหมวดก่อสร้ างปรับตัวลดลง และพลักดันจากการส่งออกที่ขยายตัว
• การลงทุนภาครัฐปี 2560 ปรับเพิม่ ขึ ้นตามการเร่งใช้ จา่ ยของภาครัฐ ขณะทีป่ ี
2561 ขยายตัวตามเม็ดเงินจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและเงินอุดหนุนทีส่ งู ขึ ้น
• ปริ ม าณการส่ง ออกสิ น ค้ า สอดคล้ อ งกับ การขยายตัว เร่ ง ขึน้ ของเศรษฐกิ จ
ประเทศคูค่ ้ าหลักและเศรษฐกิจโลก แต่การขยายตัวชะลอลงจากราคาสินค้ า
เกษตรที่ลดลงและการชะลอความร้ อนแรงของวัฏจักรสินค้ าอิเล็กทรอนิกส์
• ในช่วงที่ผา่ นมาภาคการท่องเที่ยวยังคงมีแนวโน้ มขยายตัวต่อเนื่องใน ปี 2561
อย่างเต็มศักยภาพหลังผ่านพ้ นช่วงไว้ อาลัย และพ้ นโทษแบน ICAO (The
International Civil Aviation Organization) และทิศทางเศรษฐกิจโลกที่เริ่ มปรับ
ตัวในทิศทางที่ดีขึ ้น
• เงินเฟ้อเพิ่มขึ ้นอย่างช้ าๆ ตามแนวโน้ มราคาน� ้ำมัน และก�ำลังซื ้อครัวเรื อน

Estimation on Economy and Economic Expansion Rate in 2017-2018
• Private consumption in 2017 was slow down following export activity,
while in 2018; private consumption will be gradually growing, affected by
regression of lanner market and agricultural slow down, led to more
relying on high income people and public measures.
• Private sector investment in 2018 would be recovered even in low level,
following expanded investment in machinery. Investment in construction
would be lower, mainly being pushed from expanding export
• Public sector investment in 2017 was increased from accelerated
public expenditure, while in 2018, economic stimulation and financial
support would be more
• Export volume would be related with accelerated economic expansion of
partnership countries and global economy. The expansion would be slow
down due to lower price of agricultural products and electronic cycle.
• Tourism sector has been continuously expanding after elapse of
condolence period and banned by ICAO (The International Civil Aviation
Organization) as well as bright global economy direction with gradual
• Increase of inflation in line with oil price and household affordability

ภาพรวมมูลค่าการตลาดสื่อสารปี 2560-2561
ภาพรวมธุรกิจสื่อสารปี 2560 มีการ “เติบโตอย่างต่อเนื่อง” โดย สวทช. คาด
การณ์วา่ ตลาดสื่อสารจะมีมลู ค่า 632,120 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 9.5 จากปี
2559 ที่เติบโตร้ อยละ 7.7 ซึง่ เป็ นไปตามการเติบโตของตลาดอุปกรณ์และตลาด
บริ การสื่อสารโดยมีปัจจัยสนับสนุนที่ส�ำคัญมาจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของผู้บริ โภคที่เปลี่ยนมาใช้ smart phone เพื่อรองรับความต้ องการเข้ าถึงข้ อมูล
และอินเทอร์ เน็ตในทุกที่ทกุ เวลา รวมทังได้
้ รับแรงกระตุ้นจากการพัฒนาธุรกิจบน
แพลตฟอร์ ม ต่ า งๆในโลกออนไลน์ แ ละการใช้ สื่ อ ดิ จิ ทัล คอนเทนต์ เ พื่ อ การ
โฆษณาและประชาสัมพันธ์ที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง อาทิ การท�ำธุรกรรม
ทางการเงิน (E-Payment) การค้ าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) และ
การใช้ บริ การสื่อสารข้ อมูล (Cloud Service) ประกอบกับการประมูลใบอนุญาต
ถือครองคลื่นความถี่ 900, 1800 และ 2100MHz ที่ผา่ นมารวมทังการด�
้
ำเนิน
โครงการของภาครัฐในการขยายอินเทอร์ เน็ตประชารัฐสาหรับทุกหมูบ่ ้ าน ส่งผล
ให้ ผ้ ูให้ บริ การด้ านโทรคมนาคมยังมีการลงทุนด้ านอุปกรณ์ โครงข่ายหลักเพื่อ
รองรั บ ความต้ องการใช้ งานและการขยายฐานลู ก ค้ า รวมถึ ง ปรั บ เปลี่ ย น
เทคโนโลยี ใ ห้ มี ค วามทัน สมัย ขณะที่ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ หลายหน่ ว ยงานก็ มี
โครงการปรับปรุงเครื อข่ายหลักขององค์กรให้ รองรับระบบ IP มากขึ ้น โดย
สามารถสรุปสถานการณ์ตลาดสื่อสารที่สาคัญ ดังนี ้

Telecommunications market value in 2017-2018
In overview, the telecommunications market will be “continuously
growing”. National Science and Technology Development (NSTDA)
predicted that the telecommunications market value will be at 632,120
million Baht, increased for 9.5% from 2016 which the growth was at 7.7%
following growth of telecommunications equipment and services market
mainly affected by behavioral change of consumer for smart phone to
always easily access to data and internet as well as business development
on online platform basis and use of digital content for continuously
growing advertisement and public relations , for example, E-Payment,
E-Commerce, Cloud Service, as well as auction for license for ownership
for radio frequency 900, 1800 and 2100 MHz, government projects on
civil state internet for all villages, advanced technologies innovation,
government’s projects for core networks improvement for IP support.
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รายงานประจ�ำปี บริ ษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2560

มูลค่าตลาดอุปกรณ์สื่อสารปี 2560
คาดว่าจะเติบโตร้ อยละ 5.9 ชะลอตัวลงจากปี ก่อนที่เติบโตร้ อยละ 8.8 โดยมี
มูลค่าตลาด 261,109 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้น 14,596 ล้ านบาท เมื่อพิจารณา
ตลาดอุปกรณ์แยกตามประเภท พบว่า
• เครื่องโทรศัพท์ ในปี 2560 คาดว่ามีมลู ค่าตลาด 119,970 ล้านบาท เพิม่ ขึ ้น 8,560
ล้านบาท หรือร้ อยละ 7.7 ตามความต้ องการโทรศัพท์เคลือ่ นทีแ่ บบ Smart Phone ที่
เพิม่ สูงขึ ้น แต่สาหรับโทรศัพท์เคลือ่ นทีแ่ บบ Feature Phone และเครื่องโทรศัพท์
ประจ�ำที่ (Fixed Line Handset) น่าจะหดตัวตามความต้ องการใช้ งานโทรศัพท์ใช้ สอย
ตามบ้ านทีล่ ดลง ทังนี
้ ้ความต้ องการเครื่องโทรศัพท์ IP PHONE สาหรับองค์กรน่าจะ
ขยายตัวได้ เนือ่ งจากการพัฒนาเครือข่ายภายในให้ สามารถลดค่าใช้ จา่ ยขององค์กร
• อุปกรณ์โครงข่ายหลัก ในปี 2560 คาดว่ามีมลู ค่าตลาด 75,459 ล้ านบาท เพิ่ม
ขึ ้น 2,175 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 3.0 ซึง่ เป็ นอัตราการเติบโตที่ลดลงเมื่อเปรี ยบ
เทียบกับปี 2559 ที่อยูท่ ี่ร้อยละ 5.2 เนื่องจากในช่วงที่ผา่ นมา ผู้ประกอบการราย
ใหญ่มีการเร่งพัฒนาโครงข่ายไปมากแล้ ว ส่งผลให้ ความต้ องการอุปกรณ์โครง
ข่ายทังที
้ ่เป็ นอุปกรณ์ระบบเครื อข่าย (Core Network Equipment) และอุปกรณ์
ระบบสายสัญญาณ (Infrastructure Cabling) เริ่ มชะลอตัวลง
• อุปกรณ์สอื่ สารใช้ สาย ในปี 2560 คาดว่าจะมีมลู ค่าตลาด 18,115 ล้ านบาท เพิม่
ขึ ้น 1,382 ล้ านบาท หรือร้ อยละ 8.3 โดยในกลุม่ อุปกรณ์รับสัญญาณจากสาย
(Access Equipment) และสายสัญญาณ (Network Cabling) ยังเติบโตได้ ดจี าก
การสนับสนุนของภาครัฐผ่านโครงการอินเทอร์ เน็ตประชารัฐ รวมทังโครงการจั
้
ด
ให้ มีสญ
ั ญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูงในพื ้นที่ชาย
ขอบ 3,920 หมูบ่ ้ าน (Universal Service Obligation: USO) แต่อปุ กรณ์ในกลุม่ ตู้
โทรศัพท์สาขา หรือ PBX (Private Branch Exchange) จะหดตัว
• อุปกรณ์สอื่ สารไร้ สาย ในปี 2560 คาดว่าจะมีมลู ค่าตลาด 47,565 ล้ านบาท เพิม่
ขึ ้น 2,479 ล้ านบาท หรือร้ อยละ 5.5 จากปี กอ่ น โดยกลุม่ อุปกรณ์สอื่ สารไร้ สายยังคง
เติบโตตามการลงทุนโครงข่าย 4G ทีย่ งั คงมีอยูบ่ ้ างแต่จะเติบโตได้ ไม่สงู มาก
ตลาดบริการสื่อสาร
คาดการณ์วา่ มูลค่าตลาดบริ การสื่อสารปี 2560 ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องที่
ร้ อยละ 12.2 ด้ วยมูลค่า 371,011 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้น 40,196 ล้ านบาท จากปี
2559 เมื่อพิจารณาตลาดบริ การแยกตามประเภท พบว่าบริ การโทรศัพท์ประจ�ำที่
ในปี 2560 คาดว่าจะมีมลู ค่า 10,265 ล้ านบาท ลดลง 1,741 ล้ านบาท หรื อร้ อย
ละ -14.5 และจะหดตัวลงอย่างต่อเนื่องตามฐานลูกค้ าที่ลดลงจากการเปลี่ยน
พฤติกรรมไปใช้ การสื่อสารทางภาพและเสียงผ่านอินเทอร์ เน็ต และ Social
Media รวมทังการใช้
้
บริ การเสียงผ่านเครื อข่าย IP มากขึ ้น
• บริการโทรศัพท์ประจ�ำที่ ในปี 2560 คาดว่าจะมีมลู ค่า 10,265 ล้ านบาท ลดลง
1,741 ล้ านบาทหรือร้ อยละ -14.5 และจะหดตัวลงอย่างต่อเนือ่ งตามฐานลูกค้ าที่
ลดลงจากการเปลีย่ นพฤติกรรมไปใช้ การสือ่ สารทางภาพและเสียงผ่านอินเทอร์ เน็ต
และ Social Media รวมทังการใช้
้
บริการเสียงผ่านเครือข่าย IP มากขึ ้น
• บริการโทรศัพท์เคลือ่ นที่ ในปี 2560 คาดว่าจะมีมลู ค่าตลาด 282,961 ล้ านบาท
เพิม่ ขึ ้น 41,397 ล้ านบาท หรือร้ อยละ 17.1 โดยเป็ นการขยายตัวของการให้ บริการ
แบบ Mobile Non-voice ทีค่ าดว่าจะโตถึงร้ อยละ 35.2 ตามการใช้ งานสือ่ สาร
ข้ อมูลทีเ่ พิม่ ขึ ้น ประกอบกับได้ รับแรงกระตุ้นจากการแข่งขันเพือ่ การแย่งชิงส่วน
แบ่งการตลาดทังในรู
้ ปแบบ Content และความหลากหลายของการให้ บริการ
ดิจทิ ลั แต่สำ� หรับการให้ บริการแบบ Mobile Voice คาดว่าจะลดลงร้ อยละ -10.3
• บริการอินเทอร์ เน็ต ในปี 2560 คาดว่าจะมีมลู ค่าตลาด 57,691 ล้ านบาท เพิม่ ขึ ้น
1,951 ล้ านบาท หรือร้ อยละ 3.5 ขยายตัวตามความต้ องการใช้ งานจากภาค
องค์กรและภาคครัวเรือนทีข่ ยายตัวในต่างจังหวัดโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ในปี
2560 คาดว่าจะมีมลู ค่าตลาด 5,170 ล้ านบาท ลดลง 1,790 ล้ านบาท หรือร้ อยละ
-25.7 ซึง่ เป็ นการลดลงอย่างต่อเนื่อง จากการถูกแทนทีด่ ้ วยการติดต่อผ่านบริการ
สือ่ สารทางภาพและเสียงผ่านอินเทอร์ เน็ตรวมทังการสื
้
อ่ สารผ่าน Social Media
• บริการสือ่ สารข้ อมูล ในปี 2560 คาดว่าจะมีมลู ค่าตลาด 14,924 ล้ านบาท เพิม่ ขึ ้น
378 ล้ านบาท หรือร้ อยละ 2.6 เป็ นการเติบโตจากการทีผ่ ้ ใู ช้ งานส่วนบุคคลและผู้ใช้
งานองค์กรทีเ่ ริ่มให้ ความส�ำคัญในการส�ำรองข้ อมูลบน Cloud Service มากขึ ้น แต่
อย่างไรก็ตาม แม้ วา่ ความต้ องการใช้ บริการสือ่ สารข้ อมูลจะเพิม่ สูงขึ ้น แต่จากการ
แข่งขันด้ านราคาทีร่ ุนแรง ส่งผลให้ มลู ค่าตลาดโดยรวมจะเติบโตได้ ไม่สงู มากนัก

Telecommunications devices market
The market value in 2017 was expected to be 5.9%, slow down from
8.8% in previous year. The market value was 261,109 million Baht, or
14,596 million Baht increase.
• Telephone set: In 2017, the market value was 119,970 million Baht,
increased for 8,560 million Baht or 7.7% as per the greater demand for
smart phone. For Feature Phone and Fixed Line Handset, the demand
would be lower due to lower demand for household phone. IP PHONE for
organization would be expanded due to internal network development for
organization’s cost reduction.
• Main network equipment: In 2017, the market value was expected at 75,459
million Baht, increased for 2,175 million Baht or 3.0% which was the declining
growth, figured as 5.2% compared to 2016 since big entrepreneurs already
developed many networks so Core Network Equipment and Infrastructure
Cabling will be slow down
• Wireless equipments: In 2017, the market value was expected at 18,115
million Baht, increased for 1,382 million Baht or 8.3%. Access Equipment
and Network Cabling are still growing from government support through
civil state internet projects as well as providing mobile phone signal and
high speed internet for 3,920 villages in suburb areas(Universal Service
Obligation: USO), while PBX (Private Branch Exchange will be shrunk.
• Wireless equipment: In 2017, the market value was expected at 47,565
million Baht, increased for 2,479 million Baht or 5.5% from previous years.
Wireless equipment remains its growth at some level but not much as per
4G network investment.
Telecommunications Service Market
It was predicted that telecommunications service market in 2017 will be
continuously rising at 12.2%, valued 371,011 million Baht or increasing
40,196 million Baht from 2016.
According to the market segmentation, the value of fixed telephone in
2017 was 10,265 million Baht , reducing 1,741 mullion Baht or -14.5%
and will be continuously reducing due to lower customers base caused
by behavioral change to visual and audio communications through
internet and Social Media, audio service though IP network
• Fixed telephone service : In 2017, the market value was expected at
10,265 million Baht, reduced for 1,741 million Baht or -14.5% and will be
continuously reduced following lower customers base , caused by
caused by behavioral change to visual and audio communications
through internet and Social Media, audio service though IP network
• Mobile phone service: In 2017, the market value was expected at 282,961
million Baht, increased for 7 million Baht or 17.1%. Mobile No voice service
expansion was expected to rise 35.2% due to more data communications,
motivation from market sharing competition in form of content and variety of
digital service. Mobile Voice service would be reduced for -10.3%
• Internet service: In 2017, the market value was expected at 57,691 million
Baht, increased for 1,951 million Baht, or 3.5% expanded following organizational
and household demands in provincial areas. For international call, in 2017, the
market value was expected at 5,170 million Baht, reduced for 1,790 million Baht
or -25.7% which was continuously reduced caused by replacement with visual
and audio communications through internet and social media
• Data communications service: In 2017, the market value was expected
to be 14,924 million Baht or increased for 378 million Baht or 2.6% as
growth from personal and organizational clients giving more importance
on data backup in Cloud Service. Even greater demand for data
communications service, price competition hinders its growth.

Planet Communications Asia Public Company Limited

Annual Report 2017

38

ทิศทางธุรกิจสือ่ สารปี 2561
ภาพรวมตลาดโทรคมนาคมแบบไร้ สายของไทยในปี 2561 ยังคงมีทศิ ทางการ
เติบโตอย่างต่อเนือ่ ง แต่ชะลอตัวลงจากปี 2560 อันเนือ่ งจากได้ รบั แรงหนุนส�ำคัญ
จากปัจจัยเดิมในปี 2560 และนโยบายจากภาครัฐทีต่ ้ องการพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐาน
เช่น อินเทอร์เน็ตต�ำบลและสังคมไทยทีก่ ้ าวสูส่ งั คมเมืองมากขึ ้น รวมทังความต้
้
องการ
ใช้ การสือ่ สารทางภาพและเสียง รวมทังอิ
้ นเทอร์เน็ตบรอดแบรนด์ทยี่ งั เพิม่ ขึ ้นอย่างต่อ
เนือ่ ง ประกอบกับการใช้ กลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์สนิ ค้ าและบริการของผู้ประกอบ
การในการขยายฐานลูกค้ า ทีจ่ ะมาในรูปแบบดิจทิ ลั คอนเทนต์ใหม่ๆ มากขึ ้น
แต่อย่างไรก็ตาม ในส่วนของผู้ให้ บริการธุรกิจสือ่ สารจะเกิดการแข่งขันกันอย่าง
รุนแรง ทังการแย่
้
งชิงส่วนแบ่งการตลาด รวมทังการพั
้
ฒนาเทคโนโลยีและผลิต
ภัณฑ์ใหม่ๆ เพือ่ ให้ ตรงกับพฤติกรรมของผู้บริโภคทีเ่ ปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว ทังนี
้ ้
ส�ำหรับตลาดอินเทอร์ เน็ตบรอดแบรน์จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ ้นจากการเข้ ามาท�ำ
ตลาดของผู้ประกอบการ รายใหม่อย่าง AIS
สภาวะการแข่งขันทีเ่ ข้ มข้ นในตลาด โดยเฉพาะการแข่งขันในด้ านราคาส�ำหรับ
การใช้ บริการสือ่ สารข้ อมูล (Data) ต่อเมกะไบต์ทม่ี แี นวโน้ มลดลงต่อเนือ่ ง ส่งผลให้
รายได้ จากการให้ บริการสือ่ สารข้ อมูลมีแนวโน้ มเติบโตทีช่ ะลอตัวลง ในขณะทีร่ าย
ได้ จากการให้ บริการเสียง (Voice) ก็ยงั คงหดตัวอย่างต่อเนือ่ งจากการทีผ่ ้ บู ริโภค
ไทยส่วนใหญ่นยิ มใช้ สอื่ ออนไลน์ในการติดต่อสือ่ สารระหว่างกันแทนการโทร ซึง่
เป็ นเทรนด์ตอ่ เนือ่ งมาตังแต่
้ ยคุ 3G ในปี 2556 ขณะเดียวกัน กลุม่ ผู้ประกอบการยัง
คงต้ องเผชิญกับความท้ าทายด้ านการบริหารต้ นทุนค่อนข้ างมาก โดยเฉพาะต้ นทุน
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการ ต้ นทุนการขยายโครงข่าย 4G อีกทัง้ ยังต้ องเตรียม
ความพร้ อมส�ำหรับการประมูลคลืน่ 900 MHz และ 1800 MHz ในช่วงไตรมาสที่ 2
ของปี 2561 อีกด้ วย จากสภาวะการแข่งขันทีเ่ ข้ มข้ นต่อเนือ่ งนัน้ คาดว่า
• ตลาดโทรคมนาคมแบบไร้ สายโดยรวม ในปี 2561 น่าจะมีทศิ ทางการขยายตัวที่
ชะลอตัวลง โดยคาดว่า น่าจะมีมลู ค่าอยูป่ ระมาณ 253,930 – 259,580 ล้านบาท ขยาย
ตัวในกรอบร้ อยละ 4.7 - 7.1 จากปี 2560 (ค่ากลางอยูท่ รี่ ้ อยละ 5.9) โดยน่าจะได้รบั แรง
หนุนหลักมาจากการท�ำการตลาดของกลุม่ ผู้ประกอบการทีผ่ ลักดันให้มผี ้ใู ช้งานแบบราย
เดือนเพิม่ ขึ ้นหรือการผลักดันให้ ผ้ ใู ช้ รายเดือนเดิมเปลีย่ นแพ็กเกจมาอยูใ่ นระดับราคาที่
สูงขึ ้น โดยมีแรงจูงใจจากการให้ ใช้ โมบายอินเทอร์ เน็ตในปริมาณมากขึ ้น รวมถึง
พฤติกรรมของผู้บริโภคไทยทีย่ งั คงนิยมใช้ โมบายบรอดแบนด์อนิ เทอร์ เน็ต ท�ำให้
มูลค่าตลาดบริการสือ่ สารข้ อมูลยังคงขยายตัวต่อเนือ่ ง
• ตลาดบริการสือ่ สารข้ อมูล ในปี 2561 มีแนวโน้ มการเติบโตทีช่ ะลอตัวลง น่าจะอยู่
ทีป่ ระมาณ 186,660 – 190,490 ล้ านบาท มีอตั ราการเติบโตอยูใ่ นกรอบราวร้ อยละ
14.7 – 17.1 ชะลอตัวลงจากปี 2560 ทีค่ าดว่าจะขยายตัวอยูร่ าวร้ อยละ 21.8
เนือ่ งจากอัตราค่าบริการทีถ่ กู ลงจากการแข่งขันทีเ่ ข้ มข้ นในตลาด
• ตลาดด้ านการให้ บริการเสียง ในปี 2561 ก็ยงั คงหดตัวอย่างต่อเนือ่ ง คาดว่ามูลค่า
ตลาดด้ านการให้ บริการเสียงจะมีมลู ค่าอยูร่ าว 67,270 – 69,090 ล้ านบาท หดตัว
ราวร้ อยละ 13.3 – 15.6 จากปี 2560 อย่างไรก็ดี การหดตัวดังกล่าวเป็ นการหดตัว
น้ อยลงเมือ่ เทียบกับปี 2560 ทีค่ าดว่าจะหดตัวราวร้ อยละ 16.1 เพราะมีกลุม่ ผู้ใช้
บริ การแบบเติมเงินย้ ายมาใช้ บริ การแบบรายเดือนเพิ่มขึ ้นอันเนื่องจากการท�ำการ
ตลาดทีเ่ ข้ มข้ นของผู้ประกอบการ

Telecommunications trend in 2018
In 2018, the overview of wireless telecommunications business would
be continuously rising, but delayed from 2017 due to government’s
policies on infrastructures development, for example, local internet,
transformation of Thailand society to urban society, greater demand for
visual and audio communications and broadband internet, as well as
public relations strategies by entrepreneurs for products and services for
customers base expansion on digital trend basis.
Telecommunications business will be actively competitive, in terms of
market share competition , new development for products and
technologies , more risk of broadband internet by new comer AIS
Price competition for continuously reducing use of data communications
services per mega bite brings to slower revenue from data communications
service. Revenue from Voice service will be continuously reducing
because of more popularity in online service as a continuous trend from
2013. Big challenge for entrepreneurs is high cost, especially cost of
operation license, cost of 4G network expansion, preparation for 900 MHz
and 1800 MHz radio wave tenders in the second quarter of 2018. Among
high competition, it was predicted that
• Wireless telecommunications overview : By 2018, the expansion of
telecommunications business will be delayed, predictably around
253,930 – 259,580 million Baht, figured as 4.7 – 7.1% expansion from
2017 (mean at 5.9%), mainly from enhancement by entrepreneurs for
more use of post-paid package or enhancement for change to more
costly package, motivating for greater use of mobile internet as well as
Thai consumers’ behavior for broadband internet, led to continuous
expansion of data communication service
• Data communication service: In 2018, Growth of this market will be
delayed to be approximately 186,660 – 190,490 million Baht , figured as
14.7 – 17.1% growth , delayed from 2017, predictably 21.8% of market
expansion due to lower service fee from high competition in the market
• Voice service market: In 2018, the market will be continuously shrank,
predictably around 67,270 – 69,090 million Baht, reduced around 13.3 –
15.6% from 2017. However, such reduction will be lower than 2017 which
the reduction was predicted to be around 16.1% due to change of
package from prepaid clients to be post-paid clients, caused by high
competition

ปัจจัยบวกตลาดสื่อสาร
• Mobile/Apps ถูกใช้ เป็ นแพลตฟอร์ มทางการตลาดและการขาย
• ความคุ้นชินของผู้ใช้ บริ การทางออนไลน์มีมากขึ ้นทัง้ e-Transaction และ
e-Commerce
• ระบบบริ การอัตโนมัต/ิ บริ การตนเอง เริ่ มถูกน�ำมาใช้ งานอย่างแพร่หลาย
• IoT เป็ นที่สนใจและให้ ความส�ำคัญแพร่หลายมากขึ ้น ทังในภาคเกษตรและ
้
อุตสาหกรรม
• ความตื่นตัวด้ านความปลอดภัย ทังด้
้ าน Physical และ Cyber
• โครงการอินเทอร์ เน็ตประชารัฐ (อินเทอร์ เน็ตหมูบ่ ้ าน) ที่พร้ อมใช้ งาน
• โครงการด้ านการพัฒนาพื ้นที่เศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เกิดการลงทุน
ภาครัฐและเอกชน

Positive factors on communications market
• Use of Mobile/Apps as marketing and sales platform
• More acquaintance of client with online systems , such as e-Transaction
and e-Commerce
• More popularity of automatic service system /self-service system
• More interest and importance on IoT for both agricultural and industrial
sectors
• Safety awareness in Physical และ Cyber
• Ready Use civil state internet project (internet village)
• Eastern Economic Corridor Project (EEC) for public and private sector
investment enhancement
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ปัจจัยเสี่ยงธุรกิจสื่อสาร
• ต้ นทุนของผู้ประกอบการสูงขึ ้น จากการประมูลคลื่นความถี่ในช่วง 2-3 ปี ที่ผา่ น
มาด้ วยราคาที่สงู มากโดยเฉพาะ การประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz นันราคาการ
้
ประมูลสูงที่สดุ ในโลก ส่งผลให้ ต้นทุนของผู้ประกอบการสูงขึ ้นมาก
• การแข่ ง ขัน ด้ า นราคาที่ มี อ ยู่จ ากการที่ ผ้ ูป ระกอบการใช้ เ งิ น สูง มากในการ
ประมูลคลื่นความถี่ แต่ต้องลดราคาการให้ บริ การลงตามเงื่อนไขของผู้ชนะการ
ประมูลคลื่นความถี่ ส่งผลให้ อตั ราการท�ำก�ำไรของผู้ประกอบการลดลง
• ภาวการณ์ทางเศรษฐกิจทีย่ งั ฟื น้ ตัวได้ ไม่เต็มที่ ส่งผลต่อการลงทุนด้ านโทรคมนาคม
ของผู้ประกอบการและส่งผลต่อก�ำลังซื ้อของผู้บริ โภคที่อาจต้ องการประหยัดค่า
ใช้ จา่ ย เช่น ชะลอการเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่ องโทรศัพท์ และอาจลดค่าใช้ จา่ ยในการ
ใช้ บริ การ
• การลงทุนของภาครัฐด้ านโทรคมนาคมที่ส�ำคัญมีความล่าช้ า อาทิ อินเทอร์ เน็ต
ประชารัฐ
• การถูก Disrupt จากเทคโนโลยีดจิ ิทลั ท�ำให้ ธรุ กิจบางประเภทต้ องลดขนาด
หรื อลดสาขาลง เช่น ค้ าปลีกและธนาคารจึงกระทบต่อผู้ขายอุปกรณ์และให้
บริ การติดตังที
้ ่มีฐานลูกค้ าจากธุรกิจเหล่านี ้
แนวโน้มส�ำคัญของภาคธุรกิจและภาคเทคโนโลยีของประเทศไทย
แนวโน้ มเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ ้นภายใน 3-4 ปี ข้างหน้ า โดยประเด็นหลักอยูท่ ี่การ
เปลี่ยนผ่านธุรกิจสูด่ ิจิตอลทังในระดั
้
บองค์กร และระดับประเทศ เพื่อยกระดับ
เศรษฐกิจให้ เข้ าสูย่ คุ “ไทยแลนด์ 4.0” ตามที่รัฐบาลวางไว้ ซึง่ เทคโนโลยีส�ำคัญที่
จะมาช่วย คือ การมาของคลาวด์ บิก๊ ดาต้ า โซเชียลเน็ตเวิร์ก และอุปกรณ์พกพา
รวมถึงอุปกรณ์ IoT

Risk factors on communications business
• Higher costs of entrepreneurs due to high value tender project for frequency
wave in 2-3 years ago, particularly tender project for frequency 900 MHz as the
highest tender price of the world
• Price competition: The higher cost of the tender project for frequency wave
made the service providers were required to lower their price to be in line with the
terms of reference of the winner, led to the lower profit of entrepreneurs.
• Incompletely recovered economic situation gave effects on entrepreneurs
investment in communications and affordability of saving oriented - consumers,
for example, delaying change of telephone and minimizing their service fees.
• Delay of public investment in major telecommunications, for example, civil state internet
• Disruption of digital technologies led to down-sizing of businesses and
branches, for example, retailing and banking businesses giving effect on
devices vendors and installation service providers
Thailand’s prospects on businesses and technologies sectors
Main prospects in the next 3-4 years would be portrayed by transition to digital
technology in organizational and national levels, to enhance Thailand’s economy
to “Thailand 4.0 Era” as set by the government. Key technologies includes
Cloud, Big Data, Social Network , portable devices and IoT equipment
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1. การค้ นหาด้ วยเสียงและภาพ
ปัจจุบนั เราเริ่มค้ นหาด้ วยเสียงกันมากขึ ้น จะเห็นได้ วา่ บริษทั เจ้ าใหญ่ ๆ ด้ านไอที
ได้ เปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ Voice Personal Assistant (VPA) เกือบหมดแล้ ว เช่น Amazon
เปิ ดตัว Alexa, Google เปิ ดตัว Google Assistant, Apple เปิ ดตัว Siri ซึง่ สะท้ อนให้
เห็นว่านวัตกรรมการ Search มีความก้ าวหน้ ามากขึ ้น เป็ นผลดีตอ่ ผู้บริโภคโดย
เฉพาะกลุม่ E-Commerce และ Home Automation คาดการณ์วา่ เทคโนโลยี Voice
& Visual Search จะเข้ ามาแทนทีย่ คุ ของ Mobile Application ส่วนเรื่องของการ
ค้ นหาด้ วยภาพ เราอาจได้ เห็นกันในตลาด E-Commerce ทีใ่ ห้ เราสามารถน�ำภาพ
มาค้ นหาสินค้ า ท�ำให้ สามารถเปรียบเทียบราคาสินค้ าทีใ่ กล้ เคียงกันได้
ในกลุม่ ของ E-Commerce หากไม่ปรับตัว ก็อาจไม่สามารถด�ำเนินธุรกิจไปได้
โอกาสรอดคือการอยูบ่ นแพลตฟอร์ มออนไลน์ และหากน�ำเรื่ องของ Voice &
Visual Search มาใช้ ในการค้ นหาสินค้ า เปรี ยบเทียบราคา
2. การสื่อสารในรูปแบบของ Chat Bot
Conversational Platform ซึง่ เป็ นรูปแบบต่าง ๆ ที่ Machine ท�ำงานโต้ ตอบกับ
มนุษย์ คนไทยจะรู้จกั ในชื่อ Chatbot แต่ Chatbot ยังมีข้อจ�ำกัดในเรื่ องการ
โต้ ตอบให้ ได้ อย่างแม่นย�ำ และมีประสิทธิภาพ โดยปี หน้ าคาดว่า Chatbot จะเข้ า
มามีบทบาทมากขึ ้น โดยจะมาในรูปแบบของ Voice Personal Assistant (VPA)
ดังที่กล่าวไปแล้ ว และ Virtual Customer Assistant (VCA) ที่จะเข้ ามาช่วย
ให้ การสื่อสารระหว่างผู้ให้ บริ การและผู้ใช้ บริ การ โดย VCA จะช่วยด�ำเนินการ
บางอย่างแทนผู้ให้ บริ การได้ ทนั ที
ธุรกิจด้ านการบริ การเช่น Call Center จะได้ รับผลกระทบจากการเข้ ามาของ
AI , Chatbot ต้ องแยกให้ ออกว่า บริ การแบบไหนที่เหมาะกับลูกค้ า เพราะการ
ตอบค�ำถามบางเรื่ อง Chatbot ก็เหมาะสม แต่เรื่ องของอารมณ์ หรื อการรองรับ
ความต้ องการบางอย่างของลูกค้ า ยังต้ องการมนุษย์เข้ าไปช่วยอยู่
3.เงินดิจิทลั
จากกระแสของ Bitcoin ที่มาแรงในต่างประเทศ รวมถึงการน�ำ Blockchain
เข้ ามาใช้ ในแวดวงการเงินและการธนาคารทัว่ โลก โดยเฉพาะสินค้ าและบริ การ
ใหม่ ๆ ที่มาจากกลุม่ ธุรกิจที่เป็ น Fintech ในต่างประเทศ ประกอบกับการคาด
การณ์ ที่ระบุวา่ ในปี 2020 จะมี Blockchain Based Cryptocurrency ในธุรกิจ
ธนาคารจะมีมลู ค่าสูงถึง 1 พันล้ านเหรี ยญ ท�ำให้ เราเริ่ มเห็นว่ามีการโอนและแลก
เปลี่ยน Cryptocurrency ผ่านทาง E-Wallet มาก ดังนันหน่
้ วยงานก�ำกับดูแลหรื อ
Regulator ด้ านการเงินและการธนาคารของแต่ละประเทศต้ องปรับบทบาทการ
ท�ำงานเพื่อรับกับ Cryptocurrency ที่มีเข้ ามาใหม่อยูเ่ รื่ อย
4. เทคโนโลยี เสมือนจริ ง
Counterfeit Reality คือการสร้ างเนื ้อหาและเรื่ องราวแบบสมจริ งขึ ้นมา โดย
การคัดลอกมาจากเหตุการณ์จริ ง สถานที่จริ ง และสิง่ มีชีวิตจริ ง ซึง่ ท�ำให้ เห็นว่า
Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) และ Digital Twins จะถูกน�ำมา
ใช้ เพื่อสร้ างประสบการณ์ใหม่ ๆ หรื อน�ำเอาประสบการณ์ในอดีตมาท�ำให้ เกิดขึ ้น
อีกครัง้ ได้
อุตสาหกรรมที่ได้ รับผลกระทบจาก VR/AR โดยมีทงทางบวกและทางลบ
ั้
โดย
ในแง่บวก บริ ษัทด้ าน Entertainment จะน�ำเทคโนโลยีไปใช้ สร้ างประสบการณ์
กับผู้ชมได้ เพิ่มมูลค่าให้ กบั เนื ้อหา แต่ในขณะเดียวกัน เราอาจแยกไม่ออกว่าสิง่
ไหนคือเรื่ องจริ ง หรื อเรื่ องที่สร้ างขึ ้น ท�ำให้ ต้องมีการตรวจสอบควบคูก่ นั ไป
5. Internet of Things (IoT)
จากการเกิดขึ ้นของ Voice Personal Assistant (VPA) และ Home
Automation ที่เอามาผสานงานกันในปั จจุบนั จนเกิดเป็ นระบบต่าง ๆ เช่น ระบบ
รักษาความปลอดภัยภายในบ้ าน เป็ นต้ น คงเป็ นส่วนหนึง่ ที่ท�ำให้ เห็นว่า IoT ใน
ประเทศไทยจะเติบโตได้ อีกมาก
ซึง่ คาดการณ์วา่ 95% ของอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ที่ผลิตขึ ้นมาใหม่ จะฝังเอาเทคโนโลยี IoT เข้ าไว้ ภายในอุปกรณ์
เหล่านันด้
้ วย ส่วนอุปสรรคของ IoT ในประเทศไทย คงเป็ นเรื่ องของ IoT Network
ในปั จจุบนั ที่ยงั ไม่ครอบคลุมทัว่ ประเทศ มีข้อจ�ำกัดเนื่องจากการลงทุนด้ านเครื อ
ข่ายไม่ค้ มุ ค่าในการลงทุน
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1. Voice & Visual Search
Voice searchis currently more popular. Almost major IT entrepreneurs
launched their Voice Personal Assistant (VPA) products, for example, Amazon
with Alexa, Google with Google Assistant, Apple with Siri. This reflects advanced
search innovation, particularly well for E-Commerce and Home Automation. It is
predicted that Voice Search would take place in Mobile Application. Visual
Search can be found in E-Commerce which the search can be done by photos
and used for price comparisons.
For E-Commerce, without adjustment, business cannot survive. Survivability
rests on online platform and use of Voice & Visual Search for price comparison.
2. Conversational Platform (Chat Bot)
Conversational Platform is variety of platform which Machine can work and
respond with human, known in Thailand as Chatbot. However, Chatbot has its
limitations on accuracy and efficacy of its response. In the next year, it is
predicted that Chatbot will take role more in form of Voice Personal Assistant
(VPA) and Virtual Customer Assistant (VCA) used to support communications
between service providers and clients which VCA can take certain actions for
clients at prompt.
Service businesses, like Call Center may be affected by AI, Chatbot.
Differentiation which service is suitable for clients is required because replying
the answer of Chatbot is suitable for emotion or serving some demand of clients.
Therefore, human is still needed for support.
3. Cryptocurrency (digital money)
With Bitcoin trend in overseas and implementation of Blockchain with financial
and banking businesses worldwide, especially new products and services from
Fintech business group in overseas as well as prediction that Block chain Based
Cryptocurrency in banking business would be rising to 1 billion dollars in 2020,
the trend for Cryptocurrency through E-Wallet becomes more visible, therefore,
regulatory department in financial and banking businesses of each country
should adjust their roles to be in line with newly coming Cryptocurrency.
4. Counterfeit Reality (Augmented Reality)
Counterfeit Reality is creating realistic content and story by copying from real
incident; place and living which Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) and
Digital Twins will be used for producing new experiences or realizing past
experiences.
Effects of VR/AR on industries are both positive and negative aspects.
Positively, these technologies will be useful for entertainment companies in terms
of creating new experiences for audiences, as well adding value for content.
However, differentiation between real story and invented story becomes
problematic, therefore, apparel verification is needed.
5. Internet of Things (IoT)
The existence of integrated Voice Personal Assistant (VPA) and Home
Automation producing many systems ,like household security can reflect the
drastic growth of IoT in Thailand. It is predicted that 95% of newly invented
electronic devices will be embedded with IoT technologies. Obstacle of IoT in
Thailand is IoT Network which the coverage is limited because of cost-efficacy of
investment
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รายงานประจ�ำปี บริ ษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2560

คาดการณ์ภายใต้บริบทของปีแห่งการผูกติดกับดิจิตอล
1. รุ่งอรุณแห่งเศรษฐกิจในยุคดิจิตอลทรานฟอร์ เมชัน่ (Dawn of the DX
Economy) ที่ทางไอดีซี คาดการณ์วา่ ภายในปี 2020 จ�ำนวน 30% ของ 500 ผู้
ประกอบการรายใหญ่ในประเทศไทย จะให้ ความส�ำคัญกับการสร้ างผลิตภัณฑ์
บริ การ และประสบการณ์ใช้ งานที่มีดจิ ิตอลเป็ นส่วนประกอบ
2. รายได้ เชิงดิจิตอล (Digital Revenue) โดยภายในปี 2019 จ�ำนวน 25% ของ
โครงการทางด้ านไอที จะสร้ างบริ การ และรายได้ จากดิจิตอล ด้ วยการ
เปลี่ยนแปลงข้ อมูล (Data) ให้ กลายเป็ นทรัพยากรที่มีคา่ มากขึ ้นในอนาคต ส่งผล
ให้ บริ ษัทจ�ำเป็ นต้ องมีการลงทุนในการบริ หารจัดการข้ อมูลมากขึ ้น
3. การซัปพอร์ ตโดยใช้ ดจิ ิตอล (Digital Support) ภายในปี 2018 จ�ำนวน 60%
ของการบริ การลูกค้ าหลังการขายจะเกิดขึ ้นในรูปแบบดิจิตอล
เนื่องมาจาก
ปั จจุบนั องค์กรส่วนใหญ่ใช้ ชอ่ งทางโซเชียลมีเดีย และออนไลน์ ในการติดต่อ
สร้ างปฏิสมั พันธ์กบั ลูกค้ าอยูแ่ ล้ ว
จึงถือเป็ นการพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้ าง
ประสบการณ์ใช้ งานที่ดีขึ ้นให้ แก่ลกู ค้ า
4. อินเตอร์ เฟสแบบ 360 องศาจะได้ รับความสนใจมากขึ ้น (Immersive
Interfaces Gaining Traction) หรื อการน�ำเทคโนโลยี AR/VR จะถูกน�ำมาใช้ งาน
ใน 30% ของบริ ษัทที่ขายผลิตภัณฑ์ และบริ การให้ แก่ลกู ค้ าโดยตรง เนื่องจากรูป
แบบการติดต่อสื่อสารในปั จจุบนั จะเริ่ มได้ รับความนิยมลดลง เพราะไม่สร้ างให้
เกิดความน่าสนใจในตัวสินค้ า
5. การเติบโตของอุตสาหกรรม IoT (Industry Growth) ในปี 2017 การมาของ
รถยนต์อจั ฉริ ยะ ประกันภัยเทเลเมติกส์ เทคโนโลยีสขุ ภาพส่วนบุคคล และอาคาร
อัจฉริ ยะ จะเป็ น 4 ส่วนที่มีการลงุทน IoT ถึง 7 พันล้ านบาท โดยสัดส่วนใหญ่สดุ
จะมาจากรถยนตร์ อจั ฉริ ยะที่มีการแข่งขันสูงในอุตสาหกรรม
6. รถยนต์อจั ฉริยะ (Connected Vehicle) ไอดีซี คาดการณ์วา่ ในปี 2019 รถยนต์ที่
จ�ำหน่ายกว่า 25% จะมาพร้ อมกับความอัจฉริยะในการติดต่อสือ่ สารในกรณีทเี่ กิด
อุบตั เิ หตุ รวมถึงการรายงานสภาพรถยนต์ให้ ผ้ ขู บั ขีท่ ราบ และการเก็บข้ อมูลการใช้
งานของผู้ใช้ เพือ่ ส่งต่อให้ แก่คา่ ยรถยนต์ในการน�ำไปพัฒนาต่อยอดในอนาคต
7. การปฏิสมั พันธ์กบั ผู้ป่วย (Patient Engagement) ในปี 2017 โรงพยาบาลจะมี
การน�ำเทคโนโลยีมาช่วยในการสร้ างปฏิสมั พันธ์กบั ผู้ป่วย เพื่อน�ำไปปรับปรุง
กระบวนการในการรักษาให้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้น
และเป็ นช่องทางในการ
ติดต่อสื่อสารกับคนไข้ เพิ่มเติมด้ วย
8. กลยุทธ์มลั ติคลาวด์ (Multi-cloud) ไอดีซี มองว่า ในปี 2020 กว่า 55% ของ
ฝ่ ายไอทีในองค์กรจะมีการน�ำระบบคลาวด์จากหลายผู้ให้ บริ การมาใช้ งานร่ วม
กัน เพื่อสร้ างประสบการณ์ใช้ งานที่ดีที่สดุ ให้ แก่ผ้ ใู ช้ เพราะในช่วง 2-3 ปี ที่ผา่ นมา
เป็ นช่วงที่มีการเรี ยนรู้การใช้ งานคลาวด์มาแล้ ว
และมีข้อมูลที่ท�ำให้ สามารถ
ตัดสินใจเลือกใช้ งานได้
9. การยกเครื่องเพย์ทวี ี (Pay TV Overhaul) จากรูปแบบการให้ บริการเพย์ทวี ใี น
ปัจจุบนั ทีต่ ลาดค่อนข้ างทรงตัว เนือ่ งจากมีชอ่ งทางในการรับชมมากยิง่ ขึ ้น ท�ำให้ ผ้ ู
ประกอบการต้ องมีการยกเครื่ องการให้ บริ การเพย์ทีวีมาให้ บริ การผ่านแอปพลิเคชั่
นมากยิง่ ขึ ้นโดยในปี 2018 จะเห็นผู้ให้ บริการแพลตฟอร์มคอนเทนต์เข้ าสูต่ ลาดเพิม่
มากขึ ้น
10. คอนนิทิพไซเบอร์ ซิเคียวริ ตี ้ (Cognitive Cyber Security) ไอดีซี เชื่อว่า ในปี
2019 กว่า 30% ของระบบการป้องกันภัยคุกคามขององค์กรในประเทศไทยจะมี
การน�ำระบบคอกนิทีฟ หรื อระบบที่ใช้ แมชชีนเลิร์นนิงมาช่วยในการตรวจจับภัย
คุกคามยุคใหม่ที่จะเกิดขึ ้นในอนาคต เพราะภัยคุกคามจะมีความหลากหลาย
มากขึ ้นเกินกว่าที่มนุษย์จะป้องกันได้

Predictions under the context of the year of digital engagement
1. Dawn of the DX Economy: Among digital transformation, it is predicted
that by 2020, 30% of 500 bug entrepreneurs in Thailand will focus on
digitally-oriented products, services productions and clients’ experiences.
2. Digital Revenue: By 2019, 25% of IT Projects will be from digital
revenue, by transforming data to more valuable resources, led to more
investment in data management
3. Digital Support: By 2018, 60% of post sales services will be generated
from digital support because most organizations apply social media and
online systems for business transaction; Therefore, digital support will be
enhanced to produce better use of experiences by clients.
4. 360 degrees interface: 360 degrees interface (Immersive Interfaces
Gaining Traction) will be more interested. AR/VR technologies will be
implemented by 30% of companies with direct sale. Current
communications will be less popular since it does not produce any
attractions to products.
5. For Industry Growth in IoT in 2017, the occurrence of, connected
vehicles, telemetric insurances, personal heath technologies and smart
buildings will be four platforms with IoT investment up to 7,000 million
Baht. The major segment will be from connected vehicle with high
competition.
6. IDC predicted that in 2019, 25% of traded vehicles will be smart
connected vehicles with communications in case of accident, as well as
reporting vehicles conditions for drivers, collecting data of client’s use of
vehicles, manufacturer for future development.
7. By 2017, certain technologies will be implemented by hospitals for
patient’s engagement for more efficient and better medical services as
well as being another mode of communications with patients.
8. Multi-Cloud : It is predicted by IDC that in 2020, more than 55% of IT
department will integrate Cloud system from multi-clients and optimize
the system because in the last 2-3 years, how to operate Cloud system
was not learnt and information is available for decision making
9. Pay TV Overhaul: PayTV will be overhauled due to greater mode of
audiences so pay TV will be developed through applications, led to more
content platform in the market.
10. Cognitive Cyber Security: IDC believes that in 2019, 30% of anti-risks
systems of organizations in Thailand will be based on cognitive system or
systems with machine. Learning will be used to detect new risks
potentially happening in the future which prevention is difficult.
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เทคโนโลยีที่น่าจับตามองในปี 2018 ส�ำหรับเหล่าองค์กร
1. AI Foundation
คงปฏิเสธไม่ได้ กบั ความร้ อนแรงของ AI ในยามนี ้ โดย Gartner ชี ้ว่า AI ที่สามารถ
เรี ยนรู้, โต้ ตอบ และปรับตัวได้ โดยอัตโนมัตนิ ี ้จะกลายเป็ นเทคโนโลยีหลักที่ใช้
แข่งขันกันระหว่างเหล่าผู้พฒ
ั นาเทคโนโลยีภายในปี 2020 ในขณะที่การใช้ AI
เพื่อช่วยเสริ มการตัดสินใจ, การปรับปรุงรูปแบบการท�ำธุรกิจ และการปรับปรุง
ประสบการณ์ของลูกค้ านันจะยั
้ งคงกลายเป็ นประเด็นหลักที่เหล่าองค์กรให้ ความ
ส�ำคัญต่อไปจนถึงปี 2025
ด้ วยเหตุนี ้ การลงทุนด้ าน AI ไม่วา่ จะเป็ นบุคลากร, เครื่ องมือ หรื อระบบที่
เกี่ ยวข้ องอย่างเช่น การจัด การข้ อมูลนัน้ ก็ จ ะยังคงเติบโตต่อไปอย่างต่อเนื่ อง
เพราะเป็ นสิง่ ที่เหล่าองค์กรจะขาดไปไม่ได้ แล้ วส�ำหรับการแข่งขันในอนาคต
2. Intelligent Apps and Analytics
Application ในอนาคตอีกไม่กป่ี ี ข้างหน้ านี ้จะมีการใช้ งาน AI หรือ Machine
Learning อยูภ่ ายในแทบทังหมด
้
โดยทีบ่ างครัง้ ผู้ใช้ งานอาจไม่ร้ ูตวั ว่า AI นันท�
้ ำงาน
อยูใ่ นส่วนใดของระบบก็เป็ นได้ ซึง่ การท�ำงานร่วมกันระหว่างมนุษย์และ AI นี ้ก็จะ
ท�ำให้ รูปแบบของการท�ำงานและสถานทีท่ ำ� งานในอนาคตเปลีย่ นไป โดย AI จะไม่
ได้ มาแทนมนุษย์ แต่จะมาช่วยให้ มนุษย์ทำ� งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ ้น
ในอนาคต การแข่งขันในตลาด Software และ Service โดยเฉพาะ ERP นันจะ
้
กลายเป็ นการมุง่ เน้ นไปที่เรื่ องของ AI เป็ นหลักว่า AI จะมาช่วยให้ การท�ำงานหรื อ
ประสบการณ์ของผู้ใช้ งานดีขึ ้นได้ อย่างไรแทน
3. Intelligent Things
สิง่ ของต่างๆ ทีเ่ คยเป็ น Internet of Things (IoT) ในปัจจุบนั จะวิวฒ
ั นาการกลายไป
เป็ น Intelligent Things ทีไ่ ม่ได้ ทำ� งานตามค�ำสัง่ ของโค้ ดทีต่ ายตัว แต่เปลีย่ นแปลง
การท�ำงานไปตาม AI ทีใ่ ช้ และข้ อมูลทีไ่ ด้ เรียนรู้แทน เช่น รถยนต์ไร้ คนขับ, หุน่ ยนต์,
Drone และท�ำให้ ขดี ความสามารถของอุปกรณ์ตา่ งๆ สูงขึ ้นอย่างชัดเจน
อุปกรณ์ที่ท�ำงานได้ โดยอัตโนมัตนิ ี ้จะใช้ แรงงานคนน้ อยลง และในอีก 5 ปี ถดั จาก
นี ้ เราก็จะเห็นระบบที่ยงั คงใช้ มนุษย์ท�ำงานร่วมกับ AI เกิดขึ ้นมาเป็ นจ�ำนวนมาก
แต่ในฉากหลังนันเหล่
้ าผู้ผลิตนันต่
้ างจะซุม่ พัฒนาระบบที่ไม่ต้องใช้ คนเพื่อเตรี ยม
แข่งขันกัน และประเด็นอื่นๆ นอกเหนือจากเทคโนโลยีอย่างเช่นกฎหมายก็จะ
ต้ องถูกพัฒนาขึ ้นมาเพื่อรองรับโลกแห่งอนาคตนี ้
4. Digital Twin
ทรัพย์สนิ ต่างๆ ในโลกจริงขององค์กรนันจะถู
้ กสร้ างข้ อมูลขึ ้นมากลายเป็ นทรัพย์สนิ
เสมือนในโลก Digital มากขึ ้นเรื่อยๆ เพือ่ ให้ เหล่าองค์กรได้ นำ� ข้ อมูลเหล่านันไป
้
ท�ำการวิเคราะห์ประกอบการตัดสินใจได้ ในแบบ Real-time และท�ำการตอบโต้ ตอ่
ทุกสถานการณ์ได้ อย่างทันท่วงที
Digital Twin จะช่วยให้ การน�ำ AI มาใช้ ผสานและการท�ำ Simulation มีประสิทธิภาพ
สูงยิง่ ขึ ้น การวางแผนในภาพใหญ่นนจะสามารถเจาะลึ
ั้
กลงรายละเอียดได้ ดขี ึ ้นใน
ทุกๆ ธุรกิจ และส่งประโยชน์ตอ่ ธุรกิจ องค์กร หรือประเทศชาติได้ ในระยะยาว
5. Cloud to the Edge
Edge Computing จะกลายเป็ นส่วนต่อขยายจากระบบ Cloud อย่างชัดเจนมากยิง่
ขึ ้น ด้ วยการย้ ายการประมวลผลไปใกล้ แหล่งข้ อมูลมากขึ ้นก็ทำ� ให้ Latency ต�ำ่ ลง,
Bandwidth ทีต่ ้ องใช้ น้อยลง และการโต้ ตอบต่อเหตุการณ์ตา่ งๆ สามารถท�ำได้ แบบ
กระจายตัว องค์กรจึงควรเริ่มออกแบบ Infrastructure ให้ รองรับต่อสถาปัตยกรรม
แบบนี ้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ส�ำหรับองค์กรทีต่ ้ องการใช้ งาน IoT
ในอนาคต Edge Computing จะผสานรวมกับ Cloud อย่างแนบเนียนยิง่ ขึ ้นและ
แบ่งหน้ าทีก่ ารท�ำงานกันได้ เป็ นอย่างดี โดย Cloud นันจะรั
้ บบทบาทของระบบแบบ
Service-oriented Model ทีบ่ ริหารจัดการได้ จากศูนย์กลาง และท�ำหน้ าทีเ่ ป็ นตัว
ประสานระหว่างระบบต่างๆ ในขณะที่ Edge Computing จะท�ำงานแบบ Delivery
Style ทีช่ ว่ ยให้ ระบบต่างๆ ซึง่ กระจายตัวอยูน่ นท�
ั ้ ำงานได้ ตามที่ Cloud สัง่ การ
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Highlight Technologies in 2018
1. AI Foundation
AI becomes very hot. According to Gartner, AI with automated learning,
responding and adjusting will become key technologies for competition
by technology developers. By 2020, the advantages of AI to support
decision-making, business platform improvement and clients’ experience
improvement will be key factor for organizations till 2025
By this reason, AI investment in from of personnel, devices or relevant
systems, for example, data management will be continuously growing
since it is what organization cannot miss for future competition
2. Intelligent Apps and Analytics
In next years, application as AI or Machine Learning will be implemented
inside. Sometimes, operators may not be aware where such AI functions
in the system. Future workplace will be transformed. AI will not used to
work for human but for supporting human for more efficient operation.
In the future, competition in Software and Service market, especially ERP
will focus on how AI can support the operators’ operation and experiences.
3. Intelligent Things
All things ever being as Internet of Things (IoT) in the past will be
developed to Intelligent Things which does not work as per fixed code
order, but change following used AI and learned information , for example,
automated cars, robots, drones and can make more capacity of devices.
Automated devices will require lesser labor. In the next five years, we will
see many systems with integrated human and AI operation. Behind this
scene, producers will secretly develop automated systems for
competitiveness. Other issues, like legal issue will be developed to serve
this world in the future.
4. Digital Twin
Properties in the real world of organization will be more created for
information as augmented reality to Digital world to allow them use this
information for analysis, real-time decision and prompt response with
incidents.
Digital Twin will bring to more efficient integration and Simulation of AI.
Broad portfolio planning can penetrate all details in all businesses and
bring long-terms benefits to businesses, organizations and nations.
5. Cloud to the Edge
Edge Computing will be clearly an extension from Cloud system. The
processing will be moved to be closer to the source of data, led to low
Latency, lesser Bandwidth and response to incidents can be diffused.
Therefore, Infrastructure should be designed to support this type of
architecture, especially the organization with IoT demand.
In the future, Edge Computing will be harmonically integrated with Cloud
system and function will be well-identified. The Cloud system will be
acting as a Service-oriented Model, managed by the center and will be
the link among systems, while Edge Computing will be a Delivery Style
which supports diffusing systems as directed by the Cloud system.
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6. Conversational Platforms
Conversational Platforms จะเป็ นสิง่ ใหญ่ที่มาเปลี่ยนวิธีการใช้ งานเทคโนโลยี
และการเข้ าถึงข้ อมูลของมนุษย์ในอนาคต การแปลภาษานันจะกลายเป็
้
นงาน
ของคอมพิวเตอร์ แทนมนุษย์ โดยระบบต่างๆ จะรับค�ำถามหรื อค�ำสัง่ จากผู้ใช้ งาน
โดยตรง และแปลงเป็ นชุดค�ำสัง่ คอมพิวเตอร์ เพื่อท�ำงานโดยอัตโนมัตแิ ทน โดย
หากขาด Input ใดๆ ไประบบก็จะท�ำการถามกลับมายังมนุษย์ได้ เอง ในอนาคต
อันใกล้ นี ้ Gartner ท�ำนายเอาไว้ วา่ ระบบ Conversational Interface จะกลาย
เป็ นช่องทางหลักที่ผ้ ใู ช้ งานเลือกใช้ และต้ องมี Hardware เฉพาะ, ระบบปฏิบตั ิ
การเฉพาะ, Platform เฉพาะ ไปจนถึง Application เฉพาะมารองรับ

6. Conversational Platforms
Conversational Platforms is the big thing to change use of technologies
and data accessibility in the future. Translation will be operated by
computer, instead of human. Systems will receive questions or orders
directly from clients and transform processing for automation. For any
missing input, systems will inquire human automatically. Gartner
predicted that Conversational Interface system will become key mode for
client. Specific hardware, operation system, Platform and Application are
required to support.

7. Immersive Experience
ท่ามกลางโลก Digital นี ้ เทคโนโลยี Virtual Reality (VR), Augmented Reality
(AR) และ Mixed Reality (MR) จะกลายมาเป็ นช่องทางในการแสดงผลข้ อมูล
และเปลี่ยนแปลงวิธีการที่ผ้ คู นรับรู้สงิ่ ต่างๆ ในโลกของ Digital แทน โดยปั จจุบนั
นี ้เริ่ มมี Application ที่หลากหลายมาให้ เลือกใช้ งานนอกเหนือจาก Application
เพื่อความบันเทิงกันแล้ ว และต่อไปเทคโนโลยี AR และ VR เหล่านี ้ก็จะกลายมา
เป็ นเทคโนโลยีที่พนักงานสามารถน�ำมาใช้ เพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงาน และ
สะท้ อนความคุ้มค่าสูอ่ งค์กรได้
ส่วน MR นันจะมาสร้
้
างโลกที่ผสานระหว่างโลกเสมือนและโลกจริ งเข้ าด้ วยกัน
เป็ นก้ าวถัดไปจาก AR และ VR และท�ำให้ การโต้ ตอบกับโลก Digital และข้ อมูล
ต่างๆ เปลี่ยนแปลงต่อไปอีกในอนาคต

7. Immersive Experience
In Digital era, Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) and Mixed
Reality (MR) technologies become modes for displaying information and
change of public perceptions to digital world. Currently, many applications
have been provided, apart from entertainment application. In the future,
AR and VR technologies will be used for more efficient working operation
and reflected for cost-efficiency to the organization MR will be used to
create the new world with augmented reality and reality combination
which is a step ahead from AR and VR, bring to response with change to
Digital world and change of information in the future

8. Blockchain
Blockchain จะเริ่ มถูกน�ำมาใช้ ในอุตสาหกรรมธุรกิจอื่นๆ นอกจากภาคการเงิน
มากขึ ้น และเกิด Application ที่หลากหลายรูปแบบขึ ้นมา อย่างไรก็ดีถงึ แม้
Blockchain นี ้จะมาเปลี่ยนแปลงโลกได้ อย่างแน่นอน แต่ก็อาจต้ องใช้ เวลาอีก
2-3 ปี เพื่อให้ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้ องนันมี
้ ความเข้ มแข็งมัน่ คงขึ ้นมาเสียก่อน
9. Event Driven
Digital Business ในอนาคตนันจะเปลี
้
่ยนแปลงการท�ำงานไปเป็ นแบบ Event
Driven ที่ธรุ กิจจะตอบสนองกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นในการท�ำงานเป็ น
หลัก ด้ วยการรับข้ อมูลจากเทคโนโลยีที่หลากหลายไม่วา่ จะเป็ น Event Broker,
IoT, Cloud, Blockchain, In-memory Data Management และ AI ท�ำให้ การ
ตรวจพบเหตุการณ์ตา่ งๆ ที่เกิดขึ ้นในธุรกิจสามารถท�ำได้ อย่างรวดเร็ วยิ่งขึ ้น และ
ปรับตัวโต้ ตอบตามได้ เร็ วยิ่งขึ ้นตามไปด้ วย
แต่การจะก้ าวสูก่ ารท�ำธุรกิจแบบ Event Driven ได้ นี ้ การเปลี่ยนแปลงของ
วัฒนธรรมองค์กรเป็ นเรื่ องส�ำคัญ และฝ่ าย IT เองก็ต้องมีระบบที่เอื ้อต่อธุรกิจให้
รับมือกับการท�ำ Event Driven ให้ ได้ ด้วย
10. Continuous Adaptive Risk and Trust
ประเด็นด้ าน Security เองก็ยงั ส�ำคัญ และเหล่าองค์กรเองก็ต้องน�ำหลักการของ
Continuous Adaptive Risk and Trust Assessment (CARTA) ไปใช้ เพื่อรับมือ
และโต้ ตอบกับภัยคุยคามและการโจมตีรูปแบบต่างๆ ให้ ได้ ในแบบ Real-time
มากยิ่งขึ ้น โดย Security Infrastructure นันจะต้
้ องเอื ้อให้ เกิดการปรับตัวได้ ใน
ทุกๆ สถานการณ์ และเปลี่ยนแปลงได้ รวดเร็ วตามภาคธุรกิจให้ ทนั
องค์กรนันต้
้ องหลอมรวมทีมพัฒนา Application และทีม Security เข้ าด้ วยกันให้
ได้ เพื่อก้ าวจากการท�ำ DevOps ในปั จจุบนั ไปสูก่ ารท�ำ DevSecOps ตามหลัก
ของ CARTA ในขณะที่เทคโนโลยี Virtualization และ SDN นันก็
้ จะส่งผลให้ การ
สร้ างระบบ Adaptive Honeypots เป็ นจริ งขึ ้นมาได้ งา่ ย และกลายเป็ นองค์
ประกอบส�ำคัญอีกอันหนึง่ ในการตรวจจับภัยคุกคามที่เกิดขึ ้นภายในระบบ
เครื อข่ายขององค์กร คาดการณ์ภายใต้ บริ บทของปี แห่งการผูกติดกับดิจิตอล

8. Blockchain
Blockchain is being used more in other industries, apart from financial
sector. Varieties of applications have been invented. Blockchain would
bring to big change of the world in the next 2-3 years after firmly relevant
technologies.
9. Event Driven
Digital Business is the portfolio of new form of working operation to be
Event Driven which the business will be mainly respond with change in
operations, through various technologies, such as Event Broker, IoT,
Cloud, Blockchain, In-memory Data Management and AI. Any incident
coming up with business will be promptly detected and quickly
responded.
However, to step forward to Event Driven business, corporate cultural
change is a big issue. IT Department should be equipped with optimal
system to support Event Driven business.
10. Continuous Adaptive Risk and Trust
Security is also a big issue. Continuous Adaptive Risk and Trust
Assessment (CARTA) should be implemented to respond with various
kinds of risks and threats for more Real-time response. Security
Infrastructure should be ready for adjustments in all situations and rapid
change of business.
Application and Security Team should be linked, to step from currently
DevOps to DevSecOps in line with CARTA principles. Virtualization and
SDN technologies can support to actualize Adaptive Honeypots system
and become a key factor for threat detection in organizational network
systems, under the context of “Digital Engagement”.
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ภาวะการแข่งขันอุตสาหกรรมเทคโนโลยีระบบสื่อสารโทรคมนาคม
จากการที่ผ้ ใู ห้ บริ การและภาครัฐให้ ความส�ำคัญในด้ านการพัฒนาระบบการ
สื่อสารโทรคมนาคมของประเทศ ซึง่ มีจดุ มุง่ หมายที่จะพัฒนาให้ โครงสร้ างพื ้น
ฐานทางด้ านการสื่อสารโทรคมนาคมของไทยให้ มีมาตราฐานในระดับที่ทดั เทียม
กับนานาชาติ และมีการกระจายที่ทวั่ ถึงไปยังสังคมที่อยูห่ า่ งไกลมากยิ่งขึ ้น โดย
เฉพาะโครงการ Smart Thailand ซึง่ เป็ นโครงการที่สอดคล้ องกับนโยบายบรอด
แบรนด์แห่งชาติ
และนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
ประเทศไทยส�ำหรับปี 2554-2563 หรื อ ICT 2020 โดยกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร จะด�ำเนินงานหลักใน 2 ส่วน คือ Smart Network เพื่อ
จัดท�ำโครงสร้ างพื ้นฐานของโครงข่ายอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูง ส่วนที่ 2 คือ Smart
Government เป็ นการส่งเสริ มการให้ บริ การอิเล็กทรอนิกส์ตา่ งๆ ของหน่วยงาน
ภาครัฐผ่านโครงข่าย Smart Network รวมทังมี
้ นโยบายส่งเสริ มให้ หน่วยงาน
เอกชนน�ำเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ ในการประกอบ
ธุรกิจมากยิ่งขึ ้นด้ วยนโยบายดังกล่าวจึงท�ำให้ มีเม็ดเงินลงทุนจ�ำนวนมากส�ำหรับ
พัฒนาระบบการสื่อสารและการโทรคมนาคมภายในประเทศจากทังภาครั
้
ฐบาล
และภาคเอกชน ซึง่ นอกจากจะเป็ นมูลค่าการลงทุนที่สงู แล้ ว ยังมีอตั ราการ
เติบโตที่เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมา
ด้ วยมูลค่าการลงทุนที่สงู ทังจากภาครั
้
ฐ และภาคเอกชน จึงเป็ นการดึงดูดให้ ผ้ ู
ประกอบการหลายรายให้ ความสนใจในอุตสาหกรรมนี ้มากยิ่งขึ ้น จึงมีผลท�ำให้
การแข่งขันภายในอุตสาหกรรมค่อนข้ างสูง ซึง่ โดยส่วนใหญ่เป็ นกลุม่ ผู้ประกอบ
การที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยีระบบการสื่อสารโทรคมนาคม
อยูแ่ ล้ ว ทังนี
้ ้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้ องกับระบบการสื่อสารโทรคมนาคมนัน้ สามารถ
แบ่งย่อยออกเป็ น กลุม่ เทคโนโลยี 3 กลุม่ ได้ แก่
1.กลุม่ ระบบสื่อสารแบบไร้ สาย (Wireless Network)
2.กลุม่ ระบบสื่อสารแบบโครงข่ายสายสัญญาณ (Wired Network)
3.กลุม่ ระบบมัลติมีเดีย (Multimedia)
ในปัจจุบนั ผู้ประกอบการทีเ่ ป็ นผู้ให้ บริการเทคโนโลยี (Technology Provider) ที่
เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ เทคโนโลยี ร ะบบสื่ อ สารโทรคมนาคมที่ จ ดทะเบี ย นใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีหลายบริษทั เช่น บมจ. แอ็ดวานซ์ อินฟอร์ เมชัน่
เทคโนโลยี (AIT) บมจ. เอ็ม เอฟ อี ซี (MFEC) บมจ. สามารถเทลคอม (SAMTEL)
และ บมจ. ล็อกซเล่ย์ (LOXLEY) เป็ นต้ น ปั จจุบนั เริ่ มมีการน�ำอุปกรณ์ตา่ งๆ มา
เชื่อมต่อเป็ นโซลูชนั่ เพื่อน�ำเสนอเป็ นทางเลือกใหม่ให้ กบั ลูกค้ า ซึง่ แต่ละบริ ษัทมี
ความเชี่ยวชาญในแต่ละระบบสื่อสารโทรคมนาคมแตกต่างกัน
ส�ำหรับการด�ำเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ นัน้ บริ ษัทฯ เป็ นตัวแทนจ�ำหน่ายสินค้ า
ครอบคลุมทุกระบบ โดยบริ ษัทฯ จัดหาผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต และ/หรื อ ผู้จดั
จ�ำหน่ายเทคโนโลยีชนน�
ั ้ ำต่างๆ จากทัว่ โลก เช่น CISCO, Thales, GE, Comtech
EF Data, ViaSat, Harmonic, Evertz, Net Insight, Sony และ Cambium
เป็ นต้ น จากการที่บริ ษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ครอบคลุมความต้ องการในทุกกลุม่
เทคโนโลยี ท�ำให้ บริ ษัทฯ สามารถน�ำระบบเทคโนโลยีทงั ้ 3 ระบบมาเชื่อมต่อเข้ า
ด้ วยกัน โดยเฉพาะระบบสื่อสารแบบไร้ สาย และระบบมัลติมีเดีย ซึง่ บริ ษัทฯ มี
ความเชี่ยวชาญเป็ นอย่างมาก ท�ำให้ สามารถน�ำอุปกรณ์ตา่ งๆ เชื่อมต่อเป็ น 3
โซลูชนั่ ใหม่ รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริ การที่จ�ำหน่ายภายใต้ ชื่อแพลนเน็ตคอม
(PlanetComm) เพื่อเป็ นแนวทางการพัฒนา Productivity และเพิ่มประสิทธิการ
ท�ำงานให้ ลกู ค้ าอย่างยัง่ ยืน
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Competition in Telecommunications Technology Industry
Service providers and the public sector have placed high priority on
the development of national telecommunications systems, to bring
Thailand’s telecommunications infrastructure up to international
standards and expanded coverage to remote areas. Therefore, the
Ministry of Information and Communication Technology (MICT) has
launched the Smart Thailand Project, in accordance with the National
Broadband Policy and the Information and Communications Technology
Framework for 2011-2020 (ICT 2020). The project is a two-pronged
initiative consisting of Smart Network, to develop broadband interne
infrastructure, and Smart Government, to promote electronic services by
public agencies through Smart Network. Private organizations have also
been encouraged to apply information and communication technology to
their business operations. The policy has drawn a tremendous amount of
investment capital from both public and private sectors, with high
investment and continual sustainable growth.
The high investment capital from both public and private sectors has
attracted other business operators, intensifying competition. Most new
players belong to industries associated with telecommunications and can
be divided into three groups, namely
1) wireless networks
2) wired networks and
3) multimedia systems.
At present, many telecommunications-related operators are listed on
the Stock Exchange of Thailand, such as Advance Information Technology
PLC (AIT), MFEC PLC (MFEC), Samart Telecoms PLC (SAMTEL) and
Loxley PLC (LOXLEY). At present, devices are connected as new
solutions for clients which different telecommunications companies are
specialized in different telecommunications systems
PlanetComm operates our business as a distributor for variety of
products covering all systems. We have been supplied for products from
manufacturers and/or leading technologies suppliers worldwide, such as
CISCO, Thales, GE, Comtech EF Data, Viasat, Harmonic, Evertz, Net
Insight, Sony, Thales and Cambium, etc. With variety of products covering
demands for all groups of technologies, we are capable of connecting
our specialized three systems of technology, particularly, wireless and
multimedia systems. All devices can be connected as three new solutions
as well as products and services supplied under the name of PlanetComm
as the guideline for productivity development and sustainable increase of
efficacy for customers’ operation.

45

รายงานประจ�ำปี บริ ษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2560

1. Network Infrastructure Solutions คือระบบรวมศูนย์โครงข่ายสื่อสาร
โทรคมนาคม ที่ประกอบด้ วยระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม (Satellite) ระบบสื่อสาร
ไร้ สาย (Wireless) ระบบโครงข่ายใยแก้ วน�ำแสง (Fiber) ระบบรักษาความ
ปลอดภัยโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคม (Network Security) Wi-Fi และ Router/
Switch ซึง่ เหมาะส�ำหรับหน่วยงานที่เป็ นผู้ให้ บริ การสื่อสารโทรคมนาคม อาทิ ผู้
ให้ บริ การโทรศัพท์ประจ�ำที่ ผู้ให้ บริ การโทศัพท์เคลื่อนที่ ผู้ให้ บริ การอินเทอร์ เน็ต
หน่วยงานทหาร หน่วยงานราชการ และสถานีถ่ายทอดโทรทัศน์
2. Smart Office Solutions คือระบบรวมส�ำนักงานอัจฉริ ยะ ที่ประกอบด้ วยระบบ
ประชุมทางไกลเสมือนจริ ง (Telepresence) ระบบโทรศัพท์รวมศูนย์ (UC/IP
PBX) ระบบกล้ องวงจรปิ ด (IP CCTV) และระบบรักษาความปลอดภัยข้ อมูล
(Data Security) ซึง่ เหมาะส�ำหรับใช้ ในส�ำนักงานที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การท�ำงานด้ านการติดต่อสื่อสารและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
3. Smart City Solutions คือ ระบบรวมส�ำหรับเมืองอัจฉริยะ ทีป่ ระกอบด้ วยโครงข่าย
อินเทอร์เน็ตใยแก้ วน�ำแสง (Fiber Internet Network) ระบบ Wi-Fi สาธารณะ (Public
Wi-Fi) ระบบรักษาความปลอดภัย (Smart Security/CCTV) และระบบตรวจจับ
มลภาวะ (Sensor For pollution) เพือ่ รองรับนโยบายจากภาครัฐทีต่ ้ องการพัฒนา
โครงสร้ างพื ้นฐาน เช่น อินเทอร์เน็ตต�ำบลและสังคมไทยทีก่ ้ าวสูส่ งั คมเมืองมากขึ ้น
4. Digital Broadcasting Solutions คือระบบรวมเทคโนโลยีส�ำหรับการถ่ายทอด
สัญญาณโทรทัศน์แบบดิจิทลั
ประกอบด้ วยเครื่ องส่งสัญญาณโทรทัศน์แบบ
ดิจิทลั ระบบถ่ายทอดสัญาณโทรทัศน์ อาทิ ระบบผลิตรายการโทรทัศน์และสื่อ
มัลติมีเดีย (Content Production) ระบบกระจายสัญญาณ (Content
Distribution) ระบบส่งสัญญาณ (Content Transmission) และอุปกรณ์ทางด้ าน
ผู้รับสัญญาณ (Content Reception) เพื่อใช้ ในกิจการสถานีโทรทัศน์
5. ผลิตภัณฑ์ของแพลนเน็ตคอม (PlanetComm Products) ซึง่ บริ ษัทมีการ
ออกแบบ วิจยั พัฒนา และผลิต ภายใต้ ชื่อ PlanetComm อาทิ
- รถสื่อสารผ่านดาวเทียมเคลื่อนที่ (Satellite Mobile Vehicle)
- อุปกรณ์ควบคุมการส�ำรองการท�ำงานของภาครับสัญญาณดาวเทียม
LNB/LNA (1:1 LNB/LNA Redundant Controller)
- เครื่ องตัดสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และวิทยุสื่อสาร
(Mobile and Radio Jammer)
- ผลิตภัณฑ์ทวั่ ไป อาทิ สายน�ำสัญญาณแบบ Coaxial (Feeder Cable &
Connectors) สายสัญญาณใยแก้ วน�ำแสง (Optical Fiber Cable)
- กล่องรับสัญญาณโทรทัศน์แบบดิจิตอล (Set Top Box)
- กล้ องวงจรปิ ด (IP Camera)
6. บริ การของแพลนเน็ตคอม (Planetcomm Services) ประกอบด้ วยการ
ออกแบบ ติดตัง้ บริ การหลังการขาย ซ่อมอุปกรณ์สื่อสารที่ช�ำรุด รวมทังการให้
้
บริ การอินเทอร์ เน็ตรายเดือน และบริ การคลาวด์ออฟฟิ ศ
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังมีทีมงานวิจยั และพัฒนาที่จะออกแบบ วางแผนและติด
ตัง้ โซลูชั่น ที่ แ ตกต่ า งออกไปตามความต้ อ งการให้ กับ ลูก ค้ า (Customized
Solution) ด้ วยเทคโนโลยีที่ซบั ซ้ อนและล� ้ำสมัย อาทิเช่น การผลิตรถสื่อสารแบบ
เคลือ่ นที่ (Satcom On The Move Mobile Vehicle) การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการสถานีดาวเทียม (Network Management System for Satellite Station)
เป็ นต้ น ท�ำให้ บริษัทฯ ได้ รับความไว้ วางใจให้ เป็ นผู้น�ำเสนอเทคโนโลยีการสือ่ สาร
ในรูปแบบ Hybrid ทีช่ ว่ ยให้ ลกู ค้ าสามารถติดต่อสือ่ สารกันได้ ทงภาพ
ั้
เสียง และ
ข้ อมูลรวมทัง้ มี การให้ บ ริ การหลังการขายเพื่ อสร้ างความพึงพอใจและความ
สัมพันธ์อย่างต่อเนื่องอีกด้ วย

1. Network Infrastructure Solutions: They are the integrated systems of
telecommunications networks comprising of satellite, wireless, fiber,
network security systems, Wi-Fi and router/switch, suitable for
telecommunications service provider organizations, such as mobile
phone service providers, internet service providers, military organizations,
government agencies, television broadcasting stations.
2. Smart Office Solutions: They are the integrated systems of Smart Office
Solutions including Telepresence, UC/IP PBX, IP CCTV and data security
suitable for organizations requiring enhancement for communications
efficacy and increase of competition capability.
3. Smart City Solutions: They are the integrated systems of Smart City
Solutions, including Fiber Internet Network, Public Wi-Fi, Smart Security /
CCTV, Sensor for pollution to serve public policy for infrastructure
development, for example, sub-district internet and social development
to urbanization.
4. Digital Broadcasting Solutions: They are the integrated systems of
technologies for digital TV broadcasting, including digital television
transmitter, TV signal broadcasting system, for example, Content
Production, Content Distribution, Content Transmission and Content
Reception for TV station business.
5. PlanetComm Products designed, researched, developed and
produced under the name of PlanetComm are as follows;
- Satellite Mobile Vehicle
- LNB/LNA (1:1 LNB/LNA Redundant Controller)
- Mobile and radio Jammer
- General products such as Coaxial (Feeder Cable & Connectors),
(Optical Fiber Cable)
- Set Top Box
- IP Camera
6. Planetcomm Services: Our services include design, installation, postsale, repair, maintenance, monthly internet and Cloud office services.
Furthermore, we have our Research and Development Team for
planning and providing installation services on customized solution basis
through sophisticated and advanced technologies, for example, Satcom
on the Move Mobile Vehicle, Network Management System for Satellite
Station, etc. We are also trusted in introducing Hybrid telecommunications
technologies, providing visual, audio, data communications as well as
post-sale service for continuously customer satisfaction and relationship.
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ภาวะการแข่งขันอุตสาหกรรมเทคโนโลยีระบบสื่อสารสัญญาณโทรทัศน์
และดิจิตอลทีวี
จากทีค่ ณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กสทช.) มีนโยบายทีช่ ดั เจนในด้ านการแพร่ภาพทีจ่ ะเปลีย่ นจากระบบ
อนาล็อกรุ่นเก่า เป็ นระบบดิจติ อล และด้ วยนโยบายดังกล่าวจะเกิดการเปลีย่ นแปลง
ในเชิงโครงสร้ างของระบบการแพร่ภาพและกระจายเสียงในประเทศ ซึง่ จะท�ำให้ เกิด
การลงทุนในด้ านเทคโนโลยีระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และดิจติ อลทีวี เป็ น
จ�ำนวนมาก โดยองค์ประกอบของเทคโนโลยีระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และ
ดิจติ อลทีวนี นสามารถแบ่
ั้
งย่อยออกเป็ น กลุม่ เทคโนโลยี 4 ประเภทได้ แก่
1. ระบบผลิตรายการโทรทัศน์และสื่อมัลติมีเดีย
2. ระบบกระจายสัญญาณ
3. ระบบส่งสัญญาณ		
4. อุปกรณ์ทางด้ านผู้รับสัญญาณ
โดยในปั จจุบนั การแข่งขันในกลุ่มเทคโนโลยีระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์
และดิจิตอลทีวีนนเป็
ั ้ นตลาดที่มีผ้ ปู ระกอบการเป็ นจ�ำนวนมาก โดยผู้ประกอบ
การแต่ละรายนันจะมี
้ ผลิตภัณฑ์ และ/หรื อ การให้ บริ การจ�ำกัดในกลุม่ เทคโนโลยี
เพียงประเภทใดประเภทหนึง่ ในขณะที่การลงทุนในระดับโครงสร้ างของระบบ
การแพร่ภาพและกระจายเสียงในประเทศต้ องอาศัยเทคโนโลยีจากหลายๆ กลุม่
น�ำมาประกอบรวมกันเป็ นระบบที่สามารถเชื่อมโยงถึงกันได้ เป็ นระบบเดียว ซึง่
เป็ นอุปสรรคที่ส�ำคัญส�ำหรับผู้ประกอบส่วนใหญ่ในปั จจุบนั ซึง่ จะมีความช�ำนาญ
เพียงแค่ในเทคโนโลยีประเภทเดียว และขาดความช�ำนาญในการออกแบบระบบ
เพื่อใช้ ในการเชื่อมโยงเทคโนโลยีแต่ละประเภทเข้ าด้ วยกัน
จากเป้าหมายของบริษทั ฯ ซึง่ มุง่ เน้ นในการเป็ นผู้ให้ บริการเทคโนโลยีทคี่ รบวงจร
บริษทั ฯ จึงมีผลิตภัณฑ์ในกลุม่ เทคโนโลยีระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และ
ดิจติ อลทีวี ทีห่ ลากหลายและครอบคลุมในทุกกลุม่ เทคโนโลยีทเี่ กีย่ วข้ องตลอด
ต้ นน� ้ำจนถึงปลายน� ้ำ ตังแต่
้ ระบบผลิตรายการโทรทัศน์และสือ่ มัลติมเี ดีย (Content
Production) ระบบกระจายสัญญาณ (Content Distribution) ระบบส่งสัญญาณ
(Content Transmission) จนถึงอุปกรณ์ทางด้ านผู้รับสัญญาณ (Content
Reception) โดยเทคโนโลยีในแต่ละประเภทนัน้ มีทงส่
ั ้ วนทีบ่ ริษทั ฯ จัดหาจากผู้
ผลิต และ/หรือ ผู้จดั จ�ำหน่ายเทคโนโลยีชนน�
ั ้ ำต่างๆ จากทัว่ โลก และส่วนทีบ่ ริษทั ฯ
วิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ ้นภายใต้ ตราสินค้ าของบริษทั ฯ
โดยสามารถแยก
ตราสินค้ าต่างๆ ทีบ่ ริษทั ฯ เป็ นผู้จดั จ�ำหน่ายตามประเภทกลุม่ เทคโนโลยีได้ ดังนี ้
ระบบผลิตรายการโทรทัศน์ สือ่ มัลติมเี ดีย และระบบสตูดโิ อ

(Content Production)

- Sony/Camera
- Cobham/Radio
- Evertz/Video Switcher
- TVU/3G/4G Video Broadcasting
- PlanetComm/Mobile Vechile/OB Van

ระบบกระจายสัญญาณ
(Content Distribution)

Competition in the Broadcasting and Digital TV Industry
NBTC’s clear policy on the transition from analog to digital broadcasting
will bring about a structural overhaul of the country’s radio and TV
broadcasting infrastructure. This will encourage a large amount of
investment in digital broadcasting technologies. Broadcasting and digital
TV technologies can be classified into four groups as follows
1. Content Production System
2. Content Distribution System
3. Content Transmission System
4. Content Reception Equipment
Presently, several operators are competing in the broadcasting and digital
TV technology market. However, each player tends to engage in products
and/or services limited to only one type of technology, while, investment in the
infrastructure of broadcasting and digital TV systems in Thailand calls for the
integration of various types of technologies into one multi-system network.
This issue becomes a major obstacle for most specialist operators with
expertise in just one area of technology instead of integrated solutions.
In order to become a comprehensive ICT provider, the Company has a
full array of products for upstream to downstream broadcasting. Our
products and technologies are involved in content production, distribution,
transmission and reception. The Company procures technology from
leading manufacturers and vendors worldwide, while pursuing R&D
under the PlanetComm brand. Brand distributed by the Company can be
grouped by their role in content broadcasting as follows;

ระบบส่งสัญญาณ

(Content Transmission)

อุปกรณ์ทางด้ านผู้รับสัญญาณ
(Content Reception)

- Net Insight/Fiber Mux
- Tredress/DBV-T2 Transmitter - PlanetComm (Set Top box)
- Evertz/Network Transmission - GD Satcom/Satellite Antenna
- Harmonic/Video Encoder
- Advantech/BUC
- Comtech EFData/Satellite Modem

ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ คาดว่าการเปลี่ยนผ่านระบบแพร่ภาพสัญญาณโทรทัศน์จาก
ระบบอนาล็อกรุ่นเก่า เป็ นระบบดิจิตอลนันจะเป็
้
นโอกาสในการเติบโตที่ส�ำคัญ
ของบริ ษัทฯ เพราะนอกจากความพร้ อมทางด้ านผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ ซึง่
ครอบคลุมในทุกหมวดเทคโนโลยีตา่ งๆ ในระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และ
ดิจิตอลทีวีแล้ ว บริ ษัทฯ ยังมีความพร้ อมทังด้
้ านพนักงาน ซึง่ มีประสบการณ์ และ
ความช�ำนาญในการออกแบบและพัฒนาระบบในการเชื่อมโยงเทคโนโลยีแต่ละ
ประเภทเข้ าด้ วยกันเป็ นโซลูช่ันที่เหมาะกับความต้ องการของลูกค้ าแต่ละราย
และที่ส�ำคัญไปกว่านัน้ บริ ษัทฯ ยังมีพร้ อมทางด้ านเครื่ องมือและอุปกรณ์ ซึง่ ใช้
ในการทดสอบการท�ำงานของเทคโนโลยีประเภทต่างๆ ซึง่ จะช่วยให้ ลกู ค้ ามัน่ ใจ
ได้ วา่ ระบบที่ออกแบบขึ ้นนัน้
สามารถท�ำงานได้ อย่างเต็มประสิทธิภาพตาม
มาตรฐานที่ออกแบบไว้ และจากความพร้ อมทางด้ านต่างๆ ของบริ ษัทฯ ทังด้
้ าน
ผลิตภัณฑ์ บุคคลากร และเครื่ องมืออุปกรณ์ จะเป็ นองค์ประกอบที่ส�ำคัญที่ชว่ ย
บริ ษัทฯ สามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า ในด้ านเทคโนโลยีระบบ
ถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และดิจิตอลทีวีได้ อย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร

The Company views the tradition from analog to digital TV broadcasting
will open up opportunities for further growth. The Company has the
advantage of both full-range products and personnel with extensive
experience and expertise in designing and integrating related
technologies for customized solutions that suit customer specifications.
Above all, PlanetComm has the capacity to test and troubleshoot each
technology, thus ensuring its customers that its solutions are both efficient
and reliable. Excellence in terms of products, personnel and test
equipment are competitive elements in the Company’s broadcasting and
digital TV services.
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2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์
ในการจัดหาผลิตภัณฑ์ บริ ษัทฯ จะคัดเลือกและจัดหาผลิตภัณฑ์หรื อสินค้ าที่มี
คุณภาพจากแหล่งที่เหมาะสม โดยบริ ษัทฯ จะสัง่ ซื ้อสินค้ าส่วนใหญ่จากผู้ผลิตที่
บริ ษัทฯ ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นตัวแทนจ�ำหน่าย ซึง่ บริ ษัทฯ มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญในตัวอุปกรณ์และมีความมัน่ ใจในคุณภาพ ส�ำหรับสินค้ าที่บริ ษัทฯ ยัง
ไม่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นตัวแทนจ�ำหน่าย บริ ษัทฯ จะสัง่ ซื ้อจากผู้จดั จ�ำหน่ายที่อยู่
ในรายชื่ อ ผู้จัด จ� ำ หน่ า ยสิ น ค้ า ที่ ผ่ า นการพิ จ ารณาจากบริ ษั ท ฯ ในเรื่ อ งของ
คุณภาพและบริ การจนเป็ นที่ยอมรับในเบื ้องต้ น (Approved Vendors List) แล้ ว
เท่านัน้ โดยมีรายละเอียดดังนี ้

2.3 Product Procurement
The Company selects and procures quality products from appropriate
sources. Most products have been authorized for distribution by
manufacturers due to the Company’s expertise in product features.
Regarding products for which it is not an authorized distributor, the
Company acquires them through manufacturers on the Approved Vendor
List. The List includes vendors that have been pre-screened by the
Company for quality and services. Details are as follows;

(ก) ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบสื่อสารโทรคมนาคม (Products related to Telecommunications Systems )
- ระบบสื่อสารแบบไร้ สาย (Wireless Networks)
ประเภท (Type)

กลุม่ ผลิตภัณฑ์ (Product Group)
ระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม
(Satellite Communications)

เครื่ องผสมสัญญาณรับ-ส่งข้ อมูลผ่านดาวทียม
(Satellite Modem)

อุปกรณ์แปลงสัญญาณรับ-ส่งคลื่นวิทยุ
(Up/Down Converter)

อุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณวิทยุผา่ นดาวเทียม
(Satellite Transceiver)

สายอากาศส�ำหรับระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม
(Satellite Antenna)

ระบบโครงข่ายสถานีดาวเทียมภาคพื ้นดินขนาดเล็ก
(Very Small Aperture Terminal System)

ระบบสื่อสารไร้ สายความเร็ วสูงภาคพื ้นดิน ระบบสื่อสารไร้ สายความเร็วสูงแบบ Broadband
(Terrestrial Communications)

(Wireless Broadband System)

ระบบสื่อสารไร้ สายความเร็วสูงแบบ Wi-Fi
(Wi-Fi Communications System)

ระบบสื่อสารวิทยุ

(Radio Communications)

ระบบวิทยุสื่อสารแบบดิจิตอล

(Digital Radio Communications System)

ระบบสื่อสารวิทยุแบบประสาน

(Network Radio Communications System)

ตราสินค้ า - ผู้จดั จ�ำหน่าย (Brand-Vendor)
Comtech EF Data - Comtech - Comtech EF
Data Corporation
Advantech – Advantech Wireless Inc.
Viasat - ViaSat, Inc.
GD Satcom - SATCOM technologies
Thinkom - ThinKom Solution, Inc.
ETL – ETL Systems Ltd.
Norsat – Norsat International Inc.
Gigasat – Ultra Electronics GigaSat
CPI - CPI Internation, Inc.
Cambium – Various Vendors
CISCO – Various Vendors
Mimosa – Mimosa Networks, Inc.
Will-Burt – The Will-Burt Company
CODAN – CODAN Limited
JPS Raytheon – Raytheon Company
GE MDS – General Electric International, Inc.

ระบบวิทยุสื่อสารส�ำหรับ SCADA
(SCADA System)

- ระบบสื่อสารแบบโครงข่ายสายสัญญาณ (Wired Networks)
กลุม่ ผลิตภัณฑ์ (Product Group)
ระบบสื่อสารเครื อข่ายข้ อมูล
(Data Network)

ประเภท (Type)
เราต์เตอร์
(Router)

อุปกรณ์แปลงสัญญาณ

ตราสินค้ า - ผู้จดั จ�ำหน่าย (Brand-Vendor)
CISCO – Various Vendors
Patton – Patton Electronics Company

(Converter)

ระบบสือ่ สารความเร็วสูงผ่านใยแก้ วน�ำแสง อุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณความเร็วสูงผ่านใยแก้ วน�ำแสง Calix – Calix, Inc.
(Fiber Optic Network)
(Fiber-Based Signal Transfer Equipment)
3M – 3M Global Channel Services, Inc.
สายใยแก้ วน�ำแสงและอุปกรณ์ประกอบโครงข่าย
(Fiber Optic Cables and Passive Components)

ระบบรักษาความปลอดภัย
(Security Network)

ระบบรักษาความปลอดภัยข้ อมูล

Thales – Thales Transport & Security (Hong Kong) Ltd.
BeyondTrust – BeyondTrust, Inc.
ระบบรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ LogRhythm – LogRhythm, Inc.
(Data Protection System)

(Information Technology Security System)
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- ระบบมัลติมีเดีย (Multimedia System)
กลุม่ ผลิตภัณฑ์ (Product Group)

ประเภท (Type)

ตราสินค้ า - ผู้จดั จ�ำหน่าย (Brand-Vendor)

ระบบประชุมทางไกลเสมือนจริ ง

ระบบจัดการประชุมทางไกลเสมือนจริงและระบบประกอบ CISCO - Cisco International Ltd.

ระบบสื่อสารรวมศูนย์

โทรศัพท์แบบ IP

(TelePresence and Video Conferencing)
(Unified Collaboration)

(TelePresence Video Conferencing System and Feature Systems)

CISCO - Cisco International Ltd.

(IP Telephony)

ระบบประชุมผ่านคอมพิวเตอร์
(Mobile Conference System)

ระบบประชุมด้ วยภาพและเสียง

(Audio and Video Conferencing System)

ระบบประชุมเสียง

(Audio Conferencing)

ระบบการประชุมแบบเสียงและอุปกรณ์ประกอบ

Polycom - Polycom Asia Pacific Pte Ltd.

(Audio Conferencing System and Passive Components) Clearone - ClearOne Communications, Inc.

(ข) ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบการถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และดิจิตอลทีวี (Products Related to Broadcasting and Digital TV Systems)
กลุม่ ผลิตภัณฑ์ (Product Group)
ระบบผลิตรายการโทรทัศน์
สื่อมัลติมีเดียและระบบสตูดิโอ
(Content production)

ประเภท (Type)
ระบบกล้ องโทรทัศน์ส�ำหรับงาน Studio

Sony – Sony Corporation

ระบบกล้ องโทรทัศน์แบบไร้ สาย

Cobham - Cobham Plc.

ระบบตัดต่อสัญญาณภาพ

Evertz - Evertz Microsystems Ltd.
Sony – Sony Corporation

ระบบ Media Asset Management

(Media Asset Management System)

Evertz - Evertz Microsystems Ltd.
DALET – Dalet Digital Media Systems

ระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ผา่ นเครือข่าย 3G/4G

TVU - TVU Networks Corp.

ระบบกระจายสัญญาณวีดีโอผ่านใยแก้ วน�ำแสง

Net Insight - Net Insight AB

(Professional Studio Camera System)

(Wireless Professional Camera System)
(Video Switcher System)

(3G/4G Broadcasting System)

ระบบกระจายสัญญาณ
และส่งสัญญาณโทรทัศน์

(Content Distribution and Transmission)

ตราสินค้ า - ผู้จดั จ�ำหน่าย (Brand-Vendor)

(Video Over Fiber Network System)

ระบบประมวลผลและเข้ ารหั ส สั ญ ญาณโทรทั ศ น์ Harmonic – Harmonic Inc.
(Television Headend System)

ระบบเครื่องส่งสัญญาณโทรทัศน์
(Television Transmitter System)

Tredess – Tredess 2010 S.L.

ซอฟต์ แ วร์ ส� ำ หรั บ ออกแบบและวางแผนโครงข่ า ย LS Telcom - LS telcom AG
(Network Design and Planning Software)

อุปกรณ์ประกอบสถานีถา่ ยทอดสัญญาณโทรทัศน์
(RF Component)

Kathrein – Kathrein Indochina Co., Ltd.
Jampro – Jampro Antennas, INC.
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สัญญาในการแต่งตังบริ
้ ษัทฯ เป็ นตัวแทนจ�ำหน่ายต่างๆ โดยทัว่ ไปจะมีอายุ
ประมาณ 1 - 2 ปี ซึง่ เป็ นลักษณะโดยปกติของสัญญาแต่งตังตั
้ วแทนจ�ำหน่ายใน
ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ มีความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผู้ผลิต
และผู้จ�ำหน่ายสินค้ า เนื่องจากส่วนใหญ่ด�ำเนินธุรกิจร่วมกันมาเป็ นเวลานาน ท�ำ
ให้ บริ ษัทฯ มัน่ ใจว่าจะสามารถเป็ นตัวแทนจ�ำหน่ายให้ กบั ผู้ผลิตดังกล่าวต่อไป
นอกจากนี ้ การมีความสัมพันธ์ที่ดี ช่วยเอื ้อประโยชน์ในการประกอบธุรกิจ ไม่วา่
จะเป็ นการให้ ความช่วยเหลือทางเทคนิค การให้ สว่ นลดพิเศษในการสัง่ ซื ้อ การ
ส่งมอบของทันตามก�ำหนดเวลา การป้องกันภาวะขาดแคลนสินค้ า เป็ นต้ น โดย
การซื ้อสินค้ าของบริ ษัทฯ จะมีการสัง่ ซื ้อจากผู้ผลิตและผู้จ�ำหน่ายทังในประเทศ
้
และต่างประเทศ

Authorized distributor agreements granted to the Company generally
carry a term of 1-2 years, which is normal practice for distributor agreements
in the IT industry. However, the Company has a good relationship with
manufacturers and vendors based on long-standing business. Therefore,
the Company strongly believes that it will continue to be the distributor for
these manufacturers. Good business relationships benefit the Company in
terms of technical assistance, special discounts, timely delivery, prevention
of product shortage, etc. The Company purchases products from both local
and overseas manufacturers and vendors.

มูลค่าและสัดส่วนการซื้อผลิตภัณฑ์หรือสินค้าจากแหล่งที่มาในประเทศและต่างประเทศของบริษัทฯ
(Amount and proportion of products purchased by the Company from domestic and overseas source)

แหล่งที่มา
(Source)

ในประเทศ

(Domestic)

ต่างประเทศ

ปี 2560 (2017)
ล้ านบาท (Million Baht)
334.00

(52.92%)

297.09

(Overseas)

(47.08%)

มูลค่าการซื ้อสินค้ ารวม
(Total)

(100.00%)

631.09

ปี 2559 (2016)
ล้ านบาท (Million Baht)
278.67

(50.62%)

217.84

(49.38%)

550.51

(100.00%)

ปี 2558 (2015)
ล้ านบาท (Million Baht)
454.24

(51.16%)

433.69

(48.84%)

887.93

(100.00%)
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Risk Factors
ปัจจัยความเสี่ยง

1. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
บริ ษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจให้ บริ การด้ านเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม และดิจิตอล
ทีวี ซึง่ เป็ นธุรกิจที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอ ดังนันหากมี
้
การ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอาจจะก่อให้ เกิดผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของ
บริ ษัทฯ ในด้ านสินค้ าคงคลัง รวมทังต้
้ นทุนงานโครงการและโอกาสในการได้ งาน
จากการเข้ าประมูลโครงการต่างๆ
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ มีการเตรี ยมความพร้ อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดัง
กล่าวที่เกิ ดขึน้ อยู่ตลอดเวลา ด้ วยความเชี่ ยวชาญในธุรกิ จเทคโนโลยีสื่อสาร
สารสนเทศมานานกว่า 30 ปี ของผู้บริ หาร บริ ษัทฯ จึงมีความเข้ าใจใน
อุตสาหกรรมเป็ นอย่างดี และจากการที่บริ ษัทฯ เป็ นตัวแทนจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์
ให้ กบั แบรนด์ชนน�
ั ้ ำระดับโลก จึงได้ รับข้ อมูลข่าวสารใหม่ๆ และทราบถึงแนวโน้ ม
ของเทคโนโลยีตา่ งๆ ในอนาคตจากเจ้ าของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับ
บริ ษั ท ฯ มี ฝ่ ายวิ จั ย และพัฒ นาของตนเองเพื่ อ ตามติ ด ข่ า วสารการพัฒ นา
เทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างใกล้ ชดิ อีกทังบริ
้ ษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้ บคุ ลากรในสาย
งานทีเ่ กี่ยวข้ อง ทังด้
้ านการตลาดและการขาย โดยเฉพาะวิศวกร ให้ เข้ ารับการ
อบรมผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างสม�ำ่ เสมอ นอกจากนี ้บริษัทฯ มีการจัด
เก็บสินค้ าคงคลังเฉพาะสินค้ าทัว่ ไปเฉพาะสินค้ าที่มีอตั ราหมุนเวียนสินค้ าคงคลัง
สม�ำ่ เสมอ เช่น อุปกรณ์ระบบประชุมทางไกลด้ วยเสียง (Audio Conference) และ
อุปกรณ์ระบบประชุมทางไกลเสมือนจริง (TelePresence) เป็ นต้ น เพือ่ ให้ สามารถ
ตอบสนองต่อความต้ องการของลูกค้ าได้ ทนั ที เพือ่ สร้ างความได้ เปรียบในการ
แข่งขัน ส่วนในกรณีการจ�ำหน่ายสินค้ าทีเ่ ป็ นโครงการ บริษัทฯ จะสัง่ ซื ้อสินค้ าหลัง
จากได้ รับการว่าจ้ างในแต่ละโครงการเท่านัน้ ซึง่ จะช่วยลดความเสีย่ งทีเ่ กิดจาก
ความล้ าสมัยของเทคโนโลยีหรือการลดลงของมูลค่าราคาสินค้ าได้
2. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จ�ำหน่ายสินค้ารายใหญ่
ในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สินค้ าทีจ่ �ำหน่ายให้ แก่ลกู ค้ าส่วนใหญ่เป็ นสินค้ า
ทีส่ งั่ ซื ้อจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจ�ำหน่ายของผู้ผลิต โดยเฉพาะอุปกรณ์สำ� หรับระบบ
ประชุมทางไกลผ่านจอภาพ ซึง่ บริษัทฯ เป็ นตัวแทนจ�ำหน่ายและพันธมิตรธุรกิจ
ของผู้ผลิตรายใหญ่และมีชื่อเสียงของโลก คือ Cisco Systems International B.V.
(“CISCO”) ซึง่ ถือเป็ นผู้ผลิตอุปกรณ์สำ� หรับระบบสารสนเทศและการสือ่ สารชันน�
้ ำ
ของโลก ทีผ่ ลิตสินค้ าทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูง มีความทนทานในการใช้ งาน และเป็ นที่
ยอมรับจากผู้ใช้ อย่างกว้ างขวาง ปี 2559 และ ปี 2560 บริษัทฯ สัง่ ซื ้อสินค้ าจาก
CISCO คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 7.89 และร้ อยละ 9.37 ของมูลค่าการสัง่ ซื ้อสินค้ า
โดยรวมของบริษัทฯ ตามล�ำดับ ดังนันหากในอนาคต
้
CISCO มีการเปลีย่ นแปลง
นโยบายทางธุรกิจ โดยเข้ ามาจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์เอง หรือไม่แต่งตังให้
้ บริษัทฯ เป็ น
ตัวแทนจ�ำหน่าย อาจก่อให้ เกิดผลกระทบต่อการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ได้
อย่างไรก็ตาม CISCO มีนโยบายอย่างชัดเจนมาโดยตลอดที่จะขยายธุรกิจโดย
ผ่านทางพันธมิตรและตัวแทนจ�ำหน่าย ซึง่ นอกจากจะสามารถลดค่าใช้ จา่ ยแล้ ว
ยังสามารถเข้ าถึงกลุม่ ลูกค้ าที่หลากหลายผ่านทางพันธมิตรและตัวแทนจ�ำหน่าย
อีกด้ วย อีกทังบริ
้ ษัทฯ มีความสัมพันธ์ทางการค้ ากับ CISCO มาเป็ นเวลานาน
มากกว่า 10 ปี โดยตลอดเวลาที่ผา่ นมาบริ ษัทฯ มีนโยบายในการสร้ างความ
สัมพันธ์ที่ดีกบั CISCO รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการท�ำงานให้ ได้ ตาม
มาตรฐานที่ CISCO ก�ำหนด ท�ำให้ บริ ษัทฯ ได้ รับความไว้ วางใจจาก CISCO โดย
เป็ นบริ ษัทในประเทศไทยรายเดียวที่ได้ รับการแต่งตัง้ ให้ เป็ นตัวแทนจ�ำหน่าย
TelePresence ระดับสูงสุด (TelePresence Video - Master Authorized
Technology Partner) ตังแต่
้ ปี 2555 รวมทังได้
้ รับรางวัล Top Congeniality
Collaboration Partner Award และ รางวัล Premier Certified Partner (Cisco
Channel Partner Program) จาก CISCO ในปี 2556 อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ มี
นโยบายที่จะรักษาความสัมพันธ์กบั ผู้จ�ำหน่ายรายอื่นๆ เพื่อลดความเสี่ยงจาก
การพึง่ พาผู้ผลิตรายใดรายหนึง่ มากเกินไป

1. Risks from Technological Changes
Operating in the telecommunication sector means that we are subject
to rapid and ongoing technological changes, which can affect our
performance in terms of inventory, overhead and opportunities to secure
tenders for supplies and services.
Therefore, the Company is always prepared for such technological
changes. With over 30 years of experience, our executives fully
understand the IT industries. As a dealer for world-class manufacturers,
we stay up to speed with new technologies and market trends. Our R&D
team also stays abreast of technical developments. We encourage all
related employees, especially those in the Engineering and Marketing
Departments, to constantly undergo training in new technologies and
products. The Company only retains products with constant inventory
turnover. Part of the Company’s competitive edge is our practice of
holding audio conferences and telepresence video conferences with
clients to respond quickly and adapt to their ever-changing demands. To
reduce the risk of products becoming obsolete or depreciating, we place
supply orders only when the Company has been awarded the contract.
2. Risks from Dependency on Major Distributors
Our business involves buying products from manufacturers or other
distributors and selling them to our clients. We are business partners with
Cisco Systems International B.V. (henceforth, “Cisco”), a world-renowned
manufacturer of high quality, durable IT and telecommunication devices.
Our purchases from Cisco in 2016 and 2017 constituted 7.89% and
9.37% of our total purchases during those respective periods. There is
the risk of Cisco retailing their own products and ending their partnership
with the Company.
However, this risk is remote because Cisco has clearly express edits
intentions to expand business through their partners and distributors,
which help the manufacturer reduce overhead and reach more customers.
The Company has also maintained good relations with Cisco for a
decade, during which we have improved our operations in compliance
with CISCO standards. The Company was appointed as a Master
Authorized Technology Partner for Cisco’s Telepresence systems in
Thailand in 2012, and received the Top Congeniality Collaboration
Partner Award and Premier Certified Partner under the Cisco Channel
Partner Program in 2013.
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3. ความเสีย่ งจากการพึง่ พิงบุคลากร
ธุรกิจด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารเป็ นธุรกิจที่ต้องพึง่ พาบุคลากรที่
มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการออกแบบและวางระบบในการท�ำการตลาดและ
การปฏิบตั งิ าน รวมถึงการให้ คำ� แนะน�ำทีเ่ หมาะสมแก่ลกู ค้ าแต่ละราย ดังนันหาก
้
บริษัทฯ สูญเสียพนักงานทีม่ คี วามเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ รวมทังวิ
้ ศวกรทีไ่ ด้ รับ
ประกาศนียบัตรจากตัวแทนจ�ำหน่ายต่างๆ เช่น CISCO, CODAN เป็ นต้ น อาจส่ง
ผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้
บริษัทฯ ให้ ความส�ำคัญต่อนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยการส่งเสริม
และลงทุนในการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรในทุกระดับ ไม่วา่ จะ
เป็ นความรู้เฉพาะด้ านทีเ่ กี่ยวกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ยังรวมไปถึงการฝึ ก
อบรมให้ มคี วามรู้เกี่ยวกับ สินค้ าและเทคโนโลยีในกลุม่ สินค้ าต่างๆ ทีบ่ ริษัทฯ เป็ น
ตัวแทนจ�ำหน่าย ขณะเดียวกัน บริษัทฯ สร้ างแรงจูงใจในเรื่องสวัสดิการและผล
ตอบแทน โดยการก�ำหนดค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสมอยูใ่ นระดับทีส่ ามารถเทียบ
เคียงได้ กบั บริษัทในกลุม่ อุตสาหกรรมเดียวกัน
ส�ำหรับ วิศวกรของบริษทั ฯ ทีไ่ ด้ รบั ประกาศนียบัตรจาก CISCO และจาก CODAN
เป็ นพนักงานทีร่ ่วมงานกับบริษทั ฯ เป็ นเวลานานกว่า 10 ปี นอกจากนี ้ บริษทั ฯ ยังมี
นโยบายส่งเสริมความรู้ และการอบรมเพือ่ ให้ พนักงานได้ รบั ประกาศนียบัตรของ
CISCO, CODAN และตัวแทนจ�ำหน่ายรายอืน่ เพิม่ มากยิง่ ขึ ้นด้ วย
4. ความเสีย่ งจากความล่าช้าในการส่งมอบโครงการให้ลกู ค้า ซึง่ อาจมีคา่ ปรับ
เนื่องจากการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็ นการให้ บริการด้ านเทคโนโลยีสอื่ สาร
สารสนเทศ ซึง่ งานบางส่วนมีลกั ษณะเป็ นงานโครงการ ซึง่ มีระยะเวลาด�ำเนินงาน
เฉลีย่ ประมาณ 3-6 เดือน ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ขนาดและความซับซ้ อนของโครงการ ซึง่
หากบริษัทฯ ไม่สามารถด�ำเนินงานและส่งมอบได้ ตามระยะเวลาทีก่ �ำหนดไว้ ใน
สัญญา บริษัทฯ อาจต้ องเสียค่าปรับให้ แก่ผ้ วู า่ จ้ าง ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อรายได้ ใน
การด�ำเนินงานของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ในช่วงทีผ่ า่ นมาบริษัทฯ ยังไม่เคยถูก
ลูกค้ าปรับค่าเสียหายอย่างมีนยั ส�ำคัญอันเนื่องมาจากบริษัทฯ ส่งมอบงานล่าช้ า
ทังนี
้ ้ บริษัทฯ เคยถูกปรับเนื่องจากส่งสินค้ าล่าช้ าเพียงครัง้ เดียวใน ปี 2554 ซึง่ ค่า
ปรับดังกล่าวคิดเป็ นเพียงร้ อยละ 0.008 ของรายได้ รวมในงวดดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม เพือ่ เป็ นการป้องกันความเสีย่ งดังกล่าว บริษัทฯ ได้ มกี ารจัดตัง้
แผนกบริหารโครงการ (Project Management Office)เพือ่ รับผิดชอบในการ
บริหาร จัดการ วางแผนตารางการท�ำงาน โดยมีการปรับปรุงแผนงานให้ สอดคล้ อง
กับระยะเวลาที่ก�ำหนดและส่งมอบงานให้ กบั ลูกค้ าเป็ นระยะอย่างมีระบบและต่อ
เนื่อง ซึง่ จะท�ำให้ บริษัทฯ สามารถแก้ ไขปั ญหาทีอ่ าจเกิดขึ ้นได้ อย่างรวดเร็วและ
ทันเวลาโดยไม่กระทบต่อโครงการโดยรวม
5. ความเสีย่ งด้านอัตราการแลกเปลีย่ น
บริษัทฯ มีความเสีย่ งด้ านอัตราแลกเปลีย่ น เนื่องจากสินค้ าของบริษัทฯ บาง
ส่วนต้ องสัง่ ซื ้อจากต่างประเทศ ในขณะทีร่ ายได้ จากการขายสินค้ าและบริการ
ส่วนใหญ่ในรูปเงินบาท ส่งผลให้ บริษัทฯ มีภาระผูกพันในการช�ำระเงินในรูปสกุล
เงินตราต่างประเทศ ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นสกุลเงินดอลล่าห์สหรัฐ โดยในปี 2559 และ
ปี 2560 บริษัทฯ มีการสัง่ ซื ้อสินค้ าทีจ่ ะต้ องช�ำระเป็ นเงินตราต่างประเทศเป็ น
จ�ำนวน 217.84 ล้ านบาท และ 297.09 ล้ านบาท หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 49.38
และร้ อยละ 47.08 ของมูลค่าการสัง่ ซื ้อสินค้ ารวม ตามล�ำดับ
บริษัทฯ มีนโยบายป้องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น โดยการก�ำหนดค่า
ความเสีย่ งของอัตราแลกเปลีย่ นเพิม่ เติมในการค�ำนวณต้ นทุนผลิตภัณฑ์ และ
ต้ นทุนโครงการ รวมทังท�
้ ำสัญญาซื ้อขายเงินตราล่วงหน้ า (Forward Contract)
ตามสถานการณ์และความจ�ำเป็ น ทังนี
้ ้ ในปี 2558 บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลีย่ นเท่ากับ 10.10 ล้ านบาทซึง่ เป็ นผลกระทบจากความผันผวนของอัตรา
แลกเปลีย่ นตามสภาวะของเศรษฐกิจโลก ในปี 2559 บริษัทฯ มีผลขาดทุนจาก
อัตราแลกเปลีย่ นเท่ากับ 0.89 ล้ านบาท และในปี 2560 บริษัทมีก�ำไรจากอัตรา
แลกเปลีย่ นทังสิ
้ ้น 5.14 ล้ านบาท เนื่องจากค่าเงินเหรียญสหรัฐซึง่ อ่อนตัวลงตลอด
ปี รวมทังค่
้ าเงินบาทแข็งตัวในช่วงครึ่งปี หลัง

3. Risks from Dependency on Staff
IT and telecommunications industries require people who have
profound knowledge and expertise in design, installation, operation,
marketing and consultation services. This competency is expected of
engineers with proficiency certificates from CICO, CODAN, etc. Loss of
qualified staff can adversely affect our business
Therefore, the Company focuses on human resources development.
Our engineers have certificates from CISCO and CODAN and have
worked with us for over a decade, we encourage all of our employees to
learn more about our products and technologies to improve their
performance. We offer training, pay and fringe benefits similar to those
offered by other companies in the same industry.
4. Risks of Failure to meet Project Deadlines
The Company provides IT service under contracts that generally
require 3 to 6 months to fulfill, depending on their size and complexity.
Failure to deliver product within the project deadline will result in paying
penalties which reduce revenue. However, we have never had to pay a
significant penalty for failure to deliver on any project within the deadline.
A penalty was once paid for late product delivery in 2011, which was
valued at 0.008% of our total income for that period. To minimize these
risks, our Project Management Office plans work schedules and resolves
any timeframe issues to ensure the Company meets its deadlines.
5. Risks from Exchange Rates
Importing products for sales in Thailand means they are purchased in
foreign currencies, mostly the US dollar, and sold in Thai baht. Therefore,
the Company incurs certain risks from exchange rate fluctuation. In 2016
and 2017, products were purchased in foreign currencies equivalent to
217.84 million baht and 297.09 million baht, respectively. Foreign
purchases accounted for 49.38% and 47.08% of our total purchasing in
those periods.
To minimize risks from exchange rate fluctuation, the Company
incorporates these currencies into the production and project cost
calculations when drawing up contracts. We lost 10.10 million baht on the
exchange rates in 2015. In 2016, the Company lost on foreign exchange
rate for 0.89 million baht and the Company gained on foreign exchange
rate, amounting of 5.14 million baht in 2017 due to the weak of USD
against Baht appreciated in second half.
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6. ความเสีย่ งจากความผันผวนของรายได้
รายได้ ของบริ ษัทฯ อิงกับหน่วยงานภาครัฐเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 21.34 ในปี
2557 ร้ อยละ 31.21 ในปี 2558 ร้ อยละ 16.22 ในปี 2559 และร้ อยละ 41.21 ใน
ปี 2560 จึงอาจท�ำให้ มีผลประทบต่อผลประกอบการในแต่ละไตรมาสของ
บริ ษัทฯ จากการอนุมตั งิ บประมาณของหน่วยงานราชการซึง่ ส่วนใหญ่จะอยูใ่ น
ช่วงไตรมาส 3–4 อย่างไรก็ตาม ปั จจุบนั หน่วยงานราชการมีการกระจายไม่ให้ งบ
ประมาณมีการกระจุกตัวอยูใ่ นช่วงไตรมาส 3-4 ซึง่ จะท�ำให้ รายได้ ของบริ ษัทฯ มี
ความสม�่ำเสมอมากขึ ้น
7. ความเสีย่ งจากการพึง่ พิงผูบ้ ริหาร
บริษัทฯ ก่อตังโดยนายประพั
้
ฒน์ รัฐเลิศกานต์ และนายเทรเวอร์ ทอมสัน ซึง่ มี
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม
มานานกว่า 30 ปี ส่งผลท�ำให้ ทงั ้ 2 ท่านเป็ นผู้มบี ทบาทส�ำคัญในการบริหาร
บริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีความเสีย่ งจากการพึง่ พิงผู้บริหารทัง้ 2 ท่าน อย่างไรก็ตาม ทัง้
นายประพัฒน์ และ นายเทรเวอร์ จะยังคงสัดส่วนการถือหุ้นร้ อยละ 31.58 ของทุน
จดทะเบียนและช�ำระแล้ วของบริษัทฯ (แต่ละราย) หลังการเสนอขายหุ้น (รวมการ
ถือหุ้นของผู้ทเี่ กี่ยวข้ อง) ซึง่ นับว่าเป็ นสัดส่วนทีส่ งู และเป็ นแรงจูงใจให้ ผ้ บู ริหารทัง้
2 ท่าน ในการบริหารงานให้ บริษัทฯ เจริญเติบโตต่อไป นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยังมี
นโยบายผลักดันให้ มกี ารบริหารงานเป็ นทีมงานเพิม่ มากขึ ้น มีการว่าจ้ างบุคลากร
มืออาชีพจากภายนอกเข้ ามาช่วยบริหาร โดยค�ำนึงถึงการพัฒนาประสิทธิภาพ
และศักยภาพของบริษัทฯ เป็ นส�ำคัญ บริษัทฯ ยังด�ำเนินโครงการสร้ างผู้บริหาร
ระดับ CEO จากผู้บริหารระดับ EVP/VP (Succession Plan) เพือ่ เตรียมความ
พร้ อมส�ำหรับหัวหน้ าผู้บริหารในยุคต่อไป
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6. Risks from Fluctuating Contract Revenue
The Company largely depends on revenue from contracts with
government agencies for supplies and services. Contract revenue
accounted for 21.34%, 31.21%, 16.22% and 41.21% in 2014, 2015 2016
and 2017 respectively that effected to the company’s performance
quarterly from the government agencies approved their budgets in the
third and fourth quarter, which plays a factor in tenders for those periods.
However, their budgets are now evenly distributed throughout the year,
which translates to evenly distribute public contract revenue, led to more
consistent revenue of the Company.
7. Risks from Dependency on Executives
Established by Mr. Prapat Ratlertkarn and Mr. Trevor Thompson, who
have been in industry for more than 30 years and currently assume
important management roles, the Company heavily relies on them. While
PlanetComm is exposed to a certain level of key person risk, Mr.
Ratlertkarn and Mr. Thompson, including their dependents, each hold
31.58% of paid registered shares. Therefore the two executives have a
vested interest in maintaining the value of their assets in the Company
and ensuring its growth and prosperity. Meanwhile, PlanetComm
continues to hire more professionals to expand management.
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รายงานประจ�ำปี บริ ษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2560

Management Structure
โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้ างการจัดการของบริษทั ฯ ประกอบด้ วย คณะกรรมการบริษทั ฯ และ คณะ
กรรมการชุดย่อย 4 ชุด คือ
(1) คณะกรรมการตรวจสอบ
(2) คณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
(3) คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
(4) คณะกรรมการบริหาร โดยกรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบ กรรมการ
บริหาร และผู้บริหารของบริษทั ฯ มีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้ วนตามมาตรา 68 แห่งพระราช
บัญญัตบิ ริษทั มหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่
เกีย่ วข้ อง ทังนี
้ ้รายละเอียดโครงสร้ างการจัดการของบริษทั ฯ มีดงั นี ้

The Company management structure consists of the Board of Directors
and four committees, including
(1) Audit Committee,
(2) Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee,
(3) Risk Management Committee
(4) Executive Committee. The Directors, Audit Committee members,
Executive Committee members and the Company’s management have
qualifications as stipulated under Section 68 of the Limited Public Company Act,
B.E. 2535 and applicable SEC’s announcements. The details are as follows.

1.คณะกรรมการบริษัท (Board of Director)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษทั ฯ ประกอบด้ วย กรรมการจ�ำนวนทังสิ
้ ้น 6 ท่าน โดยมีกรรมการทีไ่ ม่ใช่ผ้ บู ริหาร(1) จ�ำนวน 4 ท่าน ประกอบด้ วย
As of December 31, 2017, the Company’s Board of Directors consisted of six Directors (including four Non-Executive Directors (1) as follows

ชื่อ - นามสกุล
Name - Surname

ต�ำแหน่ง
Title

วันทีไ่ ด้ รับแต่งตัง้

นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์

กรรมการ รองประธานกรรมการ รักษาการประธานกรรมการ

27 เมษายน 2537

นายเทรเวอร์ ทอมสัน

กรรมการ

27 เมษายน 2537

Mr. Prapat Rathlertkarn

Director Vice Chairman & Acting Chairman

Mr. Trevor Thompson

Director

ดร.ขัตยิ า ไกรกาญจน์ (1)
Dr. Katiya Greigarn

นายสมพงค์ อุย่ ตระกูล(1)

Mr. Somphong Ouitrakul

(1)

นางสุธารักษ์ สุนทรภูษิต

Mrs. Sutharak Soonthornpusit

นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์

(1)

Mr. Somkid Wangcherdchuwong

นายสรรพัชญ โสภณ

(1), (2)

Mr. Sanpat Sopon

นายปราโมทย์ พงษ์ ทอง

(1), (3)

Mr. Pramote Bhongse-tong

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

Independent Director & Chairman of Audit Committee

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

Independent Director & Audit Committee Member

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

Appointed on

27thApril 1994
27thApril 1994

30 ธันวาคม 2554

30th December 2011

30 ธันวาคม 2554

30th December 2011

30 ธันวาคม 2554

Independent Director & Audit Committee Member

30th December 2011

กรรมการอิสระ

12 พฤษภาคม 2558

Independent Committee

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ

12nd May 2015

30 ธันวาคม 2554

Independent Committee & Chairman

30th December 2011

กรรมการอิสระ

12 พฤษภาคม 2558

Independent Committee

หมายเหตุ (Note) :
(1) กรรมการทีไ่ ม่ใช่ผ้ บู ริหาร
(2) นายสรรพัชญ โสภณ ด�ำรงต�ำแหน่งเป็ นกรรมการอิสระ เมือ่ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2560
และ ลาออกจากกรรมการบริษทั เมือ่ วันที่ 26 ธันวาคม 2560
(3) นายปราโมทย์ พงษ์ ทอง ด�ำรงต�ำแหน่งเป็ นกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน
2560 และลาออกจากกรรมการบริ ษัท เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560
โดยเมือ่ วันที่ 7 กันยายน 2560 การประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 8/2560 คณะ
กรรมการ บริษทั ฯ ได้ มมี ติแต่งตังนายประพั
้
ฒน์ รัฐเลิศกานต์ ด�ำรงต�ำแหน่งเลขานุการ
บริษทั ฯ แทนนางสาววัฑรา อรุณ มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 8 กันยายน 2560

กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
ผู้มีอ�ำนาจลงลายมือชื่อแทนบริ ษัท คือ (1) นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ และ
นายเทรเวอร์ จอห์น ทอมสัน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�ำคัญของ
บริ ษัท หรื อ (2) นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ หรื อนายเทรเวอร์ จอห์น ทอมสัน ลง
ลายมือชื่อร่วมกับ นายสรรพัชญ โสภณ รวมเป็ นสองคน และประทับตราส�ำคัญ
ของบริ ษัท

12nd May 2015

(1) Non-Executive Directors.
(2) Mr. Sanpat Sopon was independent director on June 30, 2017 and resigned
from the company’s director on December 26, 2017.
(3) Mr. Promote Bhongse-tong was independent director on November 17,
2017 and resigned from the company’s director on December 25, 2017.
The Board of Directors as its meeting No.8/2017 held on September 7,
2017 approved Mr. Prapat Rathlertkarn to be Company Secretary, in
replacement of Ms. Wathara Arun, effectively from September 8, 2017.
Authorized Directors
The Company’s authorized persons are (1) Mr. Prapat Rathlertkarn and
Mr. Trevor Thompson jointly affix their signatures and the Company seal or
(2) Mr. Prapat Rathlertkarn or Mr. Trevor Thompson jointly affixes their
signatures with Mr. Sanpat Sopon as two persons and the Company seal.
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ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
1. คณะกรรมการมีอ�ำนาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบในการบริ หารจัดการและ
ด�ำเนินกิจการของบริ ษัทฯ ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของ
บริ ษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ตและระมัดระวัง
รักษาผลประโยชน์ของบริ ษัทฯ
2. จัดให้ มีการท�ำงบดุลและงบก�ำไรขาดทุนของบริ ษัทฯ ณ วันสิ ้นสุดรอบระยะเวลา
บัญชีของบริ ษัทฯ ซึง่ ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ ว และน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ
3. ก�ำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนการด�ำเนินงาน และงบประมาณของ
บริษทั ฯ รวมถึงควบคุมดูแลการบริหารและการจัดการของฝ่ ายบริหาร หรือของ
บุคคลใดๆ ทีไ่ ด้ รับมอบหมายให้ ดำ� เนินงานดังกล่าวให้ เป็ นไปตามนโยบายมีก่ ำ� หนด
4. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมตั นิ โยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานการ
ด�ำเนินธุรกิจ ของบริ ษัทฯ ทุกรอบปี บญ
ั ชี ที่เสนอโดยฝ่ ายบริ หาร
5.ก� ำ หนดนโยบายและก� ำ กั บ ดู แ ลให้ มี ร ะบบที่ ส นั บ สนุ น การต่ อ ต้ านทุ จ ริ ต
คอร์ รัปชัน่ ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าฝ่ ายบริ หารได้ ตระหนักและให้ ความ
ส�ำคัญกับการต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และปลูกฝังจนเป็ นวัฒนธรรมองค์กร
6. พิจารณาก�ำหนดโครงสร้ างการบริ หารงาน
มีอ�ำนาจในการแต่งตังคณะ
้
กรรมการบริ หาร กรรมการผู้จดั การ และคณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม
รวมถึงการก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ หาร กรรมการผู้
จัดการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตัง้
ทังนี
้ ก้ ารมอบอ�ำนาจตามขอบเขตอ�ำนาจหน้ าที่ที่ก�ำหนดนัน้ ต้ องไม่มีลกั ษณะ
เป็ นการมอบอ�ำนาจที่ท�ำให้ คณะกรรมการบริ หาร กรรมการผู้จดั การ และคณะ
อนุกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมตั ริ ายการที่อาจมีความ
ขัดแย้ งมีส่วนได้ เสียหรื อมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ อื่นใดท�ำกับบริ ษัทหรื อ
บริ ษัทย่อย (ถ้ ามี) ยกเว้ นเป็ นการอนุมตั ริ ายการที่เป็ นไปตามนโยบายและหลัก
เกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมตั ไิ ว้ แล้ ว
7. คณะกรรมการอาจมอบอ�ำนาจให้ กรรมการคนหนึง่ หรือหลายคน หรือบุคคลอืน่ ใด
ปฏิบตั กิ ารอย่างหนึง่ อย่างใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยูภ่ ายใต้ การควบคุมของคณะ
กรรมการ หรืออาจมอบอ�ำนาจเพือ่ ให้ บคุ คลดังกล่าวมีอำ� นาจตามทีค่ ณะ กรรมการเห็น
สมควรและภายในระยะเวลาทีค่ ณะกรรมการเห็นสมควร ซึง่ คณะกรรมการอาจยกเลิก
เพิกถอน เปลีย่ นแปลงหรือแก้ ไขการมอบอ�ำนาจนัน้ ๆ ได้ เมือ่ เห็นสมควร
ทังนี
้ ้การมอบอ�ำนาจนันต้
้ องไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอ�ำนาจที่ท�ำให้ บคุ คลดัง
กล่าวสามารถพิจารณาและอนุมตั ริ ายการที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง มี
ส่วนได้ เสีย หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะท�ำขึ ้น
กับบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย (ถ้ ามี) ตามที่นิยามไว้ ในประกาศคณะกรรมการก�ำกับ
ตลาดทุน และ/หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรื อ ประกาศอื่นใดของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง เว้ นแต่เป็ นการอนุมตั ริ ายการที่เป็ นไปตามนโยบายและหลัก
เกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมตั ไิ ว้ แล้ ว

Scope of powers and duties of the Board
1. To operate and manage the Company’s business according to
applicable laws, the Company’s objectives, Articles of Association and
resolutions of shareholders’ meeting , together with, make all efforts to
protect the Company’s interests.
2. To have the balance sheet and profit and loss statement prepared and
audited at the end of the Company’s accounting period, for presentation
at the shareholders’ meeting for review and endorsement.
3. To set targets, adopt guidelines and policies, make operation plans
and allocate budgets, as well as oversee the management and
administration of executives or persons assigned to such tasks to ensure
compliance with the Company’s policies.
4. To review, scrutinize and approve policies, orientations, strategies and
operation plans proposed by management.
5. To set the policy and oversee of the system to support the AntiCorruption efficiency to ensure that the management realize and prioritize
for Anti-Corruption and cultivate into the Company’s culture.
6. To set the management structure, appoint Managing Director , form
Executive Committee and other Committee and designate the scope of
their powers and duties
The Executive Committee, the Managing Director and other Committees
so appointed shall not have powers or duties to consider and approve
any transactions that potentially cause conflict of interest with the
Company or any of its affiliated companies (if any), otherwise approved in
accordance with the Company’s policies and criteria set forth by the
Board of Directors.
7. To authorize as they see fit one or many Directors to perform any acts
on their behalf with defined powers for a specific period, and to also
revise or revoke such authorization at any time
Such authorization shall not be for having powers or duties to consider
or approve any connected transactions in conflict with the Company or its
affiliated company (if any) in accordance with Notification of the Capital
Market Supervisory Board or the Securities and Exchange Commission,
otherwise approved in accordance with the Company’s policies and
criteria set forth by the Board of Directors.

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ
1. รับผิดชอบในฐานะผู้น�ำของคณะกรรมการในการก�ำกับ ติดตาม ดูแลการบริ หาร
งานของคณะกรรมการบริ หาร และคณะอนุกรรมการอื่นๆ ให้ บรรลุวตั ถุประสงค์
ตามแผนงานที่ก�ำหนดไว้
2. เป็ นประธานการประชุมคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
3. เป็ นผู้ลงคะแนนเสียงชี ้ขาดในกรณีทที่ ปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั มีการลงคะแนน
เสียง และคะแนนเสียง 2 ฝ่ ายเท่ากัน

Roles and Duties of Chairman
1. To act as leader of the Company‘s Board of Directors to supervise and
oversee the management and operation of the Company’s Executive
Committee and other Committees to achieved the set objectives.
2. To act as chairman of the Company‘s Board of Directors and
shareholders’ meeting
3. To give award in case of draw votes by the Company’s Board of Directors’

In brief, the Authorizations (approval) of the Board are as follows:
1. To approve the setting and modification the Company’s rules and
regulations, organization structure, level of authorizations, finance and
อ�ำนาจด�ำเนินการของคณะกรรมการบริษัท
accounting policies, accounting improvement, and procurement regulations.
1. การก�ำหนดและเปลี่ยนแปลงระเบียบข้ อบังคับและระเบียบปฏิบตั ิขององค์กร 2. To approve annual business plan and budgeting, including annual
โครงสร้ างองค์กร ตารางอ�ำนาจอนุมตั ิ นโยบายและหลักการด้ านการเงินและ investment.
บัญชี การปรับปรุงบัญชี ระเบียบวิธีปฏิบตั เิ กี่ยวกับการจัดซื ้อจัดจ้ าง
3. To approve appointing authorize persons which related to bank and
2. การอนุมตั แิ ผนงาน งบประมาณประจ�ำปี และงบลงทุนประจ�ำปี
financial institutes.
3. การแต่งตังเปลี
้ ย่ นแปลงผู้อำ� นาจลงนาม การเบิกจ่ายเงินกับธนาคาร /สถาบันการเงิน 4. To approve loan or increasing loan with bank and financial institutes
4. การขอวงเงินกู้หรือขอเพิม่ วงเงินกับธนาคาร/สถาบันการเงินทังนี
้ ้ตามระดับอ�ำนาจอนุมตั ิ complying with level of authorization.

55

รายงานประจ�ำปี บริ ษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2560

2. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทฯ มีจ�ำนวนทังสิ
้ ้น 3 ท่าน ประกอบด้ วย
As of December 31, 2017, the Company’s Audit Committee was comprised of three members;
ชื่อ - นามสกุล

ต�ำแหน่ง

ดร.ขัตยิ า ไกรกาญจน์

ประธานกรรมการตรวจสอบ

Name - Surname
Dr. Katiya Greigarn

นายสมพงค์ อุย่ ตระกูล *
Mr. Somphong Ouitrakul

นางสุธารักษ์ สุนทรภูษิต

Mrs. Sutharak Soonthornpusit

Title

Audit Committee Chairman

กรรมการตรวจสอบ

Committee Member

กรรมการตรวจสอบ

Committee Member

วันที่ได้ รับแต่งตัง้
Appointed on

30 ธันวาคม 2554

30thDecember 2011

30 ธันวาคม 2554

30thDecember 2011

30 ธันวาคม 2554

30thDecember 2011

หมายเหตุ (Notes) : *
- เป็ นกรรมการทีม่ คี วามรู้และประสบการณ์ทเี่ พียงพอทีจ่ ะสามารถท�ำหน้ าทีใ่ นการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ โดยนายสมพงศ์ อุย่ ตระกูล มีประสบการณ์
ในการดูแลฝ่ ายบัญชีของ บริ ษัท 3 เอ็ม ประเทศไทย จ�ำกัด และมีนางสาววรรณวิมล จองสุรียภาส เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
- Having previously handled 3M (Thailand) Co., Ltd. The account, Mr. Somphong Ouitrakul is qualified to audit our accounts to ensure its reliability. See
enclosed profiles of executives and directors and Ms. Wanwimol Jongsureeyapas is the Secretary of the Audit Committee.
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้ บริ ษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและพอเพียง
2. สอบทานให้ บริ ษัทมีการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจ
สอบภายใน (internal audit) รวมทังระบบบริ
้
หารความเสี่ยงให้ มนั่ ใจว่าเป็ นไป
ตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุมเหมาะสม ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และมี
ประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอด
จนให้ ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้ าย เลิกจ้ างหัวหน้ างานตรวจ
สอบภายใน หรื อหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทาน ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความ
เสี่ยงที่เชื่อมโยงกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นจากการคอร์ รัปชัน่ และการปฏิบตั ิตาม
มาตรการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ เพือ่ ให้ มนั่ ใจว่าการด�ำเนินงานของบริษัทมีความรัดกุม
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ รวมถึงด�ำเนินการ พิจารณาตรวจสอบตามนโยบาย
การแจ้ งเบาะแส (Whistle Blowing) การกระท�ำผิดและการทุจริตของบริษัท
4. สอบทานให้ บริ ษัทปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้ อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตังบุ
้ คคลซึง่ มีความเป็ นอิสระเพือ่ ท�ำหน้ าทีผ่ ้ สู อบ
บัญชีของบริษทั และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทังเข้
้ าร่วมประชุมกับ
ผู้สอบบัญชี โดยไม่มฝี ่ ายจัดการเข้ าร่วมประชุมด้ วย อย่างน้ อยปี ละ 1 (หนึง่ ) ครัง้
6.พิ จ ารณารายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น หรื อ รายการที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ ง ทางผล
ประโยชน์ให้ เป็ นไปตามกฎหมายและข้ อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทังนี
้ ้ เพื่อ
ให้ มนั่ ใจว่า รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัท
7. จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจ�ำปี
ของบริ ษัท ซึง่ รายงานดังกล่าวต้ องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและ
ต้ องประกอบด้ วยข้ อมูลอย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้ องครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้ ของ
รายงานทางการเงินของบริ ษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความพอเพียงของระบบควบคุมภายในของบริ ษัท
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้ อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
กับธุรกิจของบริ ษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
(ฉ) จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้ าร่วมประชุมของ
คณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

Scope of powers and duties of Audit Committee
1. To audit the Company’s account to ensure that financial reports contain
complete and correct information.
2. To audit the Company’s internal control and internal audit to ensure they
are appropriate and efficient, to ensure the independence of internal audit
personnel, to engage, transfer and disengage internal audit chiefs or any
persons related to the internal audit.
3. To review the system of internal control, internal audit and risk
management relating to the risk that may occurs from corruption and to
follow by the anti-corruption policy to ensure that the operation is concisely,
appropriately and efficiency, including to review whistle blowing policy.
4. To audit the Company with regard to securities and stock exchange
laws and regulations and laws applicable to business operations
5. To consider, recruit and appoint an independent auditor of the Company
and set remuneration, to convene a meeting with the auditor at least once
a year without management present as well as to approve and terminate
hire for external auditor
6. To examine connected transactions, to act in the best interests of the
Company to ensure compliance with laws and the regulations of the stock
exchange.
7. To issue the annual audit report signed by the Audit Committee
Chairman for disclosure in the Company’s annual report. The annual audit
report must at least contain observations and recommendations on the
following
(a) the correctness , completeness and reliability of the Company’s
financial statements
(b) the adequacy of the Company’s internal control
(c) the Compliance with securities and stock exchange laws and
regulations, or laws applicable to the Company’s operations
(d) the qualifications of the auditor
(e) the connected transactions that may cause a conflict of interest
(f) the number of meetings attended by each Audit Committee Member
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(ช) ความเห็น หรื อข้ อสัง เกตโดยรวมที่ ค ณะกรรมการตรวจสอบได้ รับจากการ (g) the findings from duties performed as Audit Committee according to
ปฏิบตั หิ น้ าที่ตามกฎบัตร
the Charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ ขอบเขตหน้ าที่ (h) the information to be given to shareholders and investors as required
และความรับผิดชอบที่ได้ รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
by the Audit Committee as set forth by the Board of Directors
8. ปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายด้ วยความเห็นชอบจาก 8. To perform other acts assigned by the Board of Directors, subject to the
คณะกรรมการตรวจสอบ
approval of the Audit Committee
3. คณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลของบริ ษัทฯ มีจ�ำนวนทังสิ
้ ้น 3 ท่าน ดังนี ้
As of December 31, 2017, the Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee were comprised of threee members;
ชื่อ - นามสกุล
Name - Surname

ต�ำแหน่ง
Title

วันที่ได้ รับแต่งตัง้
Appointed on

นายสมพงค์ อุย่ ตระกูล
Mr. Somphong Ouitrakul

กรรมการสรรหาฯ
Committee Chairman

13 พฤศจิกายน 2557
13th November 2014

นางสุธารักษ์ สุนทรภูษิต
Mrs. Sutharak Soonthornpusit

กรรมการสรรหาฯ
Committee Member

13 พฤศจิกายน 2557
13th November 2014

นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์
Mr. Somkid Wangcherdchuwong

กรรมการสรรหาฯ
Committee Member

14 สิงหาคม 2558
14th August 2015

ประธานกรรมการสรรหาฯ
Committee Chairman

19 มิถนุ ายน 2558
19th June 2015

(1)

นายปราโมทย์ พงษ์ ทอง
Mr. Pramote Bhongse-tong

หมายเหตุ (Note) :
(1) นายปราโมทย์ พงษ์ ทอง ลาออกจากกรรมการบริ ษัท เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560
(1) Mr. Pramote Bhongse-tong resigned from the company’s director on December 25, 2017.
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน
Scope of powers and duties of Nomination, Remuneration and Corporate
และบรรษัทภิบาล
Governance Committee
1. ด้ านการสรรหา
1.Nomination
(1) พิจารณาโครงสร้ างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ: คณะกรรมการสรรหาฯ (1) To deliberate on the structure and number of members on the Board of
มีหน้ าทีใ่ นการพิจารณาโครงสร้ างของคณะกรรมการบริษทั
ทังในเรื
้ ่องของจ�ำนวน Directors and Committee(s) and the professional background and
คณะกรรมการทีเ่ หมาะสมกับขนาด ประเภท และความซับซ้ อนของธุรกิจ คุณสมบัติ expertise of each director or Committee member in relation to the nature of
กรรมการแต่ละคนในด้ านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้ านทีเ่ กีย่ วข้ อง the Company’s business and industries by Board Skill Matrix method.
กับกลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักของบริษทั โดยใช้ Board Skill (2) To deliberate on the qualifications of a candidate for independent
Matrix เพือ่ ก�ำหนดคุณสมบัตขิ องกรรมการทีต่ ้ องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะ director according to the Company requirements and SEC regulations
จ�ำเป็ นทีย่ งั ขาดอยูใ่ นคณะกรรมการบริษทั และกลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั
(3) To set forth the criteria and procedures for recruitment and engagement
(2) พิจารณาคุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ: พิจารณาคุณสมบัตขิ องบุคคลที่จะมา of directors, and publish them in the Company’s annual report and
เป็ นกรรมการอิสระให้ เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริ ษัท โดยความเป็ นอิสระ website. For example, the extension of directorships ;the engagement of
อย่างน้ อยต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส�ำนักงาน ก.ล.ต. ก�ำหนด
new directors ;the nominations by shareholder or incumbent directors;
(3) ก�ำหนดหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ: ก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา and the recruitment of new directors via employment agencies or directory
บุคคลเพื่อด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการให้ เหมาะสม เช่น หลักเกณฑ์การพิจารณา of professional directors
กรรมการเดิ ม เพื่ อ เสนอให้ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ต่อ หลัก เกณฑ์ ก ารประกาศรั บ สมัค ร (4) To establish a development plan for incumbent and new directors to
ต�ำแหน่งกรรมการ หลักเกณฑ์การเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อกรรมการ หลัก understand their roles, the Company’s businesses and developments
เกณฑ์การใช้ บริ ษัทภายนอกสรรหา หลักเกณฑ์การพิจารณาบุคคลจากท�ำเนียบ (5) To make succession plan to ensure uninterrupted operations. This
กรรมการอาชีพ หรื อหลักเกณฑ์การให้ กรรมการแต่ละคนเสนอชื่อบุคลลที่เหมาะ involves grooming people for CEO, CTO, and other high-level executives
สมเป็ นต้ น โดยหลักเกณฑ์และขันตอนในการสรรหากรรมการดั
้
งกล่าวต้ องเปิ ด who may be nearing retirement or will otherwise no longer be able to
เผยไว้ ในรายงานประจ�ำปี และ Website ของบริ ษัท
perform their duties
(4)จัดท�ำแผนการพัฒนากรรมการ: เพือ่ พัฒนาความรู้กรรมการปัจจุบนั และกรรมการ
เข้ าใหม่ให้ เข้ าใจธุรกิจของบริษทั บทบาทหน้ าทีข่ องกรรมการ และพัฒนาการต่างๆ
(5) จัดท�ำแผนการสืบทอดงาน (Succession Plan): จัดท�ำและทบทวนแผนการ
พัฒนาหัวหน้ าเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร (CEO) หัวหน้ าเจ้ าหน้ าทีด่ ้ านเทคโนโลยี (CTO) และ
ผู้บริหารระดับสูง เพือ่ เตรียมความพร้ อมเป็ นแผนต่อเนือ่ งให้ มผี ้ สู บื ทอดงาน ในกรณี
ที่ CEO CTO หรือผู้บริหารระดังสูงในต�ำแหน่งนันๆ
้ เกษียณอายุหรือ ไม่สามารถ
ปฏิบตั หิ น้ าทีไ่ ด้ เพือ่ ให้ การบริหารงานของบริษทั สามารถด�ำเนินไปได้ อย่างต่อเนือ่ ง
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2. ด้ านค่าตอบแทน
(1) ก�ำหนดนโยบายจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น
รวมถึงจ�ำนวนค่า
ตอบแทนและผลประโยชน์อื่นให้ แก่กรรมการบริ ษัท โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชดั เจน
โปร่งใส และน�ำเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิ และ/หรื อ น�ำเสนอ
เพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ วแต่กรณี
(2) ดูแลให้กรรมการบริษทั ได้รบั ผลตอบแทนทีเ่ หมาะสมกับหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
(3) ก�ำหนดแนวทางในการประเมินผลงานของกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณาผล
ตอบแทนประจ�ำปี
(4) เปิ ดเผยนโยบายเกี่ยวกับการก�ำหนดค่าตอบแทนและเปิ ดเผยค่าตอบแทนในรูป
แบบต่างๆรวมทังจั
้ ดท�ำรายงานการก�ำหนดค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจ�ำปี ของบริษทั
(5) เสนอแนะค่าตอบแทนที่เหมาะสมของคณะกรรมการบริ ษัท
และคณะ
กรรมการชุดย่อยต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อให้ ความเห็นชอบก่อนเสนอที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
(6) ทบทวนข้ อเสนอของฝ่ ายจัดการเรื่ องนโยบายจ่ายค่าตอบแทน
แผนการ
ก�ำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ พิเศษอื่นนอกเหนือจากเงินค่าจ้ างส�ำหรับ
พนักงาน และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ

2. Remuneration
(1) To establish rates of remuneration and other fringe benefits for directors
in a clear and transparent manner and present them for approval by the
Board of Directors or the shareholders’ meeting
(2) To ensure that directors receive remuneration proportionate to their
duties and responsibilities
(3) To lay guidelines on director performance assessment for consideration
of annual rewards
(4) To disclose in the Company’s annual report the policies on remuneration
and all types of payments
(5) To propose the rates of remuneration for directors and Committee members
to the Board of Directors and the shareholders’ meeting for approval
(6) To review proposals on the management of remuneration policies and other
fringe benefits for employees and payment schedules and submit
recommendations to the Board of Directors

3. ด้ านบรรษัทภิบาล (การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี)
(1) ก�ำหนดนโยบายด้ านบรรษัทภิบาลของบริ ษัทเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท
พิจารณาให้ ความเห็นชอบ ติดตามเพื่อให้ มีการปฏิบตั ิตามนโยบายบรรษัทภิบาล
รวมถึงทบทวนและปรับปรุงนโยบายให้ มีความเหมาะสมอย่างสม�่ำเสมอ
(2) ก� ำ กับ ดูแ ลให้ ก ารปฏิ บัติ ง านของบริ ษั ท เป็ น ไปตามหลัก บรรษั ท ภิ บ าลของ
หน่วยงานที่มีอ�ำนาจก�ำกับดูแลตามกฎหมาย เช่น ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็ นต้ น
(3)จัดให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั งิ านประจ�ำปี ของประธานกรรมการ กรรมการ
รายบุคคล คณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
(4) คณะกรรมการสรรหาฯ ควรประเมินผลการปฏิบตั หิ น้ าที่ของตนเองเป็ นประจ�ำ
และน�ำเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริ ษัท
(5) ด�ำเนินการใด ๆ ตามหน้ าที่ที่กฎหมาย กฎ ประกาศ ระเบียบ หรื อ ค�ำสัง่ ของ
ทางการที่เกี่ยวข้ องก�ำหนด

3. Corporate Governance
(1) To adopt corporate governance policies and submit them to the Board of
Directors for approval; to follow up on practices to ensure compliance with said
policies; to review said policies on a continual basis to ensure relevance
(2) To monitor the Company’s practices and ensure compliance with the
corporate governance principles of the regulatory agencies such as SEC
and SET
(3) To assess the annual performance of the Chairman, Directors and
Committee members
(4) To self-assess their performance on a continual basis and report to the
Board of Directors.
(5) To perform acts as required by laws, rules, notifications, regulations or
orders of related authorities

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมบริ หารความเสี่ยงของบริ ษัทฯ จ�ำนวนทังสิ
้ ้น 3 ท่าน ดังนี ้
As of December 31, 2017, the Risk Management Committee was comprised of three members
ชื่อ - นามสกุล
Name - Surname

ต�ำแหน่ง
Title

วันที่ได้ รับแต่งตัง้
Appointed on

นายสมพงค์ อุย่ ตระกูล
Mr. Somphong Ouitrakul

ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยง
Committee Chairman

13 พฤศจิกายน 2557
13th November 2014

นางสุธารักษ์ สุนทรภูษิต
Mrs. Sutharak Soonthornpusit

กรรมการบริ หารความเสี่ยง
Committee Member

13 พฤศจิกายน 2557
13th November 2014

นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์
Mr. Somkid Wangcherdchuwong

กรรมการบริ หารความเสี่ยง
Committee Member

19 มิถนุ ายน 2558
19th June 2015

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. ระบุ วิเคราะห์ และตรวจสอบปั จจัยความเสี่ยงที่ส�ำคัญ พร้ อมทังก�
้ ำหนดกลยุทธ์
ในการบริ หารความเสี่ยงนัน้
2.ก�ำหนดมาตรฐานของการบริ หารจัดการความเสี่ยง เพื่อใช้ เป็ นแนวทางปฏิบตั ิ
ในส่วนงานต่างๆ ตามความรับผิดชอบ
3.ก�ำกับดูแล และสนับสนุนให้ มีการด�ำเนินการบริ หารความเสี่ยงด้ านการทุจริ ต
การต่ อ ต้ า นคอร์ รั ป ชั่น โดยการประเมิ น ความเสี่ ย งด้ า นทุจ ริ ต คอร์ รั ป ชั่น และ
ทบทวน มาตรการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ให้ เพียงพอเหมาะสม

Scope of powers and duties of Risk Management Committee
1. To set a clear agenda; to state, analyze and examine major risk factors;
and to adopt strategies for managing risks.
2. To establish the Company’s risk management measures for all
departments.
3. To oversee and support on the risk management pertaining to the
corruption, anti-corruption by evaluating the risk of corruption and to
review its policy appropriately.
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4. ก� ำ กับ ดูแ ลให้ มั่น ใจว่ า มาตรการดัง กล่ า วได้ มี ก ารสื่ อ สารอย่ า งทั่ว ถึ ง และ
พนักงานได้ ปฏิบตั ติ ามมาตรการเหล่านัน้
5. จัดให้ มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสียหายที่อาจเกิดขึน้ อย่างเป็ นระบบ
และต่อเนื่องเพื่อให้ มั่นใจว่าการส�ำรวจความเสี่ยงได้ ครอบคลุมทุกขัน้ ตอนของ
การด�ำเนินธุรกิจ
6. สนับสนุนและพัฒนาการบริ หารความเสี่ยงให้ เกิดขึ ้นอย่างต่อเนื่องทัว่ ทังองค์
้ กร
และสอดคล้ องกับมาตรฐานสากล

4. To communicate such measures to all employees and ensure their
compliance.
5. To arrange for systematic and constant assessment / analysis of
possible losses and damages in all stages of business operations.
6. To constantly improve risk management for the entire organization in
line with international standards

5. คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริ หารของบริ ษัทฯ จ�ำนวนทังสิ
้ ้น 2 ท่าน ดังนี ้
As of December 31, 2017, the Executive Committee was comprised of two members
ชื่อ - นามสกุล
Name - Surname

ต�ำแหน่ง
Title

นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์

ประธานกรรมการบริ หาร
Chairman of Executive Committee

นายเทรเวอร์ ทอมสัน

รองประธานกรรมการบริ หาร
Vice Chairman of Executive Committee

Mr. Prapat Rathlertkarn
Mr. Trevor Thompson

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
1. น�ำเสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบ
ประมาณประจ�ำปี ของบริ ษัทฯใหคณะกรรมการบริ ษัทฯ พิจารณาอนุมตั ิ
2. ควบคุมดูแลการด�ำเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ให้ เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน และ
งบประมาณที่ได้ รับอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริ ษัทฯ
3. พิจารณาอนุมตั ิการด�ำเนินงานที่เป็ นธุรกรรมปกติธรุ กิจของบริ ษัทฯ ตามงบ
ลงทุน หรื อ งบประมาณที่ได้ รับอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริ ษัทฯ โดยวงเงิน
ส�ำหรับแต่ละรายการเป็ นไปตามอ�ำนาจด�ำเนินการที่ผ่านมาจากการอนุมตั ิคณะ
กรรมการบริ ษัทฯ
4. น�ำเสนอโครงสร้ างองค์กรและอ�ำนาจบริ หารองค์กร ให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ
พิจารณาอนุมตั ิ
5. มี อ� ำ นาจแต่ง ตัง้ หรื อ ว่ า จ้ า งที่ ป รึ ก ษาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ การบริ ห ารงานภายใต้
องค์กรเพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
6. พิจารณาผลก�ำไรและขาดทุนของบริ ษัทฯ การเสนอจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
หรื อเงินปั นผลประจ�ำปี เพื่อเสนอคณะกรรมการบริ ษัทฯ อนุมตั ิ
7. ให้ มีอ�ำนาจในการมอบอ�ำนาจให้ บคุ คลอื่นใดหนึ่งคนหรื อหลายคนปฏิบตั ิการ
อย่างหนึง่ อย่างใด โดยอยูภ่ ายใต้ การควบคุมของคณะกรรมการบริ หาร หรื ออาจ
มอบอ� ำ นาจเพื่ อ ให้ บุค คลดัง กล่า ว มี อ�ำ นาจตามที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารเห็ น
สมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึง่ คณะกรรมการ
บริ หารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรื อแก้ ไขบุคคลที่ได้ รับมอบอ�ำนาจหรื อ
การมอบอ�ำนาจนันๆ
้ ได้ ตามที่เห็นสมควร
8. ปฏิบตั หิ น้ าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทฯ มอบหมายให้ เป็ นคราวๆ ไป
9. ทังนี
้ ้ การมอบหมายอ�ำนาจหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
นัน้ จะไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอ�ำนาจ หรื อมอบอ�ำนาจช่วงที่ท�ำให้ ผ้ รู ับมอบ
อ�ำนาจจากคณะกรรมการบริ หารสามารถอนุมตั ิรายการที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ ง (ตามที่นิยามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน และ/หรื อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องก�ำหนด) มีสว่ น
ได้ เสีย หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริ ษัท และ/หรื อบริ ษัท
ย่อย และ/หรื อบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องคณะกรรมการบริหารไม่มอี ำ� นาจอนุมตั กิ ารด�ำเนิน
การในเรื่ องดังกล่าว โดยเรื่ องดังกล่าวจะต้ องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
และ/หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่กรณี) เพื่ออนุมตั ติ อ่ ไป ยกเว้ นเป็ นการอนุมตั ิ
รายการที่เป็ นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้ าปกติซึ่งเป็ นไปตามประกาศ
ของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน และ/หรื อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และ/หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องก�ำหนด

Scope of Powers and Duties of Executive Committee
1. To propose targets, policies, annual budgets, business plans and
strategies to the Board of Directors for approval
2. To monitor the Company’s operations and ensure compliance with the
policies, plans and budgets as approved by the Board of Directors
3. To consider and approve the Company’s regular activities in line with
the Board-approved budget
4. To present organization structure and management to the Board of
Directors for approval
5. To appoint or hire consultants for Company management to ensure
efficiency
6. To determine the Company’s profits or losses and propose interim
dividend payments to the Board of Directors for approval
7. To authorize person (s) to perform act (s) under its responsibilities or
grant such person(s) the power for a period they see fit. The Committee
reserves the right to revise or revoke such authorization or replace such
person (s)
8. To perform other acts assigned by the Board of Directors
9. Such authorization shall not be for having powers or duties to consider
or approve any connected transactions in conflict with the Company or its
affiliated company (if any) in accordance with Notification of the Capital
Market Supervisory Board or the Securities and Exchange Commission,
otherwise approved in accordance with the Company’s policies and
criteria set forth by the Board of Directors.
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6. เลขานุการบริษัท (Company Secretary)
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 8/2560 คณะ
กรรมการบริ ษัทฯ ได้ มีมติแต่งตังนายประพั
้
ฒน์ รัฐเลิศกานต์ ด�ำรงต�ำแหน่ง
เลขานุการ บริ ษัทฯ แทนนางสาววัฑรา อรุณ มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 8 กันยายน
2560 เป็ นต้ นไป ซึง่ เป็ นไปตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ ไขโดยพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ทังนี
้ ้ หน้ าที่ความรับผิดชอบของเลขานุกา
รบริ ษัทฯ มีดงั นี ้
1. จัดท�ำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี ้
(ก) ทะเบียนกรรมการ
(ข) หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงาน
ประจ�ำปี ของบริ ษัทฯ
(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีสว่ นได้ เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริ หาร
3. ด�ำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนประกาศก�ำหนด

The Company’s Board of Directors’ meeting no. 8/2017 held on
September 7, 2017 resolved in favor of appointing Mr. Prapat Rathlertkarn
to be the Company Secretary, in replacement of Ms. Wathara Arun,
effectively from September 8, 2017 onwards in compliance with Section
89/15 of the Securities and Stock Exchange of Thailand Act, B.E. 2535,
revised by the Securities and Stock Exchange of Thailand Act (No.4), B.E.
2551. The Secretary has the following duties and responsibilities:
1. To prepare and keep records of the following documents
(a) Registry of Directors
(b) Invitations to Board Meetings, minutes of Board Meetings and the
Company’s annual report
(c) Invitations to shareholders’ meetings and minutes of shareholders’
meetings
2. To keep records of connected transactions reported by directors and
executives
3. To perform other acts as set forth by the Notifications of Capital Market
Supervisory Board

7. ผู้บริหาร (Executives)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีผ้ บู ริ หารจ�ำนวนทังสิ
้ ้น 7 ท่าน ประกอบด้ วย
As of December 31, 2017, the company has seven executives;
ชื่อ - นามสกุล
Name - Surname

ต�ำแหน่ง
Title

นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์

กรรมการผู้อ�ำนวยการ และหัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
President and Chief Executive Officer

นายเทรเวอร์ ทอมสัน

กรรมการผู้อ�ำนวยการ และหัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่ด้านเทคโนโลยี
President and Chief Technology Officer

นายสาธิต รัฐเลิศกานต์

รองกรรมการผู้อ�ำนวยการฝ่ ายขาย
Executive Vice President of Sale

นางสาววรรณภา วีระเจริ ญ

ผู้ชว่ ยกรรมการผู้อ�ำนวยการฝ่ ายปฏิบตั กิ าร
Vice President of Operation

นายวีรศักดิ์ อาทรชัยกุล

ผู้ชว่ ยกรรมการผู้อ�ำนวยการฝ่ ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ
Vice President Marketing and Business Development

นายไพโรจน์ พรพัฒนนางกูร

ผู้ชว่ ยกรรมการผู้อ�ำนวยการฝ่ ายบริ การเทคนิค
Vice President of Technical Services

นางสาวกฤตยา จันทร์ สว่าง

ผู้ชว่ ยกรรมการผู้อ�ำนวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
Vice President of Finance and Accounting

Mr. Prapat Rathlertkarn
Mr. Trevor Thompson
Mr. Satit Rathlertkarn

Mrs. Wannapha Weeracharoen
Mr. Veerasak Athornchaikul
Mr. Phairoj Pornpathananangoon
Ms. Krittaya Chansawang

หมายเหตุ : ทังนี
้ ้ หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่บริ หาร (CEO) และ หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่ด้านเทคโนโลยี (CTO) สามารถด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการที่บริ ษัทอื่นได้ ไม่เกิน 3 แห่ง
Notes : Chief Executive Officer (CEO) and Chief Technology Officer (CTO) shall limit to be as the director of three companies only.
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ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร
1. ควบคุมดูแลการด�ำเนินกิจการ และ/หรื อบริ หารงานประจ�ำวันของบริ ษัทฯ
2. ด�ำเนินการหรื อบริ หารงานให้ เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่
ได้ รับอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริ ษัทฯ และ/หรื อคณะกรรมการบริ หาร
3. จัดท�ำนโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจ�ำปี
ของบริ ษัทฯ เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริ หาร และขออนุมตั จิ ากคณะ
กรรมการของบริ ษัทฯ
4. พิจารณาอนุมตั กิ ารด�ำเนินงานทีเ่ ป็ นธุรกรรมปกติธรุ กิจของบริษทั ฯ เช่น การลงทุน
ซื ้อทรัพย์สนิ ตามงบลงทุนหรืองบประมาณทีไ่ ด้ รับอนุมตั จิ ากคณะกรรมการ บริษทั ฯ
การซื ้อวัตถุดบิ เข้ าคลังสินค้ า การขายสินค้ า เป็ นต้ น โดยวงเงินส�ำหรับแต่ละรายการ
เป็ นไปตามอ�ำนาจด�ำเนินการทีผ่ า่ นการอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ฯ
5. ติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงานของบริ ษัทฯ อย่างสม�่ำเสมอ และมีหน้ า
ที่รายงานผลการด�ำเนินงาน การบริ หารจัดการ รวมถึงความคืบหน้ าในการด�ำเนิน
งานต่อคณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษัทฯ
6. พิจารณาอนุมตั กิ ารเข้ าท�ำสัญญาเกี่ยวกับการด�ำเนินธุรกิจปกติของบริ ษัทฯ
โดยวงเงินส�ำหรับแต่ละรายการให้ เป็ นไปตามที่ก�ำหนดไว้ ในอ�ำนาจด�ำเนินการที่
ผ่านการอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริ ษัทฯ แล้ ว
7. คณะกรรมการบริ หาร มีหน้ าที่และรับผิดชอบในการก�ำหนดให้ มีระบบการส่ง
เสริ ม และการสนับสนุนนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ เพื่อสื่อสารไปยัง
พนักงานและผู้เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย รวมทังทบทวนความเหมาะสมของกระบวนการ
้
และมาตรการต่างๆ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบข้ อ
บังคับและข้ อก�ำหนดของกฎหมาย
8. ออกค�ำสัง่ ระเบียบ ประกาศ และบันทึกต่างๆ เพื่อให้ การด�ำเนินงานของ
บริ ษัทฯ เป็ นไปตามนโยบาย และเพื่อผลประโยชน์ของบริ ษัทฯ รวมถึงเพื่อรักษา
ระเบียบวินยั ภายในองค์กร
9. ปฏิบตั หิ น้ าที่อื่นๆ ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ หาร หรื อคณะ
กรรมการบริ ษัทฯ
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Scope of powers and duties of Executives
1. To oversee the Company’s daily operations and managements
2. To operate and manage the business according to policies, plans and
budgets approved by the Board of Directors and/or the Executive
Committee
3. To adopt policies, make plans, build strategies and allocate annual
budgets ;to propose them to the Executive Committee and the Board of
Directors for approval
4. To consider and approve the Company’s regular transactions such as
sale of goods and purchase of raw materials for the amount within the
scope of powers granted by the Board of Directors ; to consider and
approve the purchase of property with the budget approved by the Board
of Directors
5. To constantly follow up and assess the Company’s operations; to
prepare and submit reports on the performance, management and work
progress to the Executive Committee , Audit Committee and Board of
Directors
6. To consider and approve the business contracts for values within the
scope of powers granted by the Board of Directors
7. The managements has duty to response on setting the system to
support anti-corruption policy to communicate with the employees and
related persons including, to review the proper process as well as others
measurement to be in line with the change of the company’s business,
regulations, rules and legal requirements.
8. To issue orders, regulations, notifications and notes with respect to
Company operations in compliance with its policies, for maintaining
discipline in the organization and in the interests of the Company
9. To perform other duties as assigned by the Executive Committee or the
ทังนี
้ ้ ในการด�ำเนินการเรื่ องใดที่หวั หน้ าเจ้ าหน้ าที่บริ หาร หรื อผู้รับมอบอ�ำนาจ Board of Directors
จากหัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่บริ หาร หรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง (ตามที่นิยาม
ประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน
และ/หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่ง The Chief Executive Officer, or authorized equivalent who may have a
ประเทศไทย และ/หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องก�ำหนด) มีสว่ นได้ เสีย หรื อมีความขัด conflict of interest with the Company, its affiliates, subsidiaries or related
แย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัทฯ และ/หรื อบริ ษัทย่อย และ/หรื อบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง companies (as set forth in the Notifications of Capital Market Supervisory
หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่บริ หารไม่มีอ�ำนาจอนุมตั ิการด�ำเนินการในเรื่ องดังกล่าว โดย Board, the SEC or other competent agencies) may not approve any
เรื่ องดังกล่าวจะต้ องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้น connected transactions, but propose such transactions to the Board
(แล้ วแต่กรณี) เพื่อนุมตั ติ อ่ ไป ยกเว้ นเป็ นการอนุมตั ริ ายการที่เป็ นไปตามธุรกิจ Meeting or the shareholders’ meeting for approval, the exception being
ปกติและเงื่ อนไขการค้ าปกติ ซึ่งเป็ น ไปตามประกาศของคณะกรรมการก� ำกับ approval of regular transactions on an individual basis as set forth in the
ตลาดทุน และ/หรื อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรื อหน่วยงานที่ Notifications of the Capital Market Supervisory Board, the SEC or other
เกี่ยวข้ องก�ำหนด
competent agencies.
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รายงานประจ�ำปี บริ ษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2560

เนื่องจากบริ ษัทฯ มีกลุม่ ลูกค้ าที่เป็ นหน่วยงานรัฐในสัดส่วนค่อนข้ างสูง เพื่อ
ให้ การด�ำนินการในเรื่ องการเสนอราคา และการลงนามในสัญญากับหน่วยงานรัฐ
เป็ นไปอย่างถูกต้ อง และมีประสิทธิภาพ บริ ษัทฯ จึงได้ ก�ำหนดขันตอนการเสนอ
้
ราคา รวมทังการมอบอ�
้
ำนาจพนักงานไปลงนามในสัญญา โดยสรุปดังนี ้
1. ฝ่ ายขายของบริ ษัทฯ รับทราบทราบถึงความต้ องการของลูกค้ าในรูปแบบต่างๆ
เช่น Bid Invitation หรื อ Term of requirement (TOR) เป็ นต้ น
2. ฝ่ ายขายพิจารณาความต้ องการของลูกค้ า ศึกษารายละเอียดและข้ อก�ำหนดใน
การเข้ าประกวดราคาอย่างละเอียดร่วมกับฝ่ ายเทคนิค เพื่อพิจารณาการเข้ าร่วม
การเสนอราคา
3. ฝ่ ายขายและ Sales Coordinator จะท�ำการเตรี ยมเอกสารเพื่อประกอบในการ
เสนอราคา เช่น บัญชีรายละเอียดอุปกรณ์ เอกสารประกอบทางเทคนิค และ
เอกสารส�ำคัญอื่นที่ลกู ค้ าร้ องขอ เป็ นต้ น
4. พนักงานขายผู้รับผิดชอบโครงการ มีหน้ าที่รวบรวมข้ อมูลต้ นทุนโครงการทุก
อุปกรณ์ บัญชีรายละเอียดอุปกรณ์ (Equipment List) หัวหน้ าฝ่ าย หรื อ Head of
Department มีหน้ าที่ควบคุมและท�ำสรุป Cost Calculation น�ำเสนอให้ ผ้ มู ี
อ�ำนาจอนุมตั ิโครงการ ก่อนการยื่นงานทุกครัง้ เพื่อประเมินโครงการว่าจะสามารถ
เข้ ายื่นตามงบประมาณที่ก�ำหนดได้ หรื อไม่
5. ฝ่ ายขาย และ Sales Coordinator ร่วมกันตรวจสอบความถูกต้ องของเอกสาร
ทังหมดที
้
่น�ำเสนอลูกค้ า โดยผู้มีอ�ำนาจอนุมตั ติ ามตารางอ�ำนาจอนุมตั เิ ป็ นผู้ลง
นามในเอกสารเสนอราคา
6. ยื่นเสนอราคาตามวันและเวลาที่ลกู ค้ าก�ำหนด
หากบริ ษัทฯ ชนะการประมูล / การเสนอราคา ฝ่ ายขาย และฝ่ ายกฎหมายของ
บริ ษัท (ในบางกรณี) จะท�ำการพิจารณาและทบทวนร่างสัญญาซื ้อขาย/ให้ บริ การ
ซึง่ เมื่อสัญญาดังกล่าวได้ รับการตกลงทังจากบริ
้
ษัทฯ และลูกค้ าแล้ ว ผู้มีอ�ำนาจลง
นามของบริ ษัทฯ จะมอบอ�ำนาจให้ พนักงานที่เป็ นผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าว
เป็ นผู้ลงนามในสัญญา

Have served many state agencies, the Company has set forth legitimate
and efficient procedures for tender approval with government offices as
follows;
1. The Company’s Sales Department receives terms of reference (TOR) for
tender for customer’s requirements
2. The Sales Department shall study commercial and technical
requirements carefully before decision for bid submission
3. The Sales Department and Sales Coordinator prepare tender documents
such as lists of equipment and devices, technical specifications and other
essential documents required by the customer
4. The Sales Coordinator collects the lists of equipment and devices and
cost analysis. The Head of Sales Department performs a cost analysis and
submit it for approval by authorized persons. Approval is granted only
when authorized persons are sure that the Company potentially completes
the project for the proposed contract price
5. The Sales Department and Sales Coordinator jointly examine all the bid
documents to verify accuracy and submit them for written approval by
authorized persons
6. The bid is then submitted on the date and time required by the customer
If the Company is awarded the contract, the Sales Department and
Legal Department (in some cases) will carefully review the contract before
signing. The authorized person will empower the employee in charge of
the project to sign the contract
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Remuneration for Directors and Executives
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน Monetary Remuneration
ค่าตอบแทนคณะกรรมการทีป่ ระชุมผู้ถอื หุ้นได้ อนุมตั โิ ครงสร้ างค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปี 2558-2560 ดังนี ้
Directors The company’s Board of Directors approved the remuneration structure for Directors in 2015 - 2017 as follows
ปี

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท/คน/ปี )

Year

Remuneration (Baht/person/year)

2558 (2015)

ไม่เกิน 400,000 บาท

Not exceeding 400,000 Baht

2559 (2016)
2560 (2017)

ไม่เกิน 400,000 บาท

Not exceeding 400,000 Baht

เฉลี่ยไม่เกิน 500,000 บาท/คน/ปี (โดยรวมทังคณะจ�
้
ำนวน 8 ท่านไม่เกินปี ละ 4,000,000 บาท)
Not exceeding 500,000 Baht (totally eight directors not exceeding 4,000,000 Baht)

ปี 2558 (2015)
ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัท และกรรมการชุดย่อย

Remunerations for Executive Committee and other committees

ปี 2559 (2016)

ปี 2560 (2017)

ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี ้ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี ้ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี ้ยประชุม
(บาท/คน/เดือน)
(บาท/คน/เดือน)
(บาท/คน/เดือน)
(บาท/คน/เดือน)
(บาท/คน/เดือน)
(บาท/คน/เดือน)

Monthly remuneration Attendance Fee Monthly remuneration Attendance Fee Monthly remuneration Attendance Fee
(Baht/person/month) (Baht/person/time) (Baht/person/month) (Baht/person/time) (Baht/person/month) (Baht/person/time)

1. คณะกรรมการบริ ษัท (Board of Directors)
- ประธานกรรมการ (Chairman)
- กรรมการ (Member)

20,000
10,000

5,000
5,000

20,000
10,000

10,000
10,000

30,000
20,000

10,000
10,000

2. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
- ประธานกรรมการ (Chairman)
- กรรมการ (Member)

15,000
10,000

5,000
5,000

15,000
10,000

10,000
10,000

-

25,000
25,000

(Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee)
- ประธานกรรมการ (Chairman)
- กรรมการ (Member)

-

25,000
20,000

-

25,000
20,000

-

25,000
20,000

4. คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง (Risk Management Committee)
- ประธานกรรมการ (Chairman)
- กรรมการ (Member)

-

25,000
20,000

-

25,000
20,000

-

25,000
20,000

3.คณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
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ในปี 2557-2560 บริษทั ฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนให้ แก่คณะกรรมการบริษทั ฯ ตามรายละเอียดดังนี ้
From 2014 - 2017, we have paid our Directors as follows;
ปี 2558
(2015)

ปี 2559
(2016)

ปี 2560
(2017)

นายสรรพัชญ โสภณ

295,000

335,000

430,000

นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์

175,000

210,000

310,000

นายเทรเวอร์ ทอมสัน

170,000

210,000

300,000

ดร.ขัตยิ า ไกรกาญจน์

355,000

445,000

480,000

นายสมพงค์ อุย่ ตระกูล

355,000

430,000

510,000

นางสุธารักษ์ สุนทรภูษิต

325,000

425,000

460,000

155,000

265,000

335,000

145,000

255,000

370,000

65,000

-

-

70,000

-

-

65,000

-

-

2,175,000

2,575,000

3,195,000

ชื่อ - นามสกุล
Name - Surname
Mr. Sanpat Sopon

Mr. Prapat Rathlertkarn
Mr. Trevor Thompson
Dr. Katiya Greigarn

Mr. Somphong Ouitrakul
Mrs. Sutharak Soonthornpusit
(2)

นายปราโมทย์ พงษ์ ทอง

Mr. Pramote Bhongse-tong

นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์

(3)

Mr. Somkid Wangcherdchuwong

นายสาธิต รัฐเลิศกานต์

(1)

Mr. Sathit Ratlhertkarn

นางรัตนา สุวรรณ

(1)

Mrs. Ratana Suwan

นายสมชาย สกุลวิจิตร์ สนิ ธุ (1)
Mr. Somchai Sakulwichitsintu

รวม (Total)

หมายเหตุ :
(1) นายสาธิต รัฐเลิศกานต์ นางรัตนา สุวรรณ และนายสมชาย สกุลวิจิตร์ สนิ ธุ ลาออก
จากกรรมการบริ ษัทเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558
(2) นายปราโมทย์ พงษ์ ทอง ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัท ตามมติที่ประชุมคณะ
กรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 แทนนางรัตนา สุวรรณ
(3) นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์ ได้ รบั การแต่งตังเป็
้ นกรรมการบริษทั ตามมติทปี่ ระชุมคณะ
กรรมการบริษทั ครังที
้ ่ 3/2558 เมือ่ วันที่ 12 พฤษภาคม 2558 แทนนายสมชาย สกุลวิจติ ร์สนิ ธุ

(1) Mr. Satit Rathlertkarn, Mrs. Ratana Suwan, and Mr. Somchai Sakulwichitsintu resigned
from the Board of Directors on May 11, 2015
(2) Mr. Pramote Bhongse-tong was appointed Board of Directors as per the resolution of
Board of Directors No.3/2015 on May 12, 2015 in replacement of Mrs. Ratana Suwan
(3) Mr. Somkid Wangcherdchuwong was appointed Board of Directors as per the resolution of
Board of Directors No.3/2015 on May 12, 2015 in replacement of Mr. Somchai Sakulwichitsintu

Notes :

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ในปี 2557 - 2560 บริ ษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้ แก่ผ้ บู ริ หาร รวมหัวหน้ าเจ้ า
หน้ าที่บริ หาร (CEO) และหัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่ด้านเทคโนโลยี (CTO) จ�ำนวน 27.27
ล้ านบาท 24.04 ล้ านบาท 22.55 ล้ านบาท และ 23.59 ล้ านบาท ตามล�ำดับ ซึง่ ค่า
ตอบแทนดังกล่าวรวมถึง เงินเดือน โบนัส เงินสมทบเข้ ากองทุนส�ำรองเลี ้ยงชีพ

Remuneration for Executives
From 2014- 2017, we have paid our Executives remuneration, including
CEO and CTO of 27.27 Million Baht , 24.04 Million Baht and 23.59 Million
Baht respectively , including monthly salary, bonus, contribution to
provident fund

Year

Number of Executive (Person)

จ�ำนวนผู้บริ หาร (ราย)

จ�ำนวนเงินค่าตอบแทน ผู้บริ หารทังหมด
้
(บาท)

2557 (2014)

8

27,267,463.00

2558 (2015)

7

24,041,539.56

2559 (2016)

8

22,550,490.38

2560 (2017)

8

23,591,966.80

ปี

Remuneration (Baht)

2. ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น
2. Other Remunerations
นอกจากค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี ้ยประชุม บริ ษัทมีประกันความรับผิด The Company also has Director and Officer Liabilities Insurance (D&O)
ของผู้บริ หารและกรรมการ เพื่อการปกป้องทางการเงินแก่บคุ คลส�ำหรับความรับ to Directors and Executives.including monthly salary, bonus, contribution
ผิดขณะด�ำเนินการในฐานะกรรมการและผู้บริ หาร
to provident fund
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บุคลากร (Human Resources)
1. จ�ำนวนบุคลากร (Number of employees)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทฯ มีพนักงานรวมทังสิ
้ ้นจ�ำนวน 156 คน (รวมผู้บริ หารจ�ำนวน 10 คน) แบ่งเป็ นพนักงานประจ�ำ จ�ำนวน 150 คน และพนักงานราย
วันจ�ำนวน 6 คน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี ้
As of December 31, 2017, total number of the company’s employees is 156 persons (including executives 10 persons) 150 of them are full-time
employees and 6 are employed on daily basis. Details are as follows
ฝ่ าย

(Department)

พนักงานประจ�ำ (คน)

พนักงานรายวัน (คน)

รวม (คน)

Full-Time Employee (Person)

Daily Workers (Person)

Total (Person)

ฝ่ ายบัญชีและการเงิน

8

1

9

ฝ่ ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ

9

-

9

ฝ่ ายขาย

37

-

37

ฝ่ ายปฏิบตั กิ าร

41

5

46

ฝ่ ายบริ การเทคนิค

42

-

42

ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล

3

-

3

ส�ำนักกรรมการผู้อ�ำนวยการ

10

-

10

รวม (Total)

150

6

156

(Accounts and Finance Department )
(Marketing and Business Development Department)
(Sales Department)
(Operations Department)
(Technical Services Department)
(Human Resource Department)
(Office of the President)

2. ข้อพิพาทด้านแรงงาน - ไม่มี 3. ค่าตอบแทนพนักงาน
- ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน - ในปี 2557 – 2560 บริ ษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้ แก่
พนักงาน (ไม่รวมผู้บริ หาร) จ�ำนวน 100.71 ล้ านบาท จ�ำนวน 104.42 ล้ านบาท
89.61 ล้ านบาท และ 77.12 ตามล�ำดับ โดยเป็ นค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน
โบนัส ค่าล่วงเวลา เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี ้ยงชีพ และสวัสดิการอื่นๆ
4. นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บริ ษัทฯ มีนโยบายพัฒนาบุคลากรทุกระดับตังแต่
้ ผ้ บู ริ หาร หัวหน้ าแผนก หัวหน้ า
งาน และพนักงานระดับปฏิบตั กิ าร โดยจัดท�ำแผนการฝึ กอบรมประจ�ำปี และ
ด�ำเนินการตามแผนอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงาน บริ ษัทฯ มุง่
เน้ นการพัฒนาบุคลากรด้ วยการจัดฝึ กอบรมในด้ านต่างๆ ดังนี ้
1. การพัฒนาเฉพาะด้ านที่เกี่ยวข้ องกับสายงานโดยเฉพาะ เพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การปฏิบตั หิ น้ าที่ที่ได้ รับมอบหมายให้ ส�ำเร็ จได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ด้ วยวิธีการส่ง
พนักงานไปฝึ กอบรมกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน และส่งเสริ มการอบรมวิชาชีพของ
พนักงานฝ่ ายวิศวกรให้ ได้ มาตรฐาน
2. การพัฒนาด้ านกระบวนการท�ำงานและการบริ หารจัดการ เพื่อให้ พนักงานมี
แนวคิดในเรื่ องของการท�ำงานเป็ นทีม การติดต่อสื่อสาร การบริ หารเวลา การ
ตัดสินใจอย่างถูกต้ อง
ด้ วยวิธีการจัดหาผู้ที่มีประสบการณ์เข้ ามาอบรมให้ กบั
พนักงานในองค์กรแต่ละระดับ อย่างสม�่ำเสมอ
3. การพัฒนาความสามารถตามระบบบริ หารคุณภาพ ISO 9001:2008 เพื่อให้
พนักงานรู้ระบบการท�ำงาน
ขันตอนการปฏิ
้
บตั งิ านของตนเองและทุกฝ่ ายที่
เกี่ยวข้ อง และเก็บบันทึกได้ อย่างถูกต้ อง ด้ วยวิธีการจัดอบรมภายในโดยหัวหน้ าผู้
ดูแลระบบ
บริษทั ฯ มีการบันทึกการฝึ กอบรมของพนักงานทุกคนเพือ่ พิจารณาถึงความสามารถ
ในการทีป่ รับต�ำแหน่งงานในอนาคต นอกจากนี ้ บริษทั ฯ ได้ นำ� KPI (Key
Performance Index) มาใช้ วดั ผลความส�ำเร็จของงานโดยเปรียบเทียบกับค่าของ
ความคาดหวังทีไ่ ด้ ตงไว้
ั ้ ตามทีต่ กลงร่วมกัน
นอกจากนี ้ บริษทั ฯ มีนโยบายการบริหารจัดการคนเก่ง (Talent Management) เพือ่
กลัน่ กรอง (Screening) การคัดเลือก (Selection) การนาํ ไปใช้ (Deployment) การ
พัฒนา (Development) และการทาํ ให้ คงอยู(่ Retention) ของทรัพยากรบุคคลทีม่ ี
ศักยภาพสูง เพือ่ เป็ นแรงจูงใจให้ พนักงานทาํ งานได้ อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด

2. Labor Disputes -none3. Remuneration for Employees
Monetary Remuneration
From 2014-2017, the Company paid 100.71 million Baht, 104.42 million
Baht, 89.61 million Baht and 77.12 million Baht respectively to our employees
(excluding executives) in form of monthly salary, bonus, overtime payments
and contributions to Workmen’s Compensation Fund and other fringe
benefits
4.Personal development policy
is defined aimed at developing our employees at all levels from
management and department heads to supervisors and operative levels
to increase our efficiency. We offer trainings as follows;
1. Our employees, especially engineering staff are trained by specialists
in work-related fields to enhance their efficiency and potential
2. Improvement of working and management procedures, encouragement
of teamwork, proper communication, time management and decision
making. Our employees at all levels are trained by specialists
3. Development in line with ISO 9001:2008 implemented by all related
departments, and properly keeps records of training sessions. The quality
management chief conducts in-house training.
We keep records of training courses undergone by all our employees for
the purpose of performance assessment and promotion consideration. We
also apply the Key Performance Index (KPI) to define and measure
progress toward organizational goals.
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Corporate Governance
การก�ำกับดูแลกิจการ

1. นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
บริษทั ฯ ให้ ความส�ำคัญกับการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี เนือ่ งจากพิจารณาเห็นว่า
เป็ นกลไกส�ำคัญในการน�ำไปสูก่ ารมีระบบบริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โปร่งใส
และสามารถตรวจสอบได้ ซึง่ จะช่วยสร้ างความเชือ่ มัน่ และความมัน่ ใจต่อผู้ถอื หุ้น
ผู้ลงทุน ผู้มสี ว่ นได้ เสีย และผู้ทเี่ กีย่ วข้ องทุกฝ่ าย โดยการมีการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
จะเป็ นเครื่องมือเพือ่ เพิม่ มูลค่า สร้ างความสามารถในการแข่งขัน รวมทังส่
้ งเสริมการ
เติบโตอย่างยัง่ ยืนของบริษทั ฯ ในระยะยาว ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงก�ำหนดให้ มนี โยบายใน
การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ตามทีก่ ำ� หนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษัทฯ ได้ เริ่ มมีนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีตงแต่
ั ้ ปี 2556 จากการ
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 โดย
ฝ่ ายจัดการได้ ด�ำเนินการทบทวนนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และเสนอให้
คณะกรรมการบริ ษัทอนุมตั ทิ กุ ปี
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัทฯ ครอบคลุมหลักการ 5 หมวด โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี ้

1. Corporate Governance Policy
The Company gives great importance on good corporate governance,
which contributes to efficient, transparent and accountable management.
Good governance strengthens the trust and confidence of shareholders,
investors, stakeholders and other related parties. It is also useful for
adding business value, enhancing competitiveness, as well as promoting
sustainable growth in the long term. The Board of Directors meeting
No.6/2013 on July 16, 2013 resolved to enact the Good Corporate
Governance Policy as outlined by the Stock Exchange of Thailand. The
policy consists of five sections as follows
Section 1 : Rights of Shareholders
The Company recognizes and values the basic rights of the
shareholders, namely the right to buy, sell or transfer shares, the right to
share in corporate profit, the right to obtain adequate information on the
Company, the right to attend shareholder meetings, and the right to cast
votes related to the appointment or removal of directors as well as
appointing external auditors. Shareholders also have voting rights
regarding decisions that affect the Company such as dividend allocation,
establishing or amending the Articles and Memorandum if Association,
capital increase or decrease, etc.
Therefore, the Company has made arrangements to encourage and
facilitate shareholder rights.
1. Submit the notice of shareholder meeting at least seven days in
advance, with details on the date, time, place, agenda items and complete
supporting information related to items for consideration
2. The Company offers a shareholder that is unable to attend the meeting
an opportunity to appoint a Company’s independent director or any
person to attend on his/her behalf, by submitting a proxy form with the
meeting notice
3. Shareholders are given full opportunity to freely ask questions or make
comments and recommendations
4. After the meeting, the Company will prepare the minutes of meeting, in
which correct and complete information is disclosed for shareholder
verification
Having become a public limited company and listing on the Stock
Exchange of Thailand, the Company includes the opinions of the Board of
Directors in the meeting notice and send the said notice to shareholders in
advance for a period specified by the SEC or SET’s electronic channel, the
Company’s website and newspaper advertisement pursuant to the Limited
Public Companies Act. As a policy, all directors, especially sub-committee,
chairpersons must attend the meeting in order to give explanations to or
answer questions from the shareholders.

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริ ษัทฯ ตระหนักและให้ ความส�ำคัญในสิทธิพื ้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ได้ แก่
สิทธิการซื ้อขายหรื อโอนหุ้น สิทธิในการที่จะได้ รับส่วนแบ่งก�ำไรของกิจการ สิทธิ
ในการได้ รับข้ อมูลข่าวสารของกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้ าร่วมประชุม
เพื่อใช้ สทิ ธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตังหรื
้ อถอดถอนกรรมการ แต่ง
ตังผู
้ ้ สอบบัญชี และเรื่ องที่มีผลกระทบต่อบริ ษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปั นผล การ
ก�ำหนดหรื อการแก้ ไขข้ อบังคับและหนังสือบริ คณห์สนธิและข้ อบังคับ การลดทุน
หรื อเพิ่มทุน เป็ นต้ น
นอกเหนือจากสิทธิพื ้นฐานต่างๆ ข้ างต้ นแล้ ว บริ ษัทฯ ยังได้ ด�ำเนินการในเรื่ อง
ต่างๆ ที่เป็ นการส่งเสริ มและอ�ำนวยความสะดวกในการใช้ สทิ ธิของผู้ถือหุ้น
1. จัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบล่วงหน้ าก่อนวันประชุมอย่างน้ อย 7
วัน หรื ออย่างน้ อย 14 วันในกรณีที่มีมติพิเศษ โดยจะระบุวนั เวลา สถานที่ และ
วาระการประชุม ตลอดจนข้ อมูลประกอบที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องที่ต้องตัดสินใจในที่
ประชุมอย่างครบถ้ วน
2. ในกรณีทผี่ ้ ถู อื หุ้นไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมได้ บริษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู อื หุ้น
สามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้ าร่วมประชุมแทนตนได้ โดย
ใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบหนึง่ แบบใดทีบ่ ริษทั ฯ ได้ จดั ส่งไปพร้ อมหนังสือนัดประชุม
3. เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถาม แสดงความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะต่างๆ ได้
อย่างเต็มที่และอิสระ
4. เมื่อการประชุมแล้ วเสร็ จ บริ ษัทฯ จะจัดท�ำรายงานการประชุมโดยแสดงข้ อมูล
อย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
โดยบริษทั ฯ ได้ ระบุความเห็นของคณะกรรมการบริษทั ฯ ไว้ ในหนังสือนัดประชุมผู้
ถือหุ้น และจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถอื หุ้นล่วงหน้ าให้ แก่ผ้ ถู อื หุ้นภายในระยะเวลา
ที่ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์กำ� หนด เพือ่ ให้ ผ้ ถู อื หุ้นมีเวลาศึกษาข้ อมูลล่วงหน้ า
ก่อนการประชุม นอกจากนี ้ ผู้ถอื หุ้นจะได้ รับข้ อมูลข่าวสารผ่านทางสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
ของตลาดหลักทรัพย์ เว็บไซต์ของบริษทั ฯ (www.planetcomm.com) และการ
ลงข่าวสารในหนังสือพิมพ์ตามพระราชบัญญัตมิ หาชนจ�ำกัด ทังนี
้ ้ บริษทั ฯ มีนโย
บายทีจ่ ะให้ คณะกรรมการบริษทั ฯ เข้ าร่วมการประชุมผู้ถอื หุ้นโดยพร้ อมเพรียงกัน
โดยเฉพาะประธานอนุกรรมการชุดต่างๆ เช่น ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธาน
กรรมการบริหารความเสีย่ ง ประธานกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน และ Section 2 : The Equitable Treatment of Shareholders
บรรษัทภิบาล เป็ นต้ น เพือ่ ร่วมชี ้แจงหรือตอบข้ อซักถามของผู้ถอื หุ้นในทีป่ ระชุม
It is company policy to protect the rights of all shareholders in an equal
and fair manner, whether they be executive, non-executive, Thai, foreign,
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
major or minor. After the initial public offering on the SET, the Company
บริ ษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบตั แิ ละคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่า has allowed any shareholder unable to attend the meeting an option of
เทียมและเป็ นธรรม ทังผู
้ ้ ถือหุ้นที่เป็ นผู้บริ หารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร ผู้ถือ appointing a Company’s independent director or any person to attend and
หุ้นที่เป็ นคนไทยหรื อผู้ถือหุ้นต่างชาติ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อผู้ถือหุ้นรายย่อย vote on his/her behalf. Minor shareholders can also nominate candidates
บริ ษัทฯ มีนโยบายที่จะเพิ่มทางเลือกในการประชุมให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ า for director positions well in advance The meeting is conducted according
ร่วมประชุมด้ วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระหรื อบุคคลอื่นเข้ าร่วม to the Company’s Articles of Association and in the order of a predetermined
ประชุ ม และออกเสี ย งแทนผู้ ถื อ หุ้ น ได้ ร วมถึ ง เปิ ด โอกาสให้ ผ้ ู ถื อ หุ้ น รายย่ อ ย agenda. Full details and supporting information of each agenda item are
สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการล่วงหน้ าในเวลาอันสมควร provided for shareholders well in advance.
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การด�ำเนินการประชุมจะเป็ นไปตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ตามล�ำดับวาระการ
ประชุม โดยจะมีการเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระอย่างครบถ้ วน พร้ อมแสดง
ข้ อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน รวมทังจะไม่
้
เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่มี
การแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบล่วงหน้ าโดยไม่จ�ำเป็ น โดยเฉพาะวาระที่มีความส�ำคัญที่
ผู้ถือหุ้นต้ องใช้ เวลาในการศึกษาข้ อมูลก่อนการตัดสินใจ
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ ก�ำหนดมาตรการป้องกันการใช้ ข้อมูลภายในโดยมิ
ชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้ องซึง่ รวมถึง กรรมการ ผู้บริ หาร
พนักงาน และลูกจ้ าง รวมตลอดถึงคูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะของ
บุคคลดังกล่าวที่เกี่ยวข้ องกับข้ อมูล รวมถึงได้ ก�ำหนดบทลงโทษเกี่ยวกับการเปิ ด
เผยข้ อมูลของบริ ษัทฯ หรื อน�ำข้ อมูลของบริ ษัทฯ ไปใช้ เพื่อประโยชน์สว่ นตนไว้ แล้ ว
ตามนโยบายการป้องกันการน�ำข้ อมูลภายในไปใช้ ประโยชน์ รวมทังได้
้ ให้ ความรู้
แก่กรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทฯ เกี่ยวกับภาระหน้ าที่ในการรายงานการถือ
ครองหลักทรัพย์ในบริ ษัทฯ ของตนเอง คูส่ มรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อส�ำนักงานคณะ
กรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทก�ำหนด
โทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษทั ฯ มีนโยบายในการให้ ความส�ำคัญต่อสิทธิของผู้มสี ว่ นได้ เสียทุกกลุม่ ด้ วย
ความเป็ นธรรมอย่างโปร่งใส เพือ่ สร้ างความพึงพอใจต่อทุกฝ่ าย โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1)ผู้ถือหุ้น บริษทั ฯ มีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะด�ำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส เพือ่ สร้ างผลตอบแทน
ทีเ่ หมาะสมให้ กบั ผู้ถอื หุ้นและเพือ่ สร้ างความเจริญเติบโตอย่างยัง่ ยืนให้ กบั องค์กร
นอกจากนี บริ
้ ษทั ฯ ยึดหลักการปฏิบตั อิ ย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันต่อผู้ถอื หุ้น ด้ วย
ความตระหนักและให้ ความส�ำคัญในสิทธิพื ้นฐานต่างๆ ของผู้ถอื หุ้น ได้ แก่ สิทธิการ
ซื ้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการทีจ่ ะได้ รับส่วนแบ่งก�ำไรของกิจการ สิทธิในการได้ รับ
ข้ อมูลข่าวสารของกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้ าร่วมประชุมเพือ่ ใช้ สทิ ธิออก
เสียงในทีป่ ระชุมผู้ถอื หุ้นเพือ่ แต่งตังหรื
้ อถอดถอนกรรมการ แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และ
เรื่องทีม่ ผี ลกระทบต่อบริษทั เช่น การจัดสรรเงินปันผล การก�ำหนดหรือการแก้ ไขข้ อ
บังคับและหนังสือบริคณห์สนธิและข้ อบังคับ การลดทุนหรือเพิม่ ทุน เป็ นต้ น
(2)พนักงาน บริษทั ฯ มีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะปฏิบตั กิ บั พนักงานอย่างเท่าเทียม เป็ นธรรม
และให้ ผลตอบแทนทีเ่ หมาะสม พร้ อมจัดให้ มกี ารอบรม พัฒนาความรู้ความ
สามารถแก่พนักงานอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ พัฒนาทักษะในการท�ำงานให้ มปี ระสิทธิภาพ
สูงซึง่ เป็ นตามนโนบายของบริษทั อีกทังมี
้ การจัดตังกองทุ
้
นส�ำรองเลี ้ยงชีพส�ำหรับ
พนักงาน สวัสดิการอืน่ ๆ เช่น โบนัส การประกันสุขภาพ ประกันชีวติ เป็ นต้ น โดยปี
2558-2560 จ�ำนวนชัว่ โมงเฉลีย่ ของการฝึ กอบรมของพนักงานต่อปี เท่ากับ 18
ชัว่ โมงต่อคน 12 ชัว่ โมงต่อคน และ 9.30 ชัว่ โมงต่อคน ตามล�ำดับ และในปี 2560
ไม่มกี ารเกิดอุบตั เิ หตุ การหยุดงานหรือเจ็บป่ วยจากการท�ำงานของพนักงานบริษทั
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ให้ ความส�ำคัญในความปลอดภัยในชีวิตและสุขอนามัยของ
พนักงาน ดังนี ้
- บริ ษัทมุง่ มัน่ พัฒนา ระบบความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงานตามข้ อ
ก�ำหนดของกฎหมาย
- บริ ษัทจะด�ำเนินการเพื่อควบคุมและป้องกันการสูญเสียอันเนื่องมาจากอุบตั เิ หตุ
อัคคีภยั และความเจ็บป่ วยอันเนื่องจากการท�ำงาน ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้ อม
ในการท�ำงานที่ปลอดภัยต่อพนักงาน
- บริ ษัทได้ สนับสนุนทรัพยากร อย่างเพียงพอและเหมาะสมตามข้ อก�ำหนดของ
กฎหมาย โดยมุง่ มัน่ ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ มีความรู้และสร้ างจิตส�ำนึก
ในด้ านความปลอดภัย และสุขอนามัยของพนักงาน
- ความปลอดภัย และสุขอนามัยของพนักงานเป็ นสิง่ ที่ส�ำคัญ และเป็ นหน้ าที่และ
ความรับผิดชอบของผู้บริ หาร ผู้บงั คับบัญชาทุกระดับ และพนักงานทุกคน จะต้ อง
ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ ข้ อก�ำหนดของกฎหมาย
(3)คูค่ ้ า การด�ำเนินธุรกิจกับคูค่ ้ าใดๆ ต้ องไม่นำ� มาซึง่ ความเสือ่ มเสียต่อชือ่ เสียง
ของบริษทั ฯ หรือกฎหมายใดๆ บริษทั ฯ ค�ำนึงถึงความเสมอภาคในการด�ำเนินธุรกิจ
และผลประโยชน์ร่วมกันกับคูค่ ้ า และบริษทั ฯ มีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไข
ทางการค้ า รวมถึงการปฏิบตั ติ ามสัญญาต่อคูค่ ้ าอย่างจริงใจ และไม่เอารัดเอาเปรียบ
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No items can be added to the meeting agenda without prior notice to the
shareholders unless absolutely necessary, especially important agenda
items that require time in order to make an informed decision
The Board of Directors has established a measure against insider trading
by related persons, which include directors, executives, employees, staff
and relatives of aforementioned persons. Penalties are imposed for
disclosure or use of information for personal gain. Regardless, the Company
has acquainted directors and executives with their duty to report Company’s
securities held by themselves, their spouses and minor children, as well as
any changes thereof to the SEC as stipulated by Section 59 and penalty
clauses of the Securities and Exchange Act B.E.2535
Section 3 Role of Stakeholders
With the satisfaction of all parties in mind, the Company pursues a policy
that regards the rights of all stake holders fairly and transparently as follows;
(1)Shareholders The Company endeavors to operate business with
transparency in order to deliver satisfactory returns to shareholders and
sustainable growth to the organization.
The Company upholds a principle to treat every shareholder without any
discrimination and relies on equality of shareholders and awareness of
fundamental rights of shareholders, for example, rights on buy and sell share,
right of receiving profit share, rights on receiving adequate business information
of the Company, rights on attending the meeting for voting shareholders or
withdrawing director, appointing auditor and asking issues relevant to the
company, for example dividend payment, stipulating or amending the Company’s
rules and regulations and memorandum of associations, decrease or increase
of capital.
(2)Employees The Company endeavors to treat employees equitably and
fairly, while providing them suitable compensation, continual training and
skill development for improved productivity, as well as a provident fund
and other fringe benefits such as bonus, health insurance, life insurance,
etc. In 2015-2017, the average number of hour for employee’s trainings
per year equals 18 hours per person, 12 hours per person and 9.30 hours
per person respectively. The average of training decreased due to the
company controlled budget and decreased cost. However, there are no
accidents, leaves and sickness of the employees from working in 2017.
The Company emphasizes on safety on employee’s life and health as follows;
- The Company commits to develop safety, health and working environment
as per legal requirements.
- The Company will control and prevent loss from accident, fire and injury
in workplace as well as maintain safe workplace for employees.
- The Company supports adequate and appropriate use of natural resources
as per legal requirements; commit to develop human resources for knowledge
and cultivating conscious in employees’ safety and working environment.
- Safety and sanitation is important issue. The executives, supervisory levels
and all employees are responsible for complying with legal requirements.
(3)Partners/ Suppliers Any business alliance with any partners shall not
bring any damage to the Company’s reputation or any laws. The Company
gives concern on equality of business operation and mutual benefits with
partners. The Company commits to comply with commercial terms and
conditions and sincere compliance with the partnership contracts without
taking advantages.
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รายงานประจ�ำปี บริ ษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2560

บริ ษัทมีกระบวนการและหลักเกณฑ์คดั เลือกคูค่ ้ า เพื่อวิเคราะห์และประเมินคู่
ค้ า ซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ในกระบวนการตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 โดยมีหลัก
เกณฑ์ที่ส�ำคัญ ดังนี ้
ก) การคัดเลือกคูค่ ้ า/ผู้ขาย พิจารณาจากเรื่ องคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ ความ
ต้ องการของตลาด การพัฒนาทางด้ านเทคโนโลยีของคูค่ ้ า ชื่อเสียงของคูค่ ้ า ราคา
ความช่วยเหลือทางด้ านการตลาด เงื่อนไขทางการค้ า และการจัดส่งผลิตภัณฑ์
ข) การประเมินคูค่ ้ า บริ ษัทจะประเมินคูค่ ้ าทุกๆ ไตรมาสแรกของปี โดยจะเลือก
ประเมินเฉพาะคูค่ ้ าหลักๆ ทังในประเทศและต่
้
างประเทศ
ค) นอกจากนี ้บริษทั มีการกระบวนการจ้ างเหมาช่วง เพือ่ คัดเลือกผู้รบั เหมาช่วงโดย
คณะกรรมการคัดเลือกผู้รบั เหมาช่วงจะก�ำหนดประเภทงานต้ องการจะจ้ างเหมา และ
เปิ ดรับสมัครผู้รบั เหมาช่วง และคณะกรรมการคัดเลือกผู้รับเหมาช่วงจะพิจารณา
และประเมินเพือ่ ให้ เหมาะสมกับประเภทงาน แล้ วจึงจัดท�ำทะเบียนผู้รับเหมาช่วง
(4)เจ้ าหนี ้ บริ ษัทมีความมุง่ มัน่ ที่จะปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขและข้ อตกลงทางการเงิน
อย่างเคร่งครัด เพื่อสร้ างความเชื่อถือให้ กบั เจ้ าหนี ้ ในการช�ำระคืนหนี ้ เงินกู้ยืม
ดอกเบี ้ย และความรับผิดชอบในหลักประกันต่างๆ
(5)ลูกค้ า บริ ษัท มีความมุง่ มัน่ ที่จะเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้ า เช่น การให้
บริ การที่เท่าเทียม การจ�ำหน่ายสินค้ าและบริ การที่มีคณ
ุ ภาพ การรักษาความลับ
ของลูกค้ า โดยบริ ษัทฯ มีหน่วยงานหรื อบุคคลที่ท�ำหน้ าที่ดแู ลความสัมพันธ์กบั
ลูกค้ า เพื่อรี บด�ำเนินการให้ แก่ลกู ค้ าโดยเร็ วที่สดุ
รวมทังมุ
้ ง่ มัน่ สร้ างความพึง
พอใจและความมัน่ ใจให้ กับลูกค้ าที่จะได้ รับผลิตภัณฑ์และบริ การที่ดีมีคณ
ุ ภาพ
ในระดับราคาที่เหมาะสม รวมทังรั้ กษาสัมพันธภาพที่ดีและยัง่ ยืน
(6)คูแ่ ข่งทางการค้ า บริ ษัทฯ มีความมุง่ มัน่ ที่จะประพฤติตามกรอบกติกาการ
แข่งขันที่เป็ นธรรม รักษาบรรทัดฐานของข้ อพึงปฏิบตั ใิ นการแข่งขัน และหลีกเลี่ยง
วิธีการไม่สจุ ริ ตเพื่อท�ำลายคูแ่ ข่ง
(7)ชุมชนและสังคม บริ ษัทฯ ส่งเสริ มและด�ำเนินธุรกิจด้ วยความรับผิดชอบต่อ
ชุมชน สังคมและสิง่ แวดล้ อม ทังในด้
้ านความปลอดภัย คุณภาพชีวิต การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และการใช้ พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงคุณภาพ
ชีวิตของชุมชนและสังคม
โดยแบ่งปั นผลก�ำไรส่วนหนึง่ เพื่อตอบแทนและ
สร้ างสรรค์ชมุ ชนและสังคม
ค�ำนึงถึงการด�ำเนินธุรกิจที่จะมีผลกระทบต่อสิง่
แวดล้ อม ด้ วยการเลือกเทคโนโลยี และพัฒนานวัตกรรมที่จะส่งเสริ มการใช้
พลังงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริ ษัทฯ ได้ ด�ำเนินการตามนโยบายความรับ
ผิดชอบต่อสังคมผ่านโครงการ “We Care” ในหัวข้ อ Care Planet โดยมีราย
ละเอียดตามความรับผิดชอบต่อสังคม ในหน้ าที่ 82 รวมทังบริ
้ ษัทฯ ได้ มีการคัด
แยกขยะเป็ น 4 ประเภท คือ
(1) ขยะย่อยสลาย หรื อ มูลฝอยย่อยสลาย
(2) ขยะรี ไซเคิล หรื อขยะมูลฝอยที่ยงั ใช้ ได้ (3) ขยะทัว่ ไป (4) ขยะอันตราย
บริ ษัทฯ ได้ ยดึ แนวปฏิบตั ิด้านสิทธิมนุษยชน ตามหลักปฏิญญาสากลว่าด้ วย
สิทธิมนุษยชน ขององค์กรสหประชาชาติซงึ่ เป็ นสิทธิพื ้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบตั ติ อ่
พนักงานของบริ ษัท และผู้มีสว่ นได้ เสียที่เกี่ยวข้ อง รวมทังไม่
้ ละเมิดทรัพย์สนิ ทาง
ปั ญญา หรื อลิขสิทธิ์ ทังนี
้ ้ สามารถอ่านรายละเอียดกิจกรรมของบริ ษัทเกี่ยวกับ
ชุมชนและสังคมได้ จากหัวข้ อ “ความรับผิดชอบต่อสังคม” ในหน้ าที่ 83

Systematic procurement of goods and services in accordance with ISO
9001:2008 standards as following significant rules:
a) Partners/ Suppliers selection: The Company shall consider the
products’ specification, market demand, technology development,
reputation, price, marketing support, trade conditions, and delivery.
b) Partners/ Suppliers evaluation: The Company shall evaluation major
partners (both local and internation) every year in the first quarter.
c) Sub-contractor procedures: The Company set the Committee to evaluate
and select the sub-contractors for arranging the sub-contractors list.
(4)Creditors The Company commits to strictly comply with financial terms
and conditions for credibility in terms of debt settlement, loan payment,
interest and responsibilities in bonds.
(5)Customers The Company endeavors to be attentive and responsible to
customers by such means as equitable services, high-quality products and
services, and the protection of customer confidentiality. Various business units
and staff are assigned to respond quickly to clients with customer care, as well
as satisfy customers or ensure standard goods and services in reasonable price,
as well as maintain good and sustainable relationship under the good practices.
(6)Competitors The Company endeavors to engage in fair competition,
maintain acceptable standards of competition and refrain from unethical
practices against competitors.
(7)Communities and Society The Company realizes to operate its business
with community, social and environmental responsibilities as well as safety,
quality of life, natural resources conservation, efficient use of energy, awareness
of quality of life of community and society. Some of its profits are contributed to
payback and create community and society, of environmental effects, be
selecting technologies and innovative development for efficient use of energy.
The Company followed by Corporate Social Responsibilities’ policy through the
project “We Care” of the topic Care Planet on “Corporate Social Responsibility”
on Page 82 , included sort out garbage into 4 types; (1) degraded waste or
biodegradable waste (2) recycle waste (3) general waste (4) hazardous waste.
The Company also complies with guidelines of Human Rights of
Universal Declaration of Human Rights of United Nations which are the
standard rights practices to the Company’s employees or other related
parties as well as no violation against intellectual properties or copyrights.
Moreover, please see more details about communities and society on the
topic “Corporate Social Responsibility” on Page 83
In 2016, the Company joined in Children’s rights and Business Principles
workshop with Thaipat Institute and UNICEF which Thaipat passed knowledge
and role of workplace, marketplace and community and environment as well as
evaluate the Company regarding the Children’s rights.

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมการบริษทั ฯ ให้ ความส�ำคัญต่อการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน
และโปร่งใส
ทังรายงานข้
้
อมูลทางการเงินและข้ อมูลทัว่ ไปตามหลักเกณฑ์ของ
ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้ อมูลทีส่ ำ� คัญทีม่ ผี ลกระทบต่อราคาหลัก
ทรัพย์ของบริษทั ฯ ซึง่ มีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มสี ว่ นได้
เสียของบริษทั ฯ เพือ่ ให้ ผ้ ทู เี่ กีย่ วข้ องกับบริษทั ฯ ทังหมดได้
้
รับทราบข้ อมูลอย่างเท่า
เทียมกัน บริษทั ฯ จะท�ำการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษทั ฯ ต่อผู้ถอื หุ้น และ
สาธารณชนผ่านช่องทางและสือ่ การเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์
และ
เว็บไซต์ของบริษทั ฯ
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั จัดให้ มวี าระทบทวนการถือครองหลักทรัพย์
“PLANET” ของกรรมการและผู้บริหารทุกไตรมาส ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะ
กรรมการบริษทั (รวมผู้ทเี่ กีย่ วข้ อง) มีการถือหุ้นจ�ำนวน 158,000,000 หุ้น คิดเป็ น
ร้ อยละ 63.20% ของจ�ำนวนหุ้นทังหมด
้

Section 4 : Disclosure and Transparency
The Board of Directors gives importance to the equitable access and
disclosure of accurate, complete and transparent information. This
encompasses financial and non-financial information as stated by SEC
and SET regulations and material information that affects the value of the
Company’s securities, which in turn influences decision-making by
investors and stakeholders. After the IPO and listing on the SET, the
Company will disclose its information to the shareholders and the general
public through SET channels and the Company’s website.
The share holding of director and executive management was reviewed
by the Board of Directors’ meeting quarterly. As 31 December, 2017, the
Board of Directors (included related persons) held the amount of
158,000,000 shares or 63.20% of the total number of shares.
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โดยปี 2558 - 2560 กรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง ได้ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ดังนี้
(In 2015 - 2017, the Company’s directors and executives held the following number of shares)

รายชื่อกรรมการ และผู้บริ หารระดับสูง
Name of Directors and Executives
นายสรรพัชญ โสภณ
Mr. Sanpat Sopon

ต�ำแหน่ง
Title
ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ

Chairman of the Board of Directors,
Independent Committee

จ�ำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ วันที่ 31 ธันวาคม

(Total no. of shares held (Share) as of 31 December)

หมายเหตุ

0

ลาออกจากกรรมการบริ ษัท เมื่อ
วันที่ 26 ธันวาคม 2560

ปี 2560 (2017) ปี 2559 (2016) ปี 2558 (2015)
0

0

(Remark)

Resigned on December 26, 2017

นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์

รองประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร

78,950,000

78,950,000

78,950,000

รวมผู้ที่เกี่ยวข้ อง

นายเทรเวอร์ ทอมสัน

กรรมการบริ หาร, รองประธานกรรมการบริ หาร

78,950,000

78,950,000

78,950,000

รวมผู้ที่เกี่ยวข้ อง

ดร.ขัตยิ า ไกรกาญจน์

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ

0

0

0

นายสมพงค์ อุย่ ตระกูล

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ,
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยง,
กรรมการสรรหาฯ

50,000

50,000

50,000

Mrs. Sutharak Soonthornpusit

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการ
บริ หารความเสี่ยง, กรรมการสรรหาฯ

50,000

50,000

50,000

นายปราโมทย์ พงษ์ ทอง

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาฯ

0

0

0

Mr. Prapat Rathlertkarn
Mr. Trevor Thompson
Dr. Katiya Greigarn

Mr. Somphong Ouitrakul

Deputy Chairman of Board of Directors,
Chairman of Executive Committee
Director,
Vice Chairman of Executive Committee
Independent Committee and
Audit Committee Chairman

Including related persons

Including related persons

Independent Committee, Audit Committee ,
Risk Management Committee Chairman and
Nomination, Remuneration & Corporate
Governance Committee

นางสุธารักษ์ สุนทรภูษิต

Mr. Pramote Bhongse-tong

นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์

Independent Committee, Audit Committee ,
Risk Management Committee and Nomination,
Remuneration & Corporate Governance
Committee
Independent Committee, Nomination, Remuneration & Corporate Governance Committee Chairman

Mr. Somkid Wangcherdchuwong

กรรมการอิสระ, กรรมการบริ หารความเสี่ยง,
กรรมการสรรหาฯ

นายสาธิต รัฐเลิศกานต์
Mr. Sathit Ratlhertkarn

กรรมการบริ หาร,
รองกรรมการผู้อ�ำนวยการฝ่ ายขาย

นางสาววรรณภา วีระเจริ ญ

Resigned on December 25, 2017

0

0

0

10,390,000

10,390,000

10,375,000

กรรมการบริ หาร,
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้อ�ำนวยการฝ่ ายปฏิบตั กิ าร

0

0

0

Mr. Veerasak Arthornchaikul

ผู้ชว่ ยกรรมการผู้อ�ำนวยการฝ่ ายการตลาดและ
พัฒนาธุรกิจ

0

นายไพโรจน์ พรพัฒนนางกูร

ผู้ชว่ ยกรรมการผู้อ�ำนวยการฝ่ ายบริ การเทคนิค

0

Ms. Wanapha Weeracharoen

นายวีรศักดิ์ อาทรชัยกุล

Mr. Phairoj Pornpathananangoon

นางสาวกฤตยา จันทร์ สว่าง
Ms. Krittaya Chansawang

ลาออกจากกรรมการบริ ษัท เมื่อ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560

Independent Committee, Risk Management
Committee, Nomination, Remuneration &
Corporate Governance Committee
Executive Committee Member,
Executive Vice President of Sale
Executive Committee Member,
Vice President of Operation

Appointed and be effective from
January 18, 2016

10,000

10,000

Executive Committee Member and Vice President
of Marketing and Business Development
Executive Committee Member and
Vice President of Technical Services

ผู้ชว่ ยกรรมการผู้อำ� นวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
Executive Committee Member and Vice
President of Finance & Account

ได้ รับการแต่งตัง้ และมีผล ตังแต่
้
วันที่ 18 มกราคม 2559

ได้ รับการแต่งตัง้ และมีผล ตังแต่
้
วันที่ 18 มกราคม 2559
Appointed and be effective from
January 18, 2016

0

0

ได้ รับการแต่งตัง้ และมีผล ตังแต่
้
วันที่ 18 มกราคม 2559
Appointed and be effective from
January 18, 2016

0

0

0

ได้ รับการแต่งตัง้ และมีผล ตังแต่
้
วันที่ 30 มิถนุ ายน 2560
Appointed and be effective from
June 30, 2017
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คณะกรรมการบริษทั ฯตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อรายงานงบการเงินทีม่ ขี ้ อมูล
ถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นจริง และสมเหตุสมผล งบการเงินของบริษทั ฯ จัดท�ำขึ ้นตาม
มาตรฐานการบัญชีทรี่ ับรองทัว่ ไป โดยเลือกใช้ นโยบายบัญชีทเี่ หมาะสมและถือ
ปฏิบตั อิ ย่างสม�ำ่ เสมอ และใช้ ดลุ ยพินจิ อย่างระมัดระวัง รวมทังมี
้ การเปิ ดเผยข้ อมูล
อย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน นอกจากนี ้ คณะกรรมการได้ จดั ให้ มี
การด�ำรงรักษาไว้ ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิ ผลเพื่อให้ มนั่ ใจได้ อย่างมี
เหตุผลว่าการบันทึกข้ อมูลทางการบัญชีมคี วามถูกต้ อง ครบถ้ วน และเพียงพอทีจ่ ะ
ด�ำรงรักษาไว้ ซงึ่ ทรัพย์สนิ และเพือ่ ให้ ทราบจุดอ่อนเพือ่ ป้องกันไม่ให้ เกิดการทุจริต
หรือการด�ำเนินการทีผ่ ดิ ปกติอย่างมีสาระส�ำคัญ รวมถึงมีการแต่งตังคณะกรรมการ
้
ตรวจสอบซึง่ ประกอบด้ วยกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริหารเพื่อท�ำหน้ าที่ในการตรวจสอบ
รายงานทางการเงิน รายการระหว่างกัน และระบบควบคุมภายใน โดยคณะ
กรรมการตรวจสอบจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ
ในส่วนของงานด้ านนักลงทุนสัมพันธ์
บริษทั ฯยังไม่ได้ มกี ารจัดตังหน่
้ วยงาน
เฉพาะ เนื่องจากกิจกรรมในเรื่ องดังกล่าวยังมีไม่มากนัก แต่ได้ มอบหมายให้
นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ ท�ำหน้ าทีใ่ นการติดต่อและให้ ข้อมูลต่างๆ แก่ผ้ ถู อื หุ้น นัก
วิเคราะห์ รวมถึงหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง ซึง่ ข้ อมูลดังกล่าวต้ องเป็ นข้ อมูลทีถ่ กู ต้ อง ครบ
ถ้ วน ตรงต่อความเป็ นจริง และทัว่ ถึง
ทังนี
้ ้ เมือ่ เดือนมิถนุ ายน 2560 บริษทั ฯได้ เข้ าร่วมน�ำเสนอข้ อมูลบริษทั และ แผน
งานในอนาคตของบริษทั ในงาน CNS Corporate Access 2017 ซึง่ จัดโดย
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ร่วมกับ บริษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด
(มหาชน) และในเดือนสิงหาคม 2560 สมาชิกของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA)
ได้ เข้ าเยีย่ มชมบริษทั ซึง่ สมาชิกฯ ดังกล่าวเป็ น “อาสาพิทกั ษ์สทิ ธิผ้ ถู อื หุ้น” มีหน้ าที่
เป็ นตัวแทนผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมฯ ในการเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
นอกจากนี ้ในปี 2560 บริษทั ฯ ได้ จดั ท�ำจดหมายข่าวเกีย่ วกับผลประกอบการจ�ำนวน
11 ครัง้ ครัง้ ละ 6-8 ฉบับ
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1.โครงสร้ างคณะกรรมการ
คณะกรรมการของบริ ษัทฯ ประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์ ที่มีความหลากหลายในระดับต�ำแหน่งผู้บริ หารจากองค์ กร
ต่างๆ โดยไม่ค�ำนึงเพศ และอายุ จึงสามารถน�ำประสบการณ์ ความรู้ความ
สามารถมาพัฒนาและก�ำหนดนโยบายทิศทางการด�ำเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
และก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัทฯและผู้ถือหุ้นโดยคณะกรรมการบริ ษัทฯ
จะมีบทบาทส�ำคัญในการก�ำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร
ตลอดจนมี
บทบาทส�ำคัญในการก�ำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตามผลการปฏิบตั งิ านของฝ่ าย
จัดการและประเมินผลการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ ให้ เป็ นไปตามแผนทีว่ างไว้ และ
เพือ่ ให้ กรรมการสามารถปฏิบตั หิ น้ าทีไ่ ด้ อย่างมีประสิทธิภาพ กรรมการบริษทั แต่ละ
คนจะด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษทั จดทะเบียนได้ ไม่เกิน 5 แห่ง
โครงสร้ างคณะกรรมการบริ ษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้ วย
กรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทังคณะ
้
บริ ษัทฯ มีกรรมการ
ทังสิ
้ ้นจ�ำนวน 6 ท่าน แบ่งเป็ นกรรมการที่เป็ นผู้บริ หารจ�ำนวน 2 ท่าน และกรรมการ
ที่ไม่เป็ นผู้บริ หารจ�ำนวน 4 ท่าน ซึง่ รวมกรรมการตรวจสอบจ�ำนวน 3 ท่าน
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ ยังได้ แต่งตังคณะอนุ
้
กรรมการชุดต่างๆ เพื่อช่วย
ในการก�ำกับดูแลกิจการของบริ ษัทฯ ดังนี ้
1.1 คณะกรรมการบริหาร บริษทั ฯ มีกรรมการบริหารทังสิ
้ ้น 2 ท่าน โดยคณะกรรมการ
บริหารจะเป็นผู้กำ� หนดแนวทางและกลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ทีก่ ำ� หนดโดยคณะกรรมการบริษทั ฯ และเพือ่ ให้ การบริหารงานเป็ นไปอย่างคล่องตัว
1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ บริ ษัทฯ มีกรรมการตรวจสอบทังสิ
้ ้น 3 ท่าน เพื่อ
ปฏิบตั หิ น้ าที่เฉพาะเรื่ องและเสนอเรื่ องให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ พิจารณาและรับ
ทราบ ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบมีสทิ ธิหน้ าที่ตามที่ได้ ก�ำหนดไว้ ในอ�ำนาจหน้ าที่
ของคณะกรรมการตรวจสอบ ทังนี
้ ้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้ อย 1 ท่าน มีความรู้
และประสบการณ์ด้านบัญชีเพียงพอที่จะสามารถท�ำหน้ าที่ในการสอบทานความ
น่าเชื่อถือของงบการเงินของบริ ษัทฯ ได้

The Board of Directors recognizes its responsibility to provide accurate
and complete financial reports that have been proved in accordance with
generally accepted accounting practices. Appropriate accounting
policies are applied and regularly practiced, while adequate information is
disclosed in financial statements. Furthermore, the Board has adopted an
effective internal control system in order to ensure accounting records as
accurate and sufficient to protect company assets, as well as identify
system vulnerabilities for corruption or material irregularities. The Company
has appointed an Audit Committee, comprised of non-executive directors
responsible for examining financial reports, related transactions and the
internal control system. The Audit Committee reports directly to the Board
of Directors.
The Company has yet to attach a unit responsible for investor relations,
due to a small number of activities. However, Mr. Prapat Rathlertkarn who
is the person act as investor to contacts and provide company information
in an accurate and complete manner to shareholders, and analysts and
relevant agencies.
On June, 2017, the Company attended CNS Corporate Access 2017
with organized by the Stock Exchange of Thailand (MAI) joined with
Capital Nomura Securities Pcl. In August 2017, the Company was visited
by TIA that they were volunteer to protect the right of shareholders to be
proxies from TIA to attend the Annual General Meeting. Moreover, the
Company submitted news pertaining to the company’s performance for
10-11 times.
Section 5 : Responsibilities of the Board of Directors
1.Structure of the Board of Directors
The Company ‘s Board of Directors comprises of qualified persons who
possess knowledge, competency and executive experiences in various
organizations, thus enabling them to utilize such backgrounds and expertise
in developing and setting corporate policies and business direction
effectively for the utmost benefits of the Company and its shareholders . The
Board of Directors plays a vital role in formulating policies and business
concept, along with supervising, examining and monitoring performance of
the Management, and also assessing to ensure that the Company’s operating
results are achieved as planned.
As of December 31, 2017, the structure of the Board of Directors consists
of Independent Directors account for one third of Board members. At
present, the Board of Directors consists of six members who there are two
executive directors and four non-executive directors which including three
audit committee members. The Board has also appointed sub-committee to
assist in overseeing the Company’s operations as follows
1.1 Executive Committee is consisting of two members to determine
business direction and strategies. The committee is tasked with
accomplishing the goals set by the Board, as well as smooth and flow
management
1.2 Audit Committee consisting of three non-executive directors with the
rights and duties as specified in the Authorities and Responsibilities of the
Audit Committee. The Committee performs specific tasks and proposes
relevant matters to the Board for consideration and acknowledgement. At
least one member must have a sufficient background in accounting to
oversee the credibility of the Company’s financial statements
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1.3 คณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (คณะ
กรรมการสรรหาฯ)
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้แต่งตังคณะกรรมการสรรหาฯ
้
บริ ษัทฯ มีกรรมการสรรหาฯทังสิ
้ ้น 3 ท่าน ซึง่ เป็ นกรรมการที่มิใช่กรรมการที่เป็ นผู้
บริ หาร และกรรมการอิสระ โดยมีกรรมการที่มิใช่กรรมการที่เป็ นผู้บริ หารด�ำรง
ต�ำแหน่งเป็ นประธานคณะกรรมการสรรหาฯ
กรรมการสรรหาฯมีวาระด�ำรง
ต� ำ แหน่ ง เช่ น เดี ย วกับ ระยะเวลาการด� ำ รงต� ำ แหน่ ง การเป็ น กรรมการในคณะ
กรรมการบริ ษัท คณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
มีหน้ าที่รับผิดชอบ ตามรายละเอียดที่ระบุในเรื่ องโครงสร้ างการจัดการ
1.4 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง คณะกรรมการบริษทั เป็ นผู้แต่งตังคณะ
้
กรรมการบริหารความเสีย่ ง โดยเลือกจากกรรมการ และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ทังนี
้ ้
ก�ำหนดให้ กรรมการบริหารความเสีย่ งทีไ่ ด้ รับการแต่งตังคั
้ ดเลือกสมาชิก 1 ท่านให้
ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
มีหน้ าที่และความรับผิดชอบหลักในการก�ำหนดนโยบายและแนวทางการบริ หาร
ความเสีย่ งของธุรกิจ ซึง่ ครอบคลุมถึงความเสีย่ งทางด้ านกลยุทธ์องค์กร การเงิน
การปฏิบตั งิ าน และปัจจัยภายนอก รวมถึงควบคุมติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
การบริหารความเสีย่ ง ให้ บริษทั ด�ำเนินการตามนโยบายบริหารความเสีย่ งทีก่ ำ� หนด
ตลอดจนทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสีย่ ง ความ
มีประสิทธิผลของระบบ และการปฏิบตั ติ ามนโยบายทีก่ ำ� หนด ทังนี
้ ้ จะต้ องรายงาน
ผลการปฏิบตั หิ น้ าทีต่ อ่ คณะกรรมการบริษทั และรายงานการท�ำหน้ าทีใ่ นรอบปี ที่
ผ่านมาต่อผู้ถอื หุ้นในรายงานประจ�ำปี นอกจากนี ้คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
ได้ แต่งตังคณะท�
้
ำงานบริหารความเสีย่ งซึง่ ประกอบด้ วยคณะกรรมการบริหาร โดยมี
ขอบเขตหน้ าทีค่ วามรับผิดชอบ คือ (1) ระบุความเสีย่ ง ประเมินระดับของความเสีย่ ง
และทบทวนการบริหารความเสีย่ งควบคูไ่ ปกับแผนธุรกิจ หรือ Business Plan (2)
ประมาณการผลกระทบ (3) ก�ำหนดมาตรการเพือ่ ลดความเสีย่ ง (4) ติดตามผลและ
การรายงานสถานะความเสีย่ งต่อคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง และ (5) สร้ าง
วัฒนธรรมการบริหารความเสีย่ งให้ แก่พนักงานในองค์กรอย่างต่อเนือ่ ง
คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายให้ ประธานกรรมการและหัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่
บริหารต้ องไม่เป็ นบุคคลเดียวกัน เพือ่ ให้ เกิดความชัดเจนในด้ านความรับผิดชอบ
ระหว่างการก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลและการบริหารงานประจ�ำ ทังนี
้ ้ บริษัทฯ
ได้ แบ่งแยกบทบาทหน้ าทีค่ วามรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ กับผู้
บริหารอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ท�ำหน้ าทีใ่ นการก�ำหนดนโยบาย
และก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของผู้บริหาร ขณะทีผ่ ้ บู ริหารท�ำหน้ าทีบ่ ริหารงาน
ของบริษัทฯ ในด้ านต่างๆ ให้ เป็ นไปตามนโยบายทีก่ �ำหนด อย่างไรก็ตาม
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1.3 Nomination, Remuneration ad Corporate Governance Committee
(henceforth, “Nomination Committee”) consists of four non-executive
directors, with the Chairman of the Board also serving as Chairman of the
Committee. The term of office for each member is the same as his/her term
on the Board of Directors. The Nomination Committee has authorities and
responsibilities as stated under 8.2.3
1.4 Risk Management Committee has members nominated and
appointed by the Board from among the Company’s directors and
executives or other qualified persons. The committee members elect one
member as Chairman of the Risk Management Committee. The Committee
is responsible for determining risk management policies and frameworks
which cover strategic risks, enterprise risks, financial risks, operational risks
and external factors. Its responsibilities also include monitoring, examining
and assessing risk management performance, overseeing the Company’s
compliance risk management policies as well as evaluating the risk
management policies and system, system effectiveness and policy
compliance. The committee reports the discharge of duty of the Board and
its performance for the year to shareholders through the annual report. In
addition, the Risk Management Committee appoints the executive
committee in charge of (1) Identifying risk and conducting risk management
review in line with Business Plan (2) Estimating relevant impacts (3) Setting
preventive measures against risks (4) Monitoring results and update status
of risk to the Risk Management Executive Committee and (5) Consistently
and continually building innovations for risks management for staff
The Board of Directors has established a policy that the Chairman of the
Board must not be the same person as the Chief Executive Officer; in order
to explicit segregate responsibilities between corporate governance policymaking and day to day management. The roles of the Board of Directors are
also defined separately from those of executives. The Board of Directors is
responsible for setting policies and supervising the operations of executives.
Meanwhile, executives are responsible for managing the Company’s
businesses in accordance with the set policies. Although the Chairman of
the Executive Committee is also the CEO, the Company has prevented
autocracy by clearly defining the scope of powers and duties in the
Company’s Level of Authorization (LOA) in written.
The Company Secretary is appointed by the Board and takes responsibilities
pursuant to the Securities and Exchange Act detailed under 8.2.6.
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2. บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริ ษัทฯ ก�ำหนดให้ กรรมการบริ ษัทฯ ปฏิบตั ติ ามข้ อพึงปฏิบตั ทิ ี่ดีส�ำหรับ
กรรมการบริ ษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) ตามแนวทางของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยคณะกรรมการต้ องเข้ าใจและทราบถึง
บทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบของตน และต้ องปฏิบตั หิ น้ าที่ให้ เป็ นไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต และค�ำนึงถึงประโยชน์ของบริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็ น
ส�ำคัญ ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ เป็ นผู้ก�ำหนดนโยบาย เป้าหมายการด�ำเนิน
ธุรกิจ แผนธุรกิจ งบประมาณ ตลอดจนทบทวนวิสยั ทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ขอ
งบริ ษัทฯในปี ที่ผา่ นมา และก�ำกับดูแลให้ ฝ่ายจัดการด�ำเนินการให้ เป็ นไปตาม
นโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ก�ำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม
นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษทั ฯ มีการก�ำหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ทอี่ าจเกิด
ขึ ้นจากการท�ำรายการระหว่างกันของบริษทั ฯ และบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ ง ว่าผู้มี
ส่วนได้ เสียในเรื่องใดจะไม่สามารถเข้ ามามีสว่ นในการอนุมตั ริ ายการดังกล่าว โดย
คณะกรรมการบริษทั ฯ จะต้ องดูแลให้ บริษทั ฯ ปฏิบตั ใิ ห้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้ อบังคับ ประกาศ ค�ำสัง่ หรือข้ อก�ำหนดของ
คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทีเ่ กีย่ วข้ อง รวม
ตลอดถึงการปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามข้ อก�ำหนดเกี่ ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลการท�ำ
รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน และการได้ มาหรือจ�ำหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ทีส่ ำ� คัญของบริษทั ฯ
รวมทังปฏิ
้ บตั ติ ามมาตรฐานบัญชีทก่ี ำ� หนดโดยสมาคมนักบัญชีโดยเคร่งครัด
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ จะจัดให้ คณะกรรมการตรวจสอบ หรื อผู้สอบบัญชี หรื อผู้
เชี่ยวชาญอิสระ แล้ วแต่กรณี พิจารณาตรวจสอบและให้ ความเห็นเกี่ยวกับความ
เหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการท�ำรายการ และจะท�ำการเปิ ด
เผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้ รับการ
ตรวจสอบหรื อสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ แบบแสดงรายงานข้ อมูล
ประจ�ำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�ำปี (แบบ 56-2) รวมทัง้ คณะกรรมการบ
ริ ษัทฯ ได้ รับทราบรายงานการเปลี่ยนแปลงการมีสว่ นได้ เสียของกรรมการ และผู้
บริ หารทุกไตรมาส
ระบบการควบคุมภายใน
บริ ษัทฯ ให้ ความส�ำคัญต่อระบบการควบคุมภายในส�ำหรับทังระดั
้ บบริ หารและ
ระดับปฏิบตั กิ าร จึงได้ มีการก�ำหนดขอบเขตหน้ าที่และอ�ำนาจด�ำเนินการอย่าง
ชัดเจนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร มีการควบคุมดูแลการใช้ ทรัพย์สนิ ให้ เกิดประโยชน์
มากที่สดุ และมีการแบ่งแยกหน้ าที่ความรับผิดชอบในการอนุมตั ิ การบันทึก
รายการบัญชีและข้ อมูลสารสนเทศ และการจัดเก็บดูแลทรัพย์สนิ ออกจากกัน เพื่อ
ให้ เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี ้ยังมีการ
ควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริ ษัทฯ จัดให้ มีระบบรายงานทางการ
เงินเสนอผู้บริ หารสายงานที่รับผิดชอบ โดยฝ่ ายตรวจสอบภายในจะเป็ นผู้รับผิด
ชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน
และรายงานโดยตรงต่อคณะ
กรรมการตรวจสอบ
บริ ษัทฯ มีการก�ำหนดเป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจที่ชดั เจนและสามารถวัดผลการ
ด�ำเนินงานได้ โดยฝ่ ายบริ หารและจัดการจะมีการเปรี ยบเทียบผลการด�ำเนินงาน
จริ งกับเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ เป็ นประจ�ำทุกเดือน โดยจะมีการประเมินปั จจัยความ
เสี่ยงทังที
้ ่มาจากภายนอกและภายในที่พบในการด�ำเนินงาน วิเคราะห์ถงึ ปั จจัยที่
เป็ นสาเหตุและมีการก�ำหนดมาตรการในการติดตามเหตุการณ์ที่เป็ นสาเหตุของ
ปั จจัยความเสี่ยง รวมทังมาตรการในการลดความเสี
้
่ยง รวมถึงมอบหมายให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องติดตามความเสี่ยงนันๆ
้ อย่างต่อเนื่อง และรายงานความคืบ
หน้ าต่อคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
3.1 คณะกรรมการบริ ษัท
บริษทั ฯ มีนโยบายให้ คณะกรรมการของบริษทั ฯ ต้ องประชุมอย่างน้ อย 3 เดือนต่อ
ครัง้ และอาจมีการประชุมพิเศษเพิม่ เติมตามความจ�ำเป็ น โดยการประชุมแต่ละครังได้
้
มีการก�ำหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจนและมีการส่งหนังสือนัดประชุมพร้ อม

2.Roles, Duties and Responsibilities of the Board of Directors
The Company’s directors are to comply with the Code of Best Practices
for Directors of Listed Companies enacted by the SET. Directors must
understand and acquaint themselves with their entrusted roles, duties and
responsibilities and relinquish their position with integrity in accordance
with the laws, the Company’s objectives and Articles of Association, as
well as resolutions of the shareholders meeting. Therefore, the Board of
Directors develop policies, business goals , corporate plans and budgets,
including to review vision, mission and the company’s strategy in previous
year, while ensuring that management has implemented policies, plans
and budgets effectively and efficiently in the best interests of the Company
and its shareholders.
Policy on Conflict of Interest
The Company has laid out a policy to prevent any conflicts of interest
that may arise from Company transactions. Persons with conflicts of
interest are not permitted in the approval process for the transaction. The
Board of Directors oversee this matter to ensure the Company’s strict
compliance with the laws on securities and exchange, relevant regulations
and notifications, orders or requirements of the Capital Market Supervisory
Board and the Stock Exchange of Thailand, requirements related to the
disclosure of connected transactions and the acquisition/disposal of
material assets of the Company, including the accounted standards
specified by the Institute of Certified Accounts and Auditors of Thailand
Moreover, the Company has the Audit Committee, external auditors or
independent specialists review and comment on product pricing and
transactions. Transaction details are disclosed in notes of financial
statements audited or reviewed by external auditors, the Company’s
annual registration statement (Form 56-1) and annual report (Form 56-2)
Internal Control System
Recognizing the importance of an internal control system at both
management and operational levels, the Company has explicitly stated in
writing the scope of duties and responsibilities of various roles. To maintain
proper checks and balances, the Company has developed a control
mechanism for the best utilization of assets and segregated duties and
responsibilities for transaction approval, accounting and information
records, and asset security. Additionally, it has ensured internal financial
control systemizing financial reporting up the chain of responsibilities. The
Internal Auditor is responsible for examining the Company’s internal
control system and reports directly to the Audit Committee
The Company has set clear and measurable goals. Management
reviews the actual performance against projected targets on a monthly
basis, through the assessment of external and internal risk factors to
business operations, along with an analysis of contributory factors. The
Company has also adopted measures to monitor the causes of risk factors
and develop countermeasures to mitigate them. Related units have been
assigned to report any progress or changes to the Board of Directors
3.Board of Directors Meeting
3.1 Board of Directors
According to the Company’s policy, the Board of Directors must hold a
meeting at least once every three month and convene special meetings as
necessary. The agenda items of each meeting must be clearly stated and
sent out along with the meeting notice at least seven days prior to the
meeting date to allow sufficient time for directors to review and prepare.
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รายละเอียดล่วงหน้ า 7 วัน เพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ มีเวลาศึกษาข้ อมูล
อย่างเพียงพอก่อนเข้ าร่วมประชุม รวมทังได้
้ มีการจดบันทึกรายงานการประชุม
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผา่ นการรับรองจากคณะ
กรรมการบริ ษัทฯ พร้ อมให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้ องตรวจสอบได้
บริษทั ฯ ได้ กำ� หนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริษทั ประจ�ำปี เป็ นการล่วง
หน้ าทังปี
้ โดยแจ้ งให้ ทปี่ ระชุมคณะกรรมการเพือ่ ทราบก�ำหนดการประชุมดังกล่าว
ส�ำหรับปี 2561 คณะกรรมการฯ ก�ำหนดให้ มปี ระชุมรายเดือนทุกวันพฤหัสบดีทสี่ าม
ของเดือน เวลา 18.00 น. ยกเว้ นการประชุมทีม่ วี าระรับรองงบการเงินรายไตรมาส
การประชุมจะจัดในวันพฤหัสบดีกอ่ นถึงวันก�ำหนดส่งงบการเงิน เวลา 10.00 น.
การประชุมของคณะกรรมการจะต้ องประกอบด้ วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่
ของจ�ำนวนกรรมการทังหมด
้
จึงถือครบเป็ นองค์ประชุม ทังนี
้ ้ ณ ขณะที่คณะ
กรรมการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ จะต้ องมีกรรมการอยูไ่ ม่น้อยกว่า 2 ใน
3 ของจ�ำนวนกรรมการทังหมด
้
ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร ประกอบด้ วย
นายสรรพัชญ โสภณ ดร.ขัติยา ไกรกาญจน์ นางสุทธารักษ์ สุนทรภูษิต นายสม
พงษ์ อุย่ ตระกูล นายปราโมทย์ พงษ์ ทอง และนายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์ ได้ มีการ
ประชุมระหว่างกันเองโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้ วย เพื่ออภิปรายเรื่ องต่างๆ เกี่ยว
กับการจัดการบริ ษัท

Minutes of the meeting are recorded and then approved by the Board. The
records must also be safely stored for future examination by the Board or
related parties.
The Company set and informs the schedules of Board of Directors
meeting every year in the fourth quarter. In 2017, the Board of Directors
meeting shall be held on every month in the third week at 18.00 hrs. If
there was the certify financial statement, the Board of Directors meeting
would be held on Thursday (before submitting date) at 10.00 hrs.
The Board of Directors meeting shall be composed of the number of
directors of not less than half of total number of directors. At the time of
casting resolution, the number of attending directors shall not be less than
two-third of total number of directors
As at November 9th, 2017, non-executive directors including Mr. Sanpat
Sopon, Dr. Katiya Greigarn, Mrs. Suttharak Soonthornpusit, Mr. Sompong
Ouitrakul, Mr. Pramote Bhongse-thong and Mr. Somkid Wangcherdchoowong
gathered for the unofficial meeting without administrative parties participation
for general discussions for the Company management

ในปี 2558-2560 บริ ษัทฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริ ษัทจ�ำนวน 10 ครัง้ 9 ครัง้ และ 11 ครัง้ ตามล�ำดับ โดยรายละเอียดการเข้ าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละ
ท่าน มีดงั นี
From 2015-2017, the Company held ten, nine and eleven Board meeting respectively with attendance record of each director as shown below:
จ�ำนวนครัง้ ที่เข้ าประชุม / จ�ำนวนการประชุมรวม

(No. of Meting Attendance / Total No. of Meetings)

รายชื่อกรรมการ
Name

ปี 2560 (2017) ปี 2559 (2016) ปี 2558 (2015)

นายสรรพัชญ โสภณ (Mr. Sanpat Sopon)(4)

11/11

9/9

10/10

นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ (Mr. Prapat Rathlertkarn)

11/11

9/9

10/10

นายเทรเวอร์ ทอมสัน (Mr. Trevor Thompson)

9/11

9/9

8/10

ดร.ขัตยิ า ไกรกาญจน์ (Dr. Katiya Greigarn)

11/11

9/9

10/10

นายสมพงค์ อุย่ ตระกูล (Mr. Somphong Ouitrakul)

11/11

9/9

10/10

นางสุธารักษ์ สุนทรภูษิต (Mrs. Sutharak Soonthornpusit)

9/11

9/9

8/10

นายปราโมทย์ พงษ์ ทอง (Mr. Pramote Bhongse-tong)(2)

11/11

9/9

7/10

นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์ (Mr. Somkid Wangcherdchuwong)(3)

11/11

9/9

7/10

นายสาธิต รัฐเลิศกานต์ (Mr. Sathit Ratlhertkarn)(1)

-

-

2/10

นางรัตนา สุวรรณ (Ms. Wanapha Weeracharoen)(1)

-

-

2/10

นายสมชาย สกุลวิจิตร์ สนิ ธุ (Mr. Veerasak Arthornchaikul)(1)

-

-

2/10

หมายเหตุ :
(1) นายสาธิต รัฐเลิศกานต์ นางรัตนา สุวรรณ และนายสมชาย สกุลวิจิตร์ สนิ ธุ ลาออก
จากกรรมการบริ ษัทเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558
(2) ปราโมทย์ พงษ์ ทอง ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัท ตามมติที่ประชุมคณะ
กรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 แทนนางรัตนา สุวรรณ และ
นายปราโมทย์ พงษ์ทอง ลาออกจากกรรมการบริษทั เมือ่ วันที่ 25 ธันวาคม 2560
(3)นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์ ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการบริษทั ตามมติทปี่ ระชุมคณะ
กรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 3/2558 เมือ่ วันที่ 12 พฤษภาคม 2558 แทนนายสมชาย สกุลวิจติ ร์ สนิ ธุ
(4) นายสรรพัชญ โสภณ ลาออกจากกรรมการบริ ษัทเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560

Notes :

(1) Mr. Satit Rathlertkarn, Mrs. Ratana Suwan, and Mr. Somchai Sakulwichitsintu resigned
from the Board of Directors on May 11, 2015
(2) Mr. Pramote Bhongse-tong was appointed Board of Directors as per the resolution of Board
of Directors No.3/2015 on May 12, 2015 in replacement of Mrs. Ratana Suwan and Mr.Pramote
Bhongse-tong resigned from the Company’s Board of Directors on December 25, 2017
(3) Mr. Somkid Wangcherdchuwong was appointed Board of Directors as per the resolution of
Board of Directors No.3/2015 on May 12, 2015 in replacement of Mr. Somchai Sakulwichitsintu
(4) Mr. Sanpat Sopon resigned from the Company’s Board of Directors on December 26, 2017
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3.2 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
ในปี 2558 - 2560 บริ ษัทฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจ�ำนวน 4 ครัง้ จ�ำนวน 4 ครัง้ และ จ�ำนวน 5 ครัง้ ต่อปี ตามล�ำดับ โดยรายละเอียดการเข้ าร่วม
ประชุมของกรรมการแต่ละท่าน มีดงั นี ้
From 2015 to 2017, the Audit Committee’s meetings have been held on quarterly basis for four times, four times and five times a year. Details of attendance
are as follows;
จ�ำนวนครัง้ ที่เข้ าประชุม / จ�ำนวนการประชุมรวม

(No. of Meting Attendance / Total No. of Meetings)

รายชื่อกรรมการ
Name

ปี 2560 (2017) ปี 2559 (2016) ปี 2558 (2015)

ดร.ขัตยิ า ไกรกาญจน์ (Dr. Katiya Greigarn)

5/5

4/4

4/4

นายสมพงค์ อุย่ ตระกูล (Mr. Somphong Ouitrakul)

5/5

4/4

4/4

นางสุธารักษ์ สุนทรภูษิต (Mrs. Sutharak Soonthornpusit)

5/5

4/4

3/4

3.3 คณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee)
ที่ประชุมมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 The Company’s Board of Directors Meeting No. 5/2014 on November
ได้ มีมติอนุมตั แิ ต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิ 12, 2014 resolved to appoint the Nomination, Remuneration and Corporate
บาล (คณะกรรมการสรรหาฯ) โดยคณะกรรมการสรรหาฯ จะต้ องจัดให้ มีการ Governance Committee (Nomination Committee) which shall hold the
ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ครัง้ ต่อปี โดยกรรมการต้ องมาประชุมด้ วยตนเอง
meeting at least twice a year and the committee members shall attend the
ในปี 2558 - 2560 บริ ษัทฯ จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ จ�ำนวน 3 ครัง้ meeting.
จ�ำนวน 2 ครัง้ และจ�ำนวน 1 ครัง้ ตามล�ำดับ โดยรายละเอียดการเข้ าร่วมประชุม In 2015- 2017, three two and one Nomination Committee’s meetings
ของกรรมการแต่ละท่าน มีดงั นี ้
were held, respectively. Details of attendance are as follows:
รายชื่อกรรมการ
Name

ต�ำแหน่ง
Title

นายสรรพัชญ โสภณ (Mr. Sanpat Sopon)(1)

จ�ำนวนครัง้ ที่เข้ าประชุม / จ�ำนวนการประชุมรวม

(No. of Meting Attendance / Total No. of Meetings)

ปี 2560 (2017) ปี 2559 (2016) ปี 2558 (2015)

ประธานกรรมการสรรหาฯ (Committee Chairman)

-

-

1/3

ประธานกรรมการสรรหาฯ (Committee Chairman)

-

-

1/3

ประธานกรรมการสรรหาฯ (Committee Chairman)

1/1

2/2

2/3

นายสมพงค์ อุย่ ตระกูล (Mr. Somphong Ouitrakul)

กรรมการ (Committee Member)

1/1

2/2

3/3

นางสุธารักษ์ สุนทรภูษิต (Mrs. Sutharak Soonthornpusit)

กรรมการ (Committee Member)

1/1

2/2

2/3

นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์ (Mr. Somkid Wangcherdchuwong)(4)

กรรมการ (Committee Member)

1/1

2/2

2/3

ดร.ขัตยิ า ไกรกาญจน์ (Dr. Katiya Greigarn)

(2)

นายปราโมทย์ พงษ์ ทอง (Mr. Pramote Bhongse-tong)

(3)

หมายเหตุ :
(1) นายสรรพัชญ โสภณ ประธานกรรมการสรรหาฯ ได้ ลาออกจากคณะกรรมการสรรหาฯ
เมื่อวันที่ 18 มิถนุ ายน 2558
(2) ดร.ขัตยิ า ไกรกาญจน์ กรรมการสรรหาฯ ได้ ลาออกจากคณะกรรมการสรรหาฯ เมื่อวัน
ที่ 18 มิถนุ ายน 2558
(3) มติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 18 มิถนุ ายน 2558 ได้ แต่งตัง้
นายปราโมทย์ พงษ์ ทอง เป็ นประธานกรรมการสรรหาฯ แทนนายสรรพัชญ โสภณ มีผล
ตังแต่
้ วนั ที่ 19 มิถนุ ายน 2558
(4) มติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 ได้ แต่งตัง้
นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์ เป็ นกรรมการสรรหาฯ มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 14 สิงหาคม 2558

Notes :

(1) Mr. Sanpat Sopon, as the Nomination Committee Chairman resigned the Nomination
Committee on June 18, 2015
(2) Dr. Katiya Greigarn, as the Nomination Committee member resigned the Company’s
Nomination Committee on June 18, 2015
(3) The Company’s Board of Directors meeting no.4/2015 on June 18, 2015 resolved to
appoint Mr. Pramote Bhongse-tong as the Nomination Committee Chairman, in replacement
of Mr. Sanpat Sopon, effectively from June 19, 2015
(4) The Company’s Board of Directors meeting no.6/2015 on August 13, 2015 resolved to
appoint Mr. Somkid Wangcherdchuwong as the Nomination Committee member,
effectively from August 14, 2015
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3.4 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง (Risk Management Committee)
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ได้ มีมติอนุมตั แิ ต่งตัง้ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริ หารความ
เสี่ยง จะต้ องจัดให้ มีการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ครัง้ ต่อปี โดยกรรมการต้ องมาประชุมด้ วยตนเอง
ในปี 2558 – 2560 บริ ษัทฯ จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ จ�ำนวน 2 ครัง้ จ�ำนวน 1 ครัง้ และจ�ำนวน 2 ครัง้ ตามล�ำดับ โดยรายละเอียดการเข้ าร่วมประชุมของ
กรรมการแต่ละท่าน มีดงั นี ้
The Company’s Board of Directors Meeting No. 5/2014 on November 12, 2014 resolved to appoint the Risk Management Committee which shall hold the
meeting at least twice a year and the committee members shall attend the meeting.
In 2015- 2017, two, one and two Risk Management Committee’s meetings were held, respectively. Details of attendance are as follows:
รายชื่อกรรมการ
Name

ต�ำแหน่ง
Title

นายสรรพัชญ โสภณ (Mr. Sanpat Sopon)(1)

จ�ำนวนครัง้ ที่เข้ าประชุม / จ�ำนวนการประชุมรวม

(No. of Meting Attendance / Total No. of Meetings)

ปี 2560 (2017) ปี 2559 (2016) ปี 2558 (2015)

ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง (Committee Chairman)

-

-

-

กรรมการ (Committee Member)

-

-

-

ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง (Committee Chairman)

2/2

1/1

2/2

นางสุธารักษ์ สุนทรภูษิต (Mrs. Sutharak Soonthornpusit)

กรรมการ (Committee Member)

1/2

1/1

2/2

นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์ (Mr. Somkid Wangcherdchuwong) (4)

กรรมการ (Committee Member)

2/2

1/1

2/2

ดร.ขัตยิ า ไกรกาญจน์ (Dr. Katiya Greigarn)

(2)

นายสมพงค์ อุย่ ตระกูล (Mr. Somphong Ouitrakul)

(3)

หมายเหตุ :
(1) นายสรรพัชญ โสภณ ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยง ได้ ลาออกจากคณะ
กรรมการบริ หารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 18 มิถนุ ายน 2558
(2) ดร.ขัติยา ไกรกาญจน์ กรรมการ ได้ ลาออกจากคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง เมื่อ
วันที่ 18 มิถนุ ายน 2558
(3) มติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 18 มิถนุ ายน 2558 ได้ แต่งตัง้
นายสมพงค์ อุย่ ตระกูล เป็ นประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยง แทนนายสรรพัชญ โสภณ
มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 19 มิถนุ ายน 2558
(4) มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 4/2558 เมือ่ วันที่ 18 มิถนุ ายน 2558 ได้ แต่งตัง้
นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์ เป็ นกรรมการบริหารความเสีย่ ง มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 19 มิถนุ ายน 2558

4.ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
บริ ษัทฯ มีการก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หารในระดับที่เหมาะสม
และเป็ นอัตราที่เพียงพอส�ำหรั บการรั กษากรรมการและผู้บริ หารที่มีคุณภาพไว้
โดยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่มากเกินควร และอยูใ่ นระดับที่สามารถเทียบเคียง
ได้ กบั บริ ษัทในกลุม่ อุตสาหกรรมเดียวกัน ปั จจัยที่จะน�ำมาพิจารณา ประกอบด้ วย
ประสบการณ์ ภาระหน้ าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ ทังนี
้ ้ การ
จ่ายค่าตอบแทนของกรรมการจะต้ องผ่านการพิจารณาอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นของบริ ษัทฯ ในส่วนของค่าตอบแทนของผู้บริ หาร จะเป็ นไปตามหลักการและ
นโยบายที่คณะกรรมการบริ ษัทฯ ก�ำหนดไว้ ซึง่ จะพิจารณาจากภาระหน้ าที่และ
ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบตั งิ านของผู้บริ หารแต่ละท่าน ประกอบกับผลการ
ด�ำเนินงานของบริ ษัทฯ

Notes :

(1) Mr. Sanpat Sopon, as the Risk Management Committee Chairman resigned the Risk
Management Committee on June 18, 2015
(2) Dr. Katiya Greigarn, as the Risk Management Committee member resigned the
Company’s Risk Management Committee on June 18, 2015
(3) The Company’s Board of Directors meeting no.4/2015 on June 18, 2015 resolved to
appoint Mr. Somphong Ouitrakul as the Risk Management Committee Chairman, in
replacement of Mr. Sanpat Sopon, effectively from June 19, 2015
(4) The Company’s Board of Directors meeting no.4/2015 on June 18, 2015 resolved to
appoint Mr. Somkid Wangcherdchuwong as the Risk Management Committee member,
effectively from June 19, 2015

4.Remuneration of Directors and Executives
The Company retains competent directors and executives by providing
sufficient remuneration comparable to that of industry peers. Factors
determining remuneration include professional background, duties, scope
of roles and responsibilities, Remuneration for directors must be approved
by the shareholders meeting. Meanwhile, remuneration for executives is in
accordance with criteria and policy specified by the Board of Directors,
taking into account the duties, responsibilities and performance of each
executive.
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5.การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริ ษัทฯ มีนโยบายส่งเสริ มและอ�ำนวยความสะดวกให้ มีการฝึ ก
อบรมและให้ ความรู้แก่ผ้ ทู ี่เกี่ยว ข้ องในระบบการก�ำกับดูแลกิจการของบริ ษัทฯ ซึง่
รวมถึง กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริ หาร และเลขานุการบริ ษัทฯ เพื่อให้ มี
การปรับปรุงการปฏิบตั งิ านงานอย่างต่อเนื่อง ได้ แก่ หลักสูตรของสมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD) และ
หลักสูตรที่จดั โดยสถาบันอื่นๆ

5. Development of Directors and Executives
For continual enhancement of business operations, the Board has put forth
a policy to encourage and facilitate training and learning activities. For
persons involved in corporate governance, directors and executives, Audit
Committee members, and the Company Secretary. Management courses
are provided through the Thai Institute of Directors Association (IOD)are as
follows;

กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริ หาร และเลขานุการบริ ษัท ได้ เข้ าร่วมการฝึ กอบรมในหลักสูตรต่างๆ ดังนี ้
Directors and executives, Audit Committee members and the Company Secretary have taken courses as follows:
ชื่อ-สกุล
Name-Surname
นายสรรพัชญ โสภณ
Mr. Sanpat Sopon

ต�ำแหน่ง
Title
ประธานกรรมการ

Chairman of the Board of Directors

หลักสูตรที่เข้ าร่วมอบรม

Training Course Program
- Role of the Chairman Program (RCP) , 30/2013

นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์

- Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) 28/2016
รองประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบริ หาร
Vice Chairman, Chairman of the Executive Committee and - Advance Innovation Training no. 4
by National Innovation Agency (NIA)
Chief Executive Officer
- Director Certification Program (DCP), 195/2014
- Director Accreditation Program (DAP), 94/2012

นายเทรเวอร์ ทอมสัน

- Director Certification Program English Program (DCP), 207/2015
กรรมการบริ หาร, รองประธานกรรมการบริ หาร
Director, Vice Chairman of the Executive Committee and - Director Accreditation Program (DAP), 95/2012
Chief Technology Officer

Mr. Prapat Rathlertkarn

Mr. Trevor Thompson

ดร.ขัตยิ า ไกรกาญจน์
Dr. Katiya Greigarn

นายสมพงค์ อุย่ ตระกูล

Mr. Somphong Ouitrakul

นางสุธารักษ์ สุนทรภูษิต

Mrs. Sutharak Soonthornpusit

นายปราโมทย์ พงษ์ ทอง

Mr. Pramote Bhongse-tong

นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
Independent Director and
Chairman of Audit Committee

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

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

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

- Director Certified Program (DCP) 219/2016
- Director Accreditation Program (DAP), 103/2013

Independent Director and Audit Committee Member

Independent Director and Audit Committee Member

กรรมการอิสระ

- Director Accreditation Program (DAP), 104/2013
- Director Certified Program Refresher (DCP RE), 5/2007
- Director Certified Program (DCP),0/2000

กรรมการอิสระ

- Director Accreditation Program (DAP), 2006

Independent Committee Member

Mr. Somkid Wangcherdchuwong

Independent Committee Member

นายสาธิต รัฐเลิศกานต์

รองกรรมการผู้อ�ำนวยการฝ่ ายขาย

Mr. Sathit Ratlhertkarn

นางสาววรรณภา วีระเจริ ญ

Ms. Wanapha Weeracharoen

นายวีรศักดิ์ อาทรชัยกุลุ

Mr. Veerasak Arthornchaikul

นางสาววัฑรา อรุณ
Ms. Wathara Arun

- Director Certification Program Update(DCPU), 5/2015
- Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) 9/2014
- Audit Committee Program (AACP) 34/2011
- Director Certification Program (DCP), 11/2008
- Financial Statements for Directors (FSD) , 3/2008
- Director Accreditation Program (DAP), 37/2005

Executive Vice President of Sale

ผู้ชว่ ยกรรมการผู้อ�ำนวยการฝ่ ายปฏิบตั กิ าร

Executive Committee, Vice President of Operation

-Director Certification Program (DCP), 205/2015
- Director Accreditation Program (DAP), 104/2013
- Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) 28/2016

ผู้ชว่ ยกรรมการผู้อ�ำนวยการฝ่ ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ - Advance Innovation Training no. 4
Executive Committee, Vice President of Marketing and
Business Development

เลขานุการบริ ษัท
Secretary

by National Innovation Agency (NIA)

- Anti-Corruption the Practice Guide(ACPG, Class22/2015
- Company Secretary Program(CSP) , Class59/2014
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นอกจากนี ้ กรรมการบริษทั และผู้บริหารได้ เข้ าร่วมสัมมนาต่างๆ ทีจ่ ดั โดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย และสถาบันอืน่ ๆ อย่างสม�ำ่ เสมอ เพือ่ เพิม่ ความรู้
ให้ ทนั สมัยอยูเ่ สมอ และน�ำมาประยุกต์เพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการปฏิบตั แิ ละบริหาร
งาน ในปี 2560 กรรมการและผู้บริหาร ได้ เข้ าร่วมอบรมหลักสูตรและสัมมนาอืน่ ๆ เช่น
- Leadership Energy Summit Asia 2017 Thailand จัดโดย Thailand
Management Association (TMA) ร่วมมือกับสถาบัน The ICLIF Leadership
and Governance Centre
- AC HOT UPDATE เตรี ยมรับ CG ยุคใหม่ก้าวไกลสูค่ วามยัง่ ยืน จัดโดยสภา
วิชาชีพบัญชี
- CAC Conference 2017 “Bright Spots : Lighting the way to a corruption
free society” จัดโดย CAC และสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
- สัมมนาสานพลัง....mai ท�ำดีเพือ่ สังคม จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ร่วมกับ บริษัท อาร์ ต ออฟ ไลฟ์ วิสาหกิจเพือ่ สังคม
จ�ำกัด
6. การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง
การคัดเลือกบุคคลทีจ่ ะแต่งตังเป็
้ นกรรมการ จะกระท�ำผ่านการประชุมผู้ถือหุ้น
โดยคณะกรรมการสรรหาฯ จะเป็ นผู้พจิ ารณาคัดเลือกผู้สมัครจากประสบการณ์
ความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัตติ ามทีก่ ฎหมายก�ำหนด และน�ำเสนอต่อคณะ
กรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณาทบทวนเพื่อน�ำเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะท�ำการคัด
เลือกกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีก่ �ำหนดไว้ ในข้ อบังคับของบริษัทฯ
6.1 องค์ประกอบและการแต่งตังคณะกรรมการบริ
้
ษทั ฯ
องค์ประกอบและการสรรหา แต่งตัง้ ถอดถอน หรือพ้ นจากต�ำแหน่งกรรมการของ
บริษทั ฯ นัน้ ได้ กำ� หนดไว้ ในข้ อบังคับของบริษทั ฯ ซึง่ สามารถสรุปสาระส�ำคัญได้ ดงั นี ้
1. คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้ วย กรรมการจ�ำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และ
กรรมการไม่น้อยกว่ากึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนกรรมการทังหมดต้
้
องมีถิ่นทีอ่ ยูใ่ น
ราชอาณาจักร และต้ องมีคณ
ุ สมบัตติ ามกฎหมายก�ำหนด
2. ให้ ทปี่ ระชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการ
้
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
- ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับจ�ำนวนหุ้นทีต่ นถือ
- ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้ คะแนนเสียงที่มีอยูเ่ ลือกตังบุ
้ คคลคนเดียวหรื อหลายคน
เป็ นกรรมการก็ได้ ในกรณีทเี่ ลือกตังบุ
้ คคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนน
เสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
- บุคคลที่ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็
้ น
กรรมการเท่าจ�ำนวนกรรมการทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีทบี่ คุ คล
ซึง่ ได้ รับการเลือกตังในล�
้ ำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�ำนวนกรรมการที่
จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ให้ ผ้ เู ป็ นประธานเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปี ทกุ ครัง้ ให้ กรรมการออกจากต�ำแหน่ง
จ�ำนวนหนึง่ ในสามของจ�ำนวนกรรมการในขณะนัน้ ถ้ าจ�ำนวนกรรมการจะแบ่งออก
ให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจ�ำนวนใกล้ ทสี่ ดุ กับส่วนหนึง่ ในสาม กรรมการ
ทีจ่ ะต้ องออกจากต�ำแหน่งในปี แรกและปี ทสี่ องภายหลังจดทะเบียนบริษทั นัน้ ให้ จบั
สลากกัน ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้ กรรมการคนทีอ่ ยูใ่ นต�ำแหน่งนานทีส่ ดุ นันเป็
้ นผู้ออก
จากต�ำแหน่ง กรรมการทีจ่ ะออกตามวาระอาจถูกเลือกเข้ ามารับต�ำแหน่งใหม่กไ็ ด้
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากต�ำแหน่งให้ ยนื่ ใบลาออกต่อบริษัทฯ การลาออก
มีผลนับแต่วนั ทีใ่ บลาออกไปถึงบริษัทฯ
5. ในกรณีทตี่ ำ� แหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอนื่ นอกจากถึงคราวออกตามวาระ
คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึง่ มีคณ
ุ สมบัติ และไม่มลี กั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมาย
ว่าด้ วยบริษทั มหาชนจ�ำกัด และ/หรือกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เข้ าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคราวถัดไป เว้ นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้ อย
กว่า 2 เดือน บุคคลซึง่ เข้ าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยูใ่ นต�ำแหน่งกรรมการได้
เพียงแค่วาระทีย่ งั เหลืออยูข่ องกรรมการทีต่ นแทน มติของคณะกรรมการต้ องประกอบ
ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจ�ำนวนกรรมการทีย่ งั เหลืออยู่
6. ทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ กรรมการคนใดออกจากต�ำแหน่งก่อนถึงคราว
ออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�ำนวนผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึง่ หนึง่ ของจ�ำนวน
หุ้นทีถ่ ือโดยผู้ถือหุ้นทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
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Furthermore, directors and managements attended others seminars
arranged by the Institute of Directors and other institutes consistently to
gain knowledge and apply for working efficiency. In 2017, directors and
managements attended the seminars such as;
- Leadership Energy Summit Asia 2017 Thailand, arranged by Thailand
Management Association (TMA) joined with the ICLIF Leadership and
Governance Centre.
- AC HOT UPDATE arranged by Federation of Accounting Professions.
- CAC Conference 2017 “Bright Spots” : Lighting the way to a corruption
free society, arranged by CAC and IOD.
- Seminar with MAI and Art of Life Social Enterprise.

6. Nomination of Directors and Top Executives
The nomination and appointment of directors is conducted through the
shareholder meeting. Qualified candidates are selected by the Nomination
Committee based on their experience, knowledge, proficiency and
prerequisite qualifications under the law. Subsequently, the candidate is
elected by the shareholder meeting according to the criteria and
procedure stipulated in the Articles of Association
6.1 Composition and Appointment of the Board of Directors
The Composition, nomination, appointment, removal or retirement of
directors are specified in the Articles of Association, which is summarized
as follows
1. The Board of Directors consists of at least five directors and at least
half of the total number of directors must reside in the Kingdom of Thailand.
The directors must possess qualifications as specified under the law.
2. Directors are elected by the shareholder meeting according to the
following criteria and procedure
- Each shareholder has a number of votes equal to the number of shares held
- Each shareholder may allocate all his/her votes to elect one or several
candidates. However, in an election for multiple directors, the shareholder
must allocate his/her votes equally
3. Candidates receiving the most votes in descending order are elected to
the number of positions required at a given meeting. In the event of a tie for
the final position, the Chairman of the meeting will cast the awarding vote.
4. Any director intending to resign from office can submit a resignation
letter to the Company. The resignation is effective on the date the letter is
received by the Company
5. If a directorship falls vacant for reasons other than by rotation, the
Board will elect a person with suitable qualifications and legal prerequisites
to fill the vacancy at the next Board of Directors meeting, unless the
remaining term of the former director is less than two months. The
replacement director retains office only for the remaining term of his/her
predecessor. The Board of Directors’ resolution represents a vote of not
less than three-forth the number of remaining directors
6. The shareholder meeting can remove any director from office before
his/her retirement by rotation by a vote of not less than three-fourths the
number of shareholders in attendance and entitled to vote. The vote must
represent not less than one-half the number of shares held by shareholders
in attendance and entitled to vote.
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รายงานประจ�ำปี บริ ษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2560

6.2 องค์ประกอบและการแต่งตังกรรมการอิ
้
สระ
ค�ำนิยาม “กรรมการอิสระ”
กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการจากภายนอกที่ไม่ได้ มีต�ำแหน่งเป็ นผู้บริ หาร
หรื อ พนัก งานประจ� ำ ของบริ ษั ท ฯไม่ ไ ด้ เ ป็ น กรรมการบริ ห ารหรื อ กรรมการผู้มี
อ�ำนาจลงนามผูกพันบริ ษัทฯ และเป็ นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริ หาร และผู้ที่
เกี่ ยวข้ องสามารถท� ำหน้ าที่ค้ ุมครองผลประโยชน์ ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่า
เที ย มกั น และสามารถช่ ว ยดู แ ลไม่ ใ ห้ เกิ ด รายการที่ มี ค วามขั ด แย้ งทางผล
ประโยชน์ระหว่างบริ ษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน
คณะกรรมการบริ ษัทฯ จะร่วมกันพิจารณาเบื ้องต้ นถึงคุณสมบัตขิ องบุคคลที่จะ
มาด�ำรงต�ำแหน่งเป็ นกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัตแิ ละลักษณะ
ต้ องห้ ามของกรรมการตามพระราชบัญญัตมิ หาชนจ�ำกัด กฎหมายว่าด้ วยหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน รวมถึง
ประกาศ ข้ อบังคับ และ/หรื อระเบียบที่เกี่ยวข้ อง นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ
จะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิ ประสบการณ์การท�ำงาน
และความเหมาะสมด้ านอื่นๆประกอบกัน จากนันจะน�
้ ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาแต่งตังเป็
้ นกรรมการของบริ ษัทฯ ต่อไป ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ มีนโยบายใน
การแต่งตังกรรมการอิ
้
สระอย่างน้ อย 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทังหมด
้
และ
ต้ องมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน
โดยก�ำหนดให้ วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของ
กรรมการอิสระรวมไม่เกิน 9 ปี อย่างไรก็ตามกรรมการอิสระสามารถกลับเข้ าด�ำรง
ต�ำแหน่งต่อได้ หากมีเหตุผลอันสมควร และกรรมการอิสระจะมีวาระการด�ำรง
ต�ำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี เนื่องจากกรรมการจะต้ องออกจากต�ำแหน่งอย่าง
น้ อยจ�ำนวนหนึง่ ในสามในการประชุมสามัญประจ�ำปี ทกุ ครัง้ ตามพระราชบัญญัติ
บริ ษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 และข้ อบังคับของบริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560 กรรมการอิสระ ประกอบด้ วย

ชื่อ – สกุล
Name - Surname
ดร.ขัตยิ า ไกรกาญจน์ (Dr. Katiya Greigarn)

6.2 Composition and Appointment of Independent Directors
Definition “Independent Director”
Independent Director means the external director who does not hold the
position of executive or the company’s employee, non executive director or
director who has authorized to sign and independent from the major
shareholder, the executive and related persons and be able to protect the
shareholders’ advantage consistently as well as bewared of the conflict of
interest between the company and relate persons.
The Board of Directors consider a candidate’s qualifications for an
independent directorship according to the Public Limited Companies Act,
law on securities and exchange, notifications of the Capital Market
Supervisory Board, an relevant notifications, regulations and/or rules. The
Board also considers a potential nominee’s proficiency, work experiences
and other relevant qualities. The candidate is subsequently nominated to the
shareholder meeting in final voting. The number of Independent directors
must be at least one-third of the Board, as well as, at least three members.
Independent Directors serve a term of three years each time (but total term
shall not over 9 years). As of December 31, 2017, Independent Directors
consisted of:

ต�ำแหน่ง
Title

วันที่ได้ รับแต่งตัง้
Appointed Date

ประธานกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee Chairman

30 December 2011

30 ธันวาคม 2554

นายสมพงค์ อุย่ ตระกูล (Mr. Somphong Ouitrakul)

กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยง
30 ธันวาคม 2554
กรรมการสรรหาฯ
30 December 2011
Audit Committee Member, Risk Management
Committee Chairman, Nomination Committee Member

นางสุธารักษ์ สุนทรภูษิต (Mrs. Sutharak Soonthornpusit)

กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริ หารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาฯ
Audit Committee Member, Risk Management
Committee Member, Nomination Committee Member

นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์ (Mr. Somkid Wangcherdchuwong)

กรรมการบริ หารความเสี่ยง, กรรมการสรรหาฯ
Risk Management Committee Member
Nomination Committee Member

30 ธันวาคม 2554

30 December 2011

12 พฤษภาคม 2558
12 May 2015

ระยะเวลาด�ำรงต�ำแหน่ง
Total Terms
6 ปี

6 Year

6 ปี

6 Year

6 ปี

6 Year

2 ปี 7 เดือน 20 วัน

2 Year 7 Months 20 Days

Planet Communications Asia Public Company Limited

Annual Report 2017

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทฯ
บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม หรื อนิตบิ คุ คลของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง
โดยนับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้ องด้ วย
2. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ทีป่ รึกษาที่
ได้ เงินเดือนประจ�ำ หรือผู้มอี ำ� นาจควบคุมของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั
ร่วม บริษทั ย่อยล�ำดับเดียวกัน หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้ ง เว้ นแต่จะได้ พ้นจาก
การมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี กอ่ นวันทีย่ นื่ ค�ำขออนุญาตต่อ ก.ล.ต.
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตาม
กฎหมาย ในลักษณะที่เป็ นบิดามารดา คูส่ มรส พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ส่ มรสของ
บุตร ของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับการ
เสนอให้ เป็ นผู้บริ หารหรื อผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย
4. ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั
ร่วม หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้ ง ในลักษณะทีอ่ าจเป็ นการขัดขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
้ เป็ นหรือเคยเป็ นผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ กรรมการ
ซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ทมี่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั
ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้ ง เว้ นแต่จะได้ พ้นจาก
การมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี กอ่ นวันทีย่ นื่ ค�ำขออนุญาตต่อ ก.ล.ต.
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม
หรื อนิตบิ คุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่
กรรมการอิสระ ผู้บริ หาร หรื อหุ้นส่วนผู้จดั การของส�ำนักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผ้ สู อบ
บัญชีของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความ
ขัดแย้ งสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2
ปี ก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญาตต่อส�ำนักงาน
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่
ปรึกษากฎหมายหรื อที่ปรึกษาทางการเงิน ซึง่ ได้ รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้ านบาท
ต่อปี จากบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม หรื อนิตบิ คุ คลที่อาจมีความขัด
แย้ ง ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ผ้ ใู ห้ บริ การทางวิชาชีพเป็ นนิตบิ คุ คล ให้ รวมถึงการเป็ นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริ หาร หรื อหุ้นส่วนผู้จดั การ ของผู้ให้
บริ การทางวิชาชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่
น้ อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญาตต่อส�ำนักงาน
7. ไม่เป็ นกรรมการทีไ่ ด้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพือ่ เป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ฯ
ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถอื หุ้นซึง่ เป็ นผู้ทเี่ กีย่ วข้ องกับผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ของบริษทั ฯ
8. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ท�ำให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับ
การด�ำเนินงานของบริ ษัทฯ
6.3 องค์ประกอบและการแต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบ
้
คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็ นผู้แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบซึ
้
ง่ ประกอบด้ วย
กรรมการตรวจสอบอย่างน้ อย 3 ท่าน โดยแต่งตังจากกรรมการอิ
้
สระของบริษัทฯ ที่
มีคณ
ุ สมบัตติ ามทีก่ ฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ
ข้ อบังคับ
และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนด
กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านจะมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี นอกจากนี ้
กรรมการอิสระทีด่ ำ� รงต�ำแหน่งกรรมการตรวจสอบต้ องมีคณ
ุ สมบัตเิ พิม่ เติมดังนี ้
1.
ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ ตดั สินใจในการ
ด�ำเนินกิจการของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อยล�ำดับ
เดียวกัน หรื อนิตบิ คุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง
2. ไม่เป็ นกรรมการของบริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย หรื อบริ ษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน
เฉพาะที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
3. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท�ำหน้ าที่ในฐานะกรรมการ
ตรวจสอบ ทังนี
้ ้ ต้ องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้ อยหนึง่ คนที่มีความรู้และ
ประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท�ำหน้ าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของ
งบการเงินได้
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Qualifications of Independent Director
1. Must hold no more than 1% of total shares with voting rights in the
Company, its parent company, subsidiaries, affiliates or juristic persons
with possible conflicts of interest (hence forth, the Company, its parent
company, etc”) including shares held by the director’s affiliate
2. Has not served as executive director, employee, staff, salaried
advisor, or controlling person in the company, parent company, etc. for at
least two years from the date of submitting the application to the SEC.
3. Has no familial relation , either biologically or legally, to executives,
major shareholders, controlling persons, or persons to be nominated as
executives or controlling persons of the Company or its subsidiaries.
Familiar relations include, but are not limited to fathe, mother, spouse,
sibling or in-law
4. Has neither a conflict of interest via business relations with the
Company, its parent company, etc that may impede his/her independent
discretion, nor served as a major shareholder, non-independent direct or
executive of those with business relations to the Company, its parent
company, etc. for at least two years from the date of submitting the
application to the SEC.
5. Has neither served as an external auditor for the Company, its parent
company, etc, nor been a major shareholder, non-independent director, or
managing partner of an audit firm which employs external auditors to the
Company, its parent company, etc for at least two years from the date of
submitting the application to the SEC
6. Has neither been a professional service provider of any kind who
received an annual service fee exceeding 2 million Baht from the
Company, its parent company, etc, not in the event the professional
service provider is a juristic person, been a major shareholder, nonindependent director, executive or managing partner of a professional
service provider for at least two years from the date of submitting the
application to the SEC
7. Has not served as a director appointed as a representative of the
Company’s directors, major shareholders or shareholders related to major
shareholders.
8. Does not possess any other characteristics that render him/her
incapable of giving independent opinions on the Company’s operations.
6.3 Composition and Appointment of the Audit Committee
The Board of Directors appoint members of the Audit Committee which
consists of at least three independent Company directors qualified under
securities and exchange legislation as well as the notification, regulations
and/or rules of the Stock Exchange of Thailand. The term of office for each
Audit Committee member is three years and
the independent directors that chair the Audit Committee must possess
additional qualifications as follows:
1. Is not a director assigned by the Board to make decisions on the business
operations of the Company, its parent company, subsidiaries , same-level
subsidiaries, affiliates or juristic persons with possible conflicts of interest
2. Is not a director of its parent company, subsidiaries or same-level
subsidiaries that are listed companies?
3. Has sufficient knowledge and experiences to perform duties as a
member of the Audit Committee. At least one member must have sufficient
knowledge and experiences to review the credibility of financial statements.
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6.4 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
การจัดปฐมนิเทศให้ กบั กรรมการใหม่
เป็ นเรื่ องที่มีความจ�ำเป็ นและเป็ น
ประโยชน์ตอ่ กรรมการใหม่ เพื่อเป็ นการสร้ างความเข้ าใจในธุรกิจและการด�ำเนิน
งานด้ านต่างๆ ของบริ ษัท รวมทังเข้
้ าใจในบทบาทหน้ าที่ของกรรมการเพื่อให้ การ
ท�ำหน้ าที่ของกรรมการมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัท ดังนัน้
กรรมการบริ ษัทจึงก�ำหนดนโยบายให้ มีการปฐมนิเทศกรรการใหม่ทกุ ครัง้
และ
มอบหมายให้ เ ลขานุก ารบริ ษั ท จัด เตรี ย มและน� ำ ส่ ง เอกสารและข้ อ มูล ที่ เ ป็ น
ประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั หิ น้ าที่ของกรรมการใหม่
เมื่อคณะกรรมการสรรหาฯ ได้ พิจารณาบุคคลใดที่เห็นว่ามีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม
ที่จะเป็ นกรรมการ และได้ น�ำเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาเห็นชอบแล้ ว
บริ ษัทจะต้ องให้ ข้อมูลที่ส�ำคัญทัง้ ก่อนและหลังการเข้ าเป็ นกรรมการใหม่ทราบ
โดยแบ่งเป็ น 3 ขันตอน
้
คือ (1) ขณะที่เรี ยนเชิญเข้ ารับต�ำแหน่งกรรมการ (2)
หลังจากได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ ว และ (3) ก่อน
การประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ แรก

6.4 Orientation of New Director
It is necessary and advantage to arrange orientation for the new director
to understand the business and the operations of the Company as well as
understanding the director’s role to work efficiency and gain more benefit
for the Company. Thus, the Board of Director has set the orientation for
new director every time and assigns company secretary to provide the
information to the new director.
When Nomination Committee considers the qualified person and
proposed to the Board of Director for approval. The Company would
provide the important information before and after position as director that
separates into three processes (1) during invited to be director (2) after
appointing as director from Annual General Meeting (3) before the first of
the Board of Director’s meeting.

7. การประเมินตนเองส�ำหรับการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
การประเมิ น ผลตนเองส�ำ หรั บ การปฏิ บัติ ง านของรายคณะกรรมการและผู้
บริ หารระดับสูง แบ่งออกเป็ น 3 ส่วน คือ
1) การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการรายบุคคล
หลักเกณฑ์: การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการรายบุคคล เป็ นเครื่ อง
มือช่วยให้ กรรมการได้ ทบทวนการปฏิบตั ิหน้ าที่ของตนเอง เพื่อน�ำไปพัฒนาการ
ปฏิบตั หิ น้ าที่ให้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ ้น โดยแบบประเมินผลการ
ปฏิบตั งิ านของกรรมการรายบุคคล ในด้ านต่างๆ ดังนี ้
1. ด้ านกลยุทธ์
2. ด้ านจริ ยธรรมและค่านิยม
3. ด้ านความรู้ และความเข้ าใจบทบาทฐานะกรรมการ
4. ด้ านการเตรี ยมความพร้ อมเพื่อการประชุม
5. ด้ านการพัฒนาตนเอง
2) การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของรายคณะ
หลักเกณฑ์: บริษทั ฯ ได้นำ� แนวทางแบบการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะ
กรรมการรายคณะจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาปรับใช้ ให้ เหมาะสมกับ
ลักษณะโครงสร้ างของคณะกรรมการ โดยแบบประเมินจะประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี ้
1. โครงสร้ างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ
2. บทบาทหน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. การท�ำหน้ าที่ของกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและพัฒนาผู้บริ หาร
การประเมินผลการปฏิบตั งิ านคณะกรรมการจะจัดให้ มขี ึ ้นทุกสิ ้นปี โดยเลขานุการ
บริ ษัท จะจัดส่งแบบประเมินให้ กรรมการบริ ษัททุกท่านประเมินตนเอง และเป็ นผู้
รวบรวมเพื่อจัดท�ำรายงานสรุปผลการประเมินฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
เพื่อพิจารณารับทราบผลการประเมินและข้ อเสนอแนะต่างๆ เพื่อน�ำมาใช้ ในการ
ปรั บปรุ งประสิทธิ ผลของการท�ำงานของคณะกรรมการบริ ษัทให้ เกิ ดประโยชน์
สูงสุดในการก�ำกับดูแลกิจการของบริ ษัท
3) การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผู้บริ หารระดับสูง
หลักเกณฑ์: บริ ษัทฯ ได้ น�ำแนวทางแบบการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผู้
บริ หารระดับสูง จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาปรับใช้ ให้ เหมาะสมกับ
โครงสร้ างองค์กรของบริ ษัท ซึง่ ผลการประเมินจะเป็ นส่วนส�ำคัญในการพัฒนาการ
ปฏิบตั ิหน้ าที่และการด�ำเนินงานของผู้บริ หารระดับสูงรายบุคคลให้ มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลยิ่งขึ ้น แบบประเมินประกอบด้ วย 3 หมวดหลัก ดังนี ้

7. Self-Assessment of the Board of Directors and Top executives
To be conducted annually, the self-assessment of the Board of Directors
and top executives is divided into three parts, namely
1) Self-assessment of individual directors shall be the tool for supporting
directors to review their own roles and to guide for development efficiency
and effectiveness. Self-assessment of individual directors shall evaluate
the following skills:
1. Strategy
2. Ethic and Value
3. Knowledge
4. Diligence
5. Development
2) Self-assessment of the Board: The Company applied Self-assessment
of the Board from Stock Exchange of Thailand which consisted of
1. Structure and Character of the Board
2. Role and Responsibility of the Board
3. Board Meeting
4. Board’s performance of duties
5. Relationship with Management
6. Self-development of directors and executive development.
The Self-assessment of the Board and individual directors shall be
arranged by the Company Secretary every year. After all directors
evaluated both self-assessment, Company Secretary shall gather and
summarize for reporting to the Board of Directors Meeting.
3) Self-assessment of top executives shall evaluated the following skills:
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หมวดที่ 1 ความคืบหน้ าของแผนงาน
Section1: Status of Achievement

หมวดที่ 2 การวัดผลการปฏิบตั งิ าน
Section 2: Performance Measure

หมวดที่ 3 การพัฒนา

Section 3: Development

1. ความเป็ นผู้น�ำ (Leadership)
2. การก�ำหนดกลยุทธ์ (Strategy Formulation )
3. การปฏิบตั ติ ามกลยุทธ์ (Strategy Execution)
4. การวางแผนและผลปฏิบตั ทิ างการเงิน
(Financial Planning/Performance)

5. ความสัมพันธ์กบั คณะกรรมการ
(Relationship with the Board)

6. ความสัมพันธ์กบั ภายนอก (External Relation)
7. การบริ หารและความสัมพันธ์กบั บุคลากร
(Human Resource Management / Relation)

8. การสืบทอดต�ำแหน่ง
(Succession)

9. ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริ การ
(Product / Service Knowledge)

10. คุณลักษณะส่วนตัว (Personal Quality)
การประเมินผลการปฏิบตั งิ านผู้บริ หารระดับสูงจะจัดให้ มีขึ ้นทุกสิ ้นปี โดยเลขานุการของคณะกรรมการ บริ หาร จะจัดส่งแบบประเมินให้ ผ้ บู ริ หารระดับสูงทุกท่าน
ประเมินตนเอง และเป็ นผู้รวบรวม และรายงานผลสรุปผลต่อหัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่บริ หารเพื่อพิจารณารับทราบผลการประเมินและน�ำข้ อเสนอแนะต่างๆ มาใช้ ในการ
ปรับปรุงประสิทธิผลของการท�ำงานของผู้บริ หารระดับสูง เพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดในการก�ำกับดูแลกิจการของบริ ษัท
The Company uses comments and recommendations derived from the assessment to enhance the Board’s performance and optimize corporate
governance practices.
8. แผนสืบทอดต�ำแหน่งผู้บริ หารระดับสูงขององค์กร
คณะกรรมการบริ ษัท ให้ ความส�ำคัญในการจัดท�ำแผนสืบทอดต�ำแหน่งงาน
เพื่อเตรี ยมพร้ อมเมื่อเกิดกรณีที่ผ้ บู ริ หารไม่สามารถปฏิบตั ไิ ด้ โดยมอบหมายให้
คณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลจัดท�ำแผนการ
สืบทอดต�ำแหน่งงาน โดยจัดท�ำและทบทวนแผนการพัฒนา ประธานกรรมการ
บริ หาร หรื อ หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่บริ หาร (CEO) และ หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่ด้านเทคโนโลยี
(CTO) รวมทังผู
้ ้ บริ หารระดับสูง เพื่อเตรี ยมความพร้ อมเป็ นแผนต่อเนื่องให้ มีผ้ ู
สืบทอดงาน ในกรณีที่ CEO CTO หรื อผู้บริ หารระดับสูง ในต�ำแหน่งนันๆ
้ เกษี ยณ
อายุ หรื อไม่สามารถปฏิบตั หิ น้ าที่ได้ เพื่อให้ บริ หารงานของบริ ษัทฯ สามารถ
ด�ำเนินไปได้ อย่างต่อเนื่อง

8. Succession of the Company‘s Top Executive Management
The Company’s Board of Directors gives importance on succession
plan to have the Company be always ready to respond in the event that
some of directors become incompetent. The Board of Directors will assign
the Nomination, Remuneration and Corporate Governance committee to
create the succession plan. The succession plan will include development
plan for Chairman, or Chief Executive Officer, Chief Technology Officer
including top executive management aimed at being always ready and
continual operation plan with nominating successor in case of their
retirement, or incompetency for continual flow operation.
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9. การดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายใน
1. ห้ ามมิให้ กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และลูกจ้ างของบริ ษัทฯ น�ำความลับ
และ/หรื อข้ อมูลภายในของ บริ ษัทฯ ไปเปิ ดเผยหรื อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง
หรื อเพื่อประโยชน์แก่บคุ คลอื่นใดไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้ อม และไม่วา่ จะได้
รับผลประโยชน์ตอบแทนหรื อไม่ก็ตาม
2. ห้ ามมิให้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้ างของบริษัทฯ รวมถึงคูส่ มรส
และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะของบุคคลดังกล่าว ใช้ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ทีม่ ี
หรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลีย่ นแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึง่ ยัง
มิได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณชน เพือ่ ท�ำการซื ้อ ขาย เสนอซื ้อ เสนอขาย หรือชักชวนให้
บุคคลอืน่ ซื ้อ ขาย เสนอซื ้อหรือเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไม่วา่ ทางตรงหรือ
ทางอ้ อม ก่อนทีข่ ้ อมูลนันจะได้
้
มกี ารเปิ ดเผยต่อสาธารณชน ไม่วา่ การกระท�ำดัง
กล่าวจะกระท�ำเพือ่ ประโยชน์ตอ่ ตนเองหรือผู้อนื่ หรือเพือ่ ให้ ผ้ อู นื่ กระท�ำดังกล่าวโดย
ตนได้ รบั ประโยชน์ตอบแทน ผู้ใดฝ่ าฝื นจะถูกลงโทษตามมาตรการทางวินยั ของบริษทั ฯ
3. บริษทั ฯ ได้ ดำ� เนินการแจ้ งให้ ผ้ บู ริหารเข้ าใจและรับทราบภาระหน้ าทีใ่ นการ
รายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษทั ฯ ของตนเอง คูส่ มรส และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุ
นิ ติ ภ าวะ ตลอดจนการรายงานการเปลี่ ย นแปลงการถื อ ครองหลัก ทรั พ ย์ ต่ อ
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และ
บทก�ำหนดโทษตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
4. บริษทั ฯ ได้ กำ� หนดมิให้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้ างของบริษทั ฯ รวม
ถึงคูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะของบุคคลดังกล่าว ซื ้อขายหลักทรัพย์ของบ
ริษทั ฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิ ดเผยงบการเงินให้ แก่สาธารณชนทราบ
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จะแจ้ งให้ กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และลูกจ้ างของบริ ษัทฯ
ทราบเกี่ยวกับข้ อก�ำหนดข้ างต้ น

9. Control over the Use of Internal Information
1. The Company’s directors, executives, employees and staff at all
levels as prohibited from disclosing or exploiting confidential and/or
internal information of the Company for their own or other persons’ benefit,
either directly or indirectly
2. The Company’s directors, executives , employees and staff at all
levels as well as their relations are prohibited from using internal information
that may affect the value of the Company’s securities for either direct or
indirect trading, before said information is officially disclosed to the public,
regardless of the intended purpose. Those who violate this regulation shall
be subject to disciplinary actions
3. The Company has acquainted its directors and executives with their
duty to report the Company’s securities held by themselves or their
relatives including changes thereof, to the Office of the SEC. in accordance
with Section 59 and penalty provisions of the Securities and Exchange
Act, B.E..2535
4. The Company’s directors, executives, employees and staff, as well
as their relatives are prohibited from trading the Company’s securities
during one month period prior to the disclosure of its financial statements
to the public

10. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
บริ ษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด เป็ นส�ำนักงานตรวจสอบบัญชีของบริ ษัทตังแต่
้ ปี
2555 โดยมีนางสาวสุมาลี รี วราบัณฑิต เป็ นผู้ตรวจสอบบัญชีปีที่ 2 ของบริ ษัท
ผู้ตรวจสอบบัญชีดงั กล่าวไม่มีรายการเป็ นบุคคลเกี่ยวโยง หรื อมีการขัดแย้ งผล
ประโยชน์ และเป็ นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีความเป็ นอิสระในการ
สอบบัญชี และนางสาวสุมาลี รี วราบัณฑิต เป็ นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้ รับความเห็น
ชอบจากส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)

10. Audit Fee
EY Office Limited has been the Company’s audit office since 2012 and
Ms.Sumalee Reewarabandith has been audited for second years of the
company. The proposed external auditor is neither a connected person
nor a person with conflict of interest. With all due knowledge and
independence in auditing, Ms.Sumalee Reewarabandith is also an auditor
approved by the Office of the Securities and Exchange Commission (SEC)

ในปี 2558 – 2560 บริ ษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ดังนี ้
In 2015-2017, the Company paid audit fees as follows;.
หน่วย : บาท
Unit : Baht

ปี 2560
2017

ปี 2559
2016

ปี 2558
2015

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
Audit Fees

1,230,000

1,160,000

1,160,000

ค่าบริ การอื่นๆ
Other charges

80,000

-

-
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Corporate Social Responsibilities : CSR
ความรับผิดชอบต่อสังคม

1.นโยบายภาพรวมความรับผิดชอบต่อสังคม
เมื่อบริ ษัทฯ เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ คณะกรรมการบริ ษัท
ได้ ค� ำ นึ ง ถึ ง และให้ ค วามส� ำ คัญ กับ แผนการพัฒ นาความยั่ง ยื น ของบริ ษั ท จด
ทะเบียน (Sustainability Development Roadmap: SD Roadmap) ของ
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึง่ เน้ น
ให้ ความส�ำคัญใน 3 ด้ าน คือ (1) CG in Substance (2) CSR in Process และ
(3) Anti-Corruption in Practice
และด้ วยพันธกิจของบริ ษัท คือ “บริ ษัทฯ มีความมุง่ มัน่ ที่จะมอบบริ การแบบ
ครบวงจร ด้ วยการคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ภาพสูง ราคาที่เหมาะสม การจัดส่ง
สินค้ าตรงต่อเวลา ให้ บริ การทังก่
้ อนและหลังการขายจากทีมงานวิศวกรมืออาชีพ
มุ่งหวังให้ การใช้ เทคโนโลยีเกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและคุ้มค่าเงิน
ลงทุน เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้ า”
2. ความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการ
ที่ผา่ นมาบริ ษัทฯ ได้ ด�ำเนินการ CSR ในรูปแบบช่วยเหลือสังคมในด้ านต่างๆ
เช่น การบริ จาคและการบ�ำเพ็ญประโยชน์แก่สงั คม ซึง่ เป็ นเพียงส่วนหนึง่ ของ
CSR หรื อ ความรับผิดชอบต่อสังคมนอกกระบวนการ (CSR after Process)
เท่านัน้
ดังนันเพื
้ ่อตอบรับกับแผนการพัฒนาความยัง่ ยืนของบริ ษัทจดทะเบียน
บริ ษัทฯ จึงได้ เริ่ มพัฒนาแผนความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการ (CSR in
Process) ในไตรมาสที่ 4 ประจ�ำปี 2557 ภายใต้ ชื่อโครงการ “WE CARE” โดย
เน้ นในเรื่ อง 3Ps ได้ แก่ Care People, Care PlanetComm, และ Care Planet ซึง่
โครงการดังกล่าวมีความมุ่งมัน่ ที่จะพัฒนานโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิง่ แวดล้ อม เพื่อกระตุ้นให้ พนักงานมีจิตส�ำนึก และความใส่ใจเกี่ยวกับความรับ
ผิดชอบต่อตนเอง ลูกค้ า ผู้ถือหุ้น คูค่ ้ า สังคมและสิง่ แวดล้ อม
3. การด�ำเนินงานและการจัดท�ำรายงาน
ตังแต่
้ ปี 2557 บริ ษัทได้ จดั กิจกรรม “We Care” โดยค�ำนึงถึงหลักการ CSR *
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 8 ข้ อดังนี ้
1. การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
2. การต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ (รายละเอียดตามหัวข้ อการต่อต้ านการทุ
จริ ตคอร์ รัปชัน่ หน้ า 86-88)
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
4. การปฏิบตั ติ อ่ แรงงานอย่างเป็ นธรรม
5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริ โภค
6. การดูแลรักษาสิง่ แวดล้ อม
7. การร่วมพัฒนชุมชนและสังคม
8. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม CSR
นอกจากหลักการ CSR 8 ข้ อของ ตลท. บริษัทมีความมุง่ มัน่ ในการประกอบ
กิจการให้ เป็ นไปตาม “เป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนของโลก 17 ประการ” (The
Global Goals for Sustainable Development) ซึง่ ได้ รับการรับรองโดยทีป่ ระชุม
สมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ (UN General Assembly) ณ กรุงนิวยอร์ ค
ประกอบด้ วย 1) ขจัดความยากจน 2) ขจัดความอดอยาก 3) การมีสขุ ภาพและ
ความเป็ นอยูท่ ดี่ ี 4) การศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ 5) ความเท่าเทียมทางเพศ 6) สุขาภิบาล
และน� ้ำสะอาด 7) การมีพลังงานสะอาดใช้ อย่างเพียงพอ 8) งานทีม่ คี ณ
ุ ค่าและการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ 9) พัฒนาภาคอุตสาหกรรม นวัตกรรมและโครงสร้ างพื ้นฐาน
ให้ พร้ อม 10) ลดความเหลือ่ มล� ้ำ 11) สร้ างให้ เกิดชุมชนเมืองทีย่ งั่ ยืน 12) การ
บริโภคและผลิตอย่างมีความรับผิดชอบ 13) การดูแลเรื่องสภาพภูมอิ ากาศ 14)
ดูแลทรัพยากรทางน� ้ำ 15) ชีวติ บนพื ้นดิน 16) การสร้ างความสงบ ความยุตธิ รรม
และสถาบันทีเ่ ข้ มแข็ง และ 17) ภาคีความร่วมมือเพือ่ ผลักดันให้ ถงึ เป้าหมาย

1. Corporate Social Responsibility Policy
Being enlisted and registered in Market for Alternative Investment (MAI),
PLANET Board of Directors are aware to comply with Sustainability
Development Roadmap: SD Roadmap of Securities and Exchange
Commission of Thailand (SEC), emphasizing on three aspects including
(1) CG in Substance (2) CSR in Process and (3) Anti-Corruption in Practice
PLANET adhere to our mission on “Commitment to Integrated Services
with High Quality Products, Competitive Price, Just-in-Time Delivery, PreSales and After-Sales Supports by Professional Engineering Team, in line
with Optimization and Cost Efficiency of Technology for Customer
Satisfaction”
2. CSR-in-Process
PLANET have conducted CSR in form of various kinds of social supports,
for example, donation and making social merits which is a part of CSR in
terms of CSR after Process only. Therefore, to respond with Sustainability
Development Roadmap, PLANET start to develop CSR in Process in
Quarter 4 of 2014 under the project named “WE CARE” , focused in 3Ps
including Care People, Care PlanetComm, and Care Planet. The project
is social and environmental responsibility policy, aimed at cultivating
PLANET staff’s conscious and awareness in their responsibility for
themselves, customers, stakeholders, partners, society and environment.
3. Actions and Report Preparations
PLANET “We Care” activity is based on 8 CSR principles of Securities
and Exchange Commission of Thailand (SEC),
1. Good governance
2. Anti-corruption (Detail as shown in Page 86-88)
3. Respect on Human Rights
4. Fair labor practices
5. Responsibilities to consumers
6. Environmental protection
7. Community and Social Development Collaboration
8. CSR Innovation and Innovative Expansion
Besides, PLANET realizes on the Global Goals for Sustainable
Development (17 SDGs) certified by UN General Assembly at New York
that consisted of:
1) No poverty 2) Zero hunger 3) Good health and well-being 4) Quality
education 5) Gender equality 6) Clean water and sanitation 7) Affordable
and clean energy 8) Decent work and economic growth 9) Build industry,
innovation and infrastructure 10) Reduce inequality 11) Sustainable cities
and communities 12)Responsible consumption and production 13) Take
urgent action to combat climate change and its impacts 14) Conserve
water resource 15) Life on land 16) Peace and justice strong institution 17)
Partnerships for the goals
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จากกิจกรรม We Care ของบริษัท ได้ สง่ ผลทางตรงและทางอ้ อมต่อหลักการ CSR * ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนของโลก ดังนี ้ี ้
We Care activity affected both direct and indirect to the Company through CSR principle of SET and the objective of development of sustainable as following:
PLANET : We Care
1. Care People
Happy Money

CSR in Process CSR after Process

หลักการ CSR* 8ข้ อ

หลักการ SDGs 17 ข้ อ

จัดสวัสดิการเงินช่วยเหลือให้ พนักงาน/ โบนัสประจ�ำปี /
จัดเสื ้อฟอร์ มให้ พนักงาน / กองทุนส�ำรองเลี ้ยงชีพ
Providing loaning program /provident fund /annual
bonus /uniform for employee

✓

3, 4

1,2

Happy Soul

วันศุกร์ สขุ กับธรรมะ / ท�ำบุญเลี ้ยงพระประจ�ำปี
Happy Friday with Dharma /Annual merit-making
Alms to Buddhist Monk Ceremony

✓

3, 4

16

Happy Relax

กิจกรรมTeam Building / กิจกรรมกรรมเลี ้ยงปี ใหม่ /
ชมรมเพื่อสุขภาพและสันทนาการ
Team Building /New Year Party / Health & Recreation
Activities Clubs

✓

3, 4

10

Happy Family

ครอบครัวพนักงานเข้ าร่วมงานปี ใหม่ / ให้ สทิ ธิภรรยา,
สามี, บุตร ซื ้อประกันกลุม่ ของพนักงาน
Employee’s family participation in New Year Party/
Granting employee’s spouse or children to buy
corporate group insurance

✓

3, 4

10

Happy Brain

จัดแผนฝึ กอบรมพนักงานประจ�ำปี / การฝึ กอบรม on the
job training
Annual training program/ On the job training program

✓

3, 4

4

Happy Body

ชมรมเพื่อสุขภาพและสันทนาการ / ประกันสุขภาพกลุม่
ให้ พนักงาน / ตรวจสุขภาพประจ�ำปี
Health and recreation activities clubs /corporate
group insurance /annual medical check-up

✓

3, 4

3

Good Place

Good Office’s environment, Happy Workplace

✓

4

16

Good Profit

Trusted provider

✓

4, 5

8,9,12

Good
Governance

นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี / โครงการ CSR / Anti
Corruption
Good governance policy / CSR projects / AntiCorruption

✓

1,2,5

12,16

✓

5

8, 12

ประหยัดพลังงาน, หลอดประหยัดไฟ
Saving energy, energy saving light bulbs

✓

6

7

Save Paper

ลดการใช้ การดาษและหมึกพิมพ์
Reducing use of paper and printing ink

✓

6

7

Save Society

การบริ จาค / รับนักศึกษาฝึ กงาน
Donation /Opening for student trainees

7

4

Save
Environment

ลดปริ มาณขยะและขวดน� ้ำพลาสติก / แยกขยะเปี ยกและ
ขยะแห้ ง
Reducing waste and plastic bottles / wet and dry
waste segregation

6

7,13

2. Care PlanetComm

Good Reputation สร้ างความเชื่อมัน่ ต่อผู้บริโภค

Trust-building for consumers

3. Care Planet
Save Energy

✓

✓
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บริษัทฯ ได้ ก�ำหนดเป้าหมาย แผนการปฏิบตั งิ าน และตัวชี ้วัด ดังนี ้
At initial phase, Planet defines goals, action plans and indicators are as follows:
เป้าหมาย (Goal)

แผนการปฏิบตั งิ าน (Action Plan)

ตัวชี ้วัด (Indicator)

ประหยัดพลังงาน
Saving energy

1.1 ปิ ดไฟช่วงพักเที่ยง
(Turn-off the light during lunch break)
1.2 เปิ ดแอร์ 25 องศาเซลเซียส และปิ ดแอร์ เมื่อเลิกใช้ งาน
(Turn-on air-conditioner at 25 °C and turn it off after use)
1.3 ตังพั
้ กเครื่ องคอมพิวเตอร์ เป็ นโหมดประหยัดพลังงาน
(Setting safe mode on computer)
ลดการใช้ กระดาษ และ หมึกพิมพ์
2.1 ก�ำหนดผู้มีสทิ ธิในการสัง่ พิมพ์สี
Reducing use of paper and printing ink
(Setting person authorized for color-printing order)
2.2 ลดการพิมพ์ที่ไม่จ�ำเป็ น
(Avoiding unnecessary printing)
2.3 ใช้ กระดาษสองหน้ า
(Recycling re-used paper)
ลดประมาณการใช้ ขวดน�ำพ้ ลาสติก
3.1 ติดตังเครื
้ ่ องกรองน�ำด้ ื่มเพิ่ม
Reducing use of plastic bottle
(Installing more drinking water strainers)
3.2 ใช้ แก้ วน� ้ำแทนการใช้ ขวดน� ้ำ แบรนด์แพลนเน็ตคอม
(Using “PlanetComm” glass instead of bottle )
3.3 ใช้ แก้ วน� ้ำถาวรแทนการแก้ วพลาสติก
(Using glass instead of plastic glass)

- ค่าไฟฟ้าและปริ มาณการใช้ ไฟฟ้าลดลง
จากเดิม
Lower electricity and electricity
consumption rate fee
- จ�ำนวนการสัง่ กระดาษลดลง
Lower purchase of paper
- ค่าบริ การเครื่ องถ่ายเอกสารลดลง
Lower photocopy service
- ลดการสัง่ ซื ้อน�ำข้ วดแบรนด์แพลนเน็ต
Lower purchase of “PlanetComm”
Bottle Drinking Water

จากการเปรียบเทียบค่าใช้ จา่ ยระหว่างปี 2558-2560 ปรากฏดังนี ้
Expenses comparison during 2015-2017 are as follows:
เป้าหมาย
(Goal)

หน่วย : ล้ านบาท
Unit : Million Baht

ตัวชี ้วัด
(Indicator)

ปี 2558
(2017)

ปี 2559
(2016)

ปี 2560
(2015)

ประหยัดพลังงาน
Saving energy

1. ค่าไฟฟ้าและปริ มาณการใช้ ไฟฟ้า
Electricity fee and electricity consumption rate

1.987

1.776

1.651

การใช้ กระดาษ
Use of paper

1. จ�ำนวนการสัง่ กระดาษ
Volume of paper purchase
2. ค่าบริ การเครื่ องถ่ายเอกสาร
Photocopier service cost

0.177
1.01

0.147
0.991

0.112
0.973

การใช้ ขวดน� ้ำพลาสติก
Use of plastic paper

1. ปริ มาณการใช้ น� ้ำขวดแบรนด์แพลนเน็ตคอม
Volume of “PlanetComm” bottle drinking water

.022

.033

0.016

3.196

2.947

2.752

รวมค่าใช้ จา่ ย
Total Costs

จากการเปรี ยบเทียบภาพรวมค่าใช้ จา่ ยรวมโครงการ We care ตังแต่
้ ปี 2558
2559 และ 2560 พบว่ามียอดค่าใช้ จา่ ยรวมลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560
ลดลงจากปี 2559 เป็ นเงิน 195,000 บาท หรื อลดลงร้ อยละ 6.6 รวมทังค่
้ าใช้ จา่ ย
ของทุกหัวข้ อส�ำหรับปี 2560 มียอดลดลงจากปี 2559 อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ ยัง
คงด�ำเนินโครงการดังกล่าวในปี ตอ่ ไป
อนึง่ หนึง่ ในเป้าหมายของกิจกรรม We Care คือ การลดปริ มาณการใช้ กระดาษ
ในปี 2559 ฝ่ ายจัดการจึงมีแนวคิดในการปรับเปลี่ยนขันตอนและวิ
้
ธีการท�ำงาน
ของบริ ษัทใหม่ให้ เป็ น “ส�ำนักงานอัตโนมัติ (Office Automation)” โดยมี
วัตถุประสงค์หลัก คือ ให้ มีการใช้ กระดาษน้ อยลง และการท�ำงานที่มีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากขึ ้น โดยมีหวั หน้ าทีมงาน คือ ผู้แทนฝ่ ายบริ หารระบบคุณภาพ (QMR)
และ หัวหน้ าแผนกระบบสารสนเทศ (IT) ท�ำการศึกษา ทบทวน และปรับปรุงขัน้
ตอนและโปรแกรมที่ใช้ ในการท�ำงานในแต่ละหน่วยงาน และต่อยอดด้ วยการน�ำ
เทคโนโลยีที่ทนั สมัยมาใช้ ทดแทนเพื่อลดค่าใช้ จา่ ย
และการท�ำงานที่มีความ
รวดเร็ วมากขึ ้น
โดยมีเป้าหมายที่จะด�ำเนินการให้ เป็ นองค์การ “ส�ำนักงาน
อัตโนมัติ (Office Automation)” ภายในปี 2560 นัน้

Comparing total expense for the project “We care” in 2015, 2016 and
2017, it was found that total expense has been continuously decreasing.
Total expense in 2017 was decreased of 195,000 Baht or 6.6% from 2016,
including total items of expense in 2017 were decreased from 2016.
However, this project will be continued in the next year.
As one objective of the “We Care” Campaign was to reduce use of
paper. Thus, in 2016, the Management has policy to improve the existed
company’s processes to be the “Office Automation” which would be
completed by 2017. The purposes of the said project were to reduce
paper and to get high and efficiency performance. In first stage, the Quality
Management Representative (QMR) and Head of IT Department, as the
co-leaders, who would study and review the existed processes, and then
improve process by using new technology and IT with ultimate goal as
Office Automation by 2017
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จากแผนงานการปรับเปลีย่ นเป็ นส�ำนักงานอัตโนมัตดิ งั กล่าว บริษัทได้ ดำ� เนินการ
ทดลองใช้ งานระบบ Paperless เพือ่ ลดการใช้ กระดาษ และการพิมพ์เอกสารให้ กบั
ผู้ทเี่ กี่ยวข้ องในไตรมาสที่ 4 ของปี 2560 และจะด�ำเนินการติดตามการทดลองใช้
ระบบ Paperless ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2561
ฝ่ ายจัดการรายงานความคืบหน้ าโครงการและกิจกรรม CSR in Process ในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกไตรมาส และบริษัทฯ ด�ำเนินการเปิ ดเผย
ข้ อมูลเกี่ยวกับ CSR in Process ในรายงานประจ�ำปี ของบริษัท ตามหลักเกณฑ์
และหลักการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบายทีจ่ ะจัดท�ำรายงานการ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืนเป็ นรูปเล่มแยกจากรายงานประจ�ำปี
4 ความรับผิดชอบต่อสังคมนอกกระบวนการ (CSR-after-Process)
บริษัทฯ มีแผนการท�ำกิจกรรมเพือ่ สังคมอย่างต่อเนื่องในทุกๆไตรมาส การท�ำ
กิจกรรมของบริษัทฯ มีทงกิ
ั ้ จกรรมทีร่ ่วมกับองค์กรอืน่ และกิจกรรมทีบ่ ริษัทฯ ด�ำเนิน
การเอง
กิจกรรมทีบ่ ริษัทฯ ด�ำเนินการแบ่งเป็ น 3 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี ้
1. ด้ านสิง่ แวดล้ อม
- กิจกรรมปลูกป่ า : โครงการรวมพลังสามัคคีทำ� ดีเพือ่ พ่อ ร่วมกับ สสส. และ
สภาอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคมไทย
- กิจกรรมลอกคลอง : โครงการคลองสวยน� ้ำใส่ ร่วมกับ
บริษัท โตชิบา อุตสาหกรรม และเทศบาลนนทบุรี
- กิจกรรมปลูกป่ าชายเลน : โครงการรักษ์ โลก รักษ์ ป่าร่วมเพาะกล้ าไม้ ป่าชายเลน
ทีฐ่ านทัพเรือสัตหีบ ซึง่ บริษัทฯ ด�ำเนินการเอง
- กิจกรรมเก็บขยะ : พนักงานบริษัทฯ ร่วมกันท�ำกิจกรรมเก็บขยะ
ทีช่ ายหาดเกาะเสม็ด
- กิจกรรมปลูกปะการัง ณ หาดเตยงาม อ่าวนาวิกโยธิน อ�ำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
- เข้ าร่วมในงาน “มหกรรมทีวรี ักษ์ โลก360 องศา 2016 Save The World Expo”
เพือ่ สร้ างการมีสว่ นร่วมกับเยาวชนให้ มคี วามรู้ความเข้ าใจและร่วมกันอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ ยืน
2. ด้ านพัฒนาเยาวชนและเด็กด้ อยโอกาส
- กิจกรรมมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ให้ มลู นิธิกระจกเงา
เพือ่ น�ำไปบริจาคให้ กบั โรงเรียนต่างๆ
- กิจกรรมมอบอุปกรณ์เครื่องใช้ ให้ กบั บ้ านเด็กพิการซ� ้ำซ้ อนรามอินทรา
- กิจกรรมเลี ้ยงอาหารงานปี ใหม่ให้ กบั เด็กๆ จากบ้ านเด็กพิการซ� ้ำซ้ อนรามอินทรา
- กิจกรรมมอบอุปกรณ์และการสันทนาการ โรงเรียนหมูบ่ ้ านเด็ก จ.กาญจนบุรี
- กิจกรรมมอบปฏิทนิ แบบตังโต๊
้ ะเพือ่ ใช้ สำ� หรับท�ำอักษร Braille ให้ กบั มูลนิธิชว่ ย
คนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินปู ถัมภ์
- เข้าร่วมโครงการกิจกรรม Workshop ของสถาบันไทยพัฒน์และยูนเิ ซฟประเทศไทย
เพือ่ เป็ น 1 ใน 60 องค์กร ทีก่ ้ าวสูอ่ งค์กรธุรกิจทีเ่ ป็ นมิตรต่อเด็ก
- โครงการ “แพลนเน็ตคอมฯ ปั นรัก ปั นน� ้ำใจ” โดยร่วมกันท�ำความสะอาดบริเวณ
สถานศึกษา ทาสีอาคารเรียน และบริจาคทุนทรัพย์ เพือ่ ให้ น�ำไปพัฒนา บ�ำรุง
รักษา และจัดซื ้ออุปกรณ์การเรียนต่างๆ
- ร่วมสนับสนุนงาน Smile for Mom “ล้ างเท้ าให้ แม่” กิจกรรมเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้ าฯ พระบรมราชินีนาถ เพือ่ เสริมสร้ างความแข็งแกร่งของ
สถาบันครอบครัวในสังคม ให้ ประชาชนเกิดความรัก ความศรัทธต่อบุพการี
3. ด้ านธุรกิจเพือ่ สังคม
- เข้ าร่วมโครงการ “ SET Social Import Gym by mai Executives ” : ผู้บริหารของ
แพลนเน็ตคอม ได้อาสาเป็นโค้ชร่วมถ่ายทอดความรู้และเทคนิคการประกอบธุรกิจให้
ประสบความส�ำเร็จ เพือ่ พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถให้กบั ธุรกิจเพือ่ สังคม
- ร่วมสนับสนุนโครงการ “ ของขวัญเพือ่ สังคม “ เพือ่ ร่วมสร้ างความเปลีย่ นแปลง
ในสังคม และความเป็ นอยูท่ ดี่ ใี ห้ แก่เกษตรกรไทย
4. กิจกรรมเพือ่ สังคมในด้ านอืน่ ๆ
- ร่วมสนับสนุนงานสัมมนาสานพลัง...mai ท�ำดีเพือ่ สังคม ในโครงการสานพลัง...พลิก
ชีวติ ผู้ป่วยมะเร็ง 13,000 ราย กับสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ ร่วมกับ บริษัท อาร์ ต ออฟ ไลฟ์ วิสาหกิจเพือ่ สังคม จ�ำกัด

Planning for Office Automation, paperless system was implemented with
documents printed for all related parties in quarter 4 of 2017. Monitoring for
a trial of paperless system will be done in quarter 1 of 2018.
The Management reported the progress of CSR in Process to the Board of
Director Meeting every quarter and non-disclosure in Annual Report in
accordance with rules and regulations of Stock Exchange of Thailand
(SET), and Exchange Commission of Thailand (SEC). However, the
Company plans to make the Sustainability Development Report, separately.
4 CSR-after-Process
PLANET continue social activities every quarter in form of collaborative
activities with other organizations and own activities
PLANET own activities are divided into three types as follows
1. Environmental aspect
- Forestation: Unity-Forming Project for making merits given to the King,
in collaboration of with Thai Health Center, The Thai Electric, Electronics
and Telecommunications Industries Association
- Canal dredging: Charming Canal with Clear Water Project in collaboration
with Toshiba Electronic Industries Co., Ltd, and Nonthaburi Municipality
- Mangrove forestation: Global Conservation Project, Planting mangrove
at Sattahip Navy Base as own activity
- Litter-gathering: PLANET staffs participate in gathering litter along Samet Island
- Planting coral at Toei Ngam Beach, Sattahip District, Chonburi
- Participating in “2016 Save The World Expo” to enhance collaboration from young
people for sustainable comprehension and natural resources conservation
2. Youth and Disadvantage Children Aspec
- Giving computers for The Mirror Foundation
for disadvantaged schools donation
- Giving electrical appliances to Home for Children with Multiple
Disabilities at Ramindra
- Giving meals to Home for Children with Multiple Disabilities
at Ramindra on New Year
- Giving utilities and recreations to Children Village School in Kanchanaburi
- Giving desk calendar to Foundation for The Blind in Thailand under the
Royal Patronage of H.M. The Queen
- Join Children’s Right and Business Principles Workshop
with Thaipat Institute and UNICEF Thailand
- Participating in the project of “Planetcomm, Share Love, Share Heart”
for cleaning educational places , educational buildings painting,
funddonation for development, maintenance and purchase of
educational instruments and equipment
- Supporting the project of Smile for Mom, Cleaning Mom’s Feet in the “
The Celebrations on the Auspicious Occasion of Her Majesty the Queen
Sirikit for strengthening family institution in the society and building up
love and gratitude to parents
3. Social Enterprise : SE
- Join “ SET Social Impact Gym by mai Executive “ Project : PlanetComm’s
executive volunteered to coach for transferring comprehensive knowledge
and techniques to sustainable run and grow a successful business operation.
- Supporting the “ Social Gifts “ to co-create the Social Change and
well-being of Thai Farmers
4. Other Social Activities
- Supporting the seminar of brainstorming mai, making merits for changing
life of 13,000 cancer patients with the Market for Alternative Investment
(mai) in collaboration with Art of Life Social Enterprise.
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Anti-Corruption

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ในปี 2560 บริ ษัทได้ แสดงเจตนารมณ์เข้ าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาค
เอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ตเพื่อให้ ผ้ มู ีส่วนได้ เสียทุกฝ่ ายเกิดความมัน่ ใจ
ยิ่งขึ ้นว่าบริ ษัทมีการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี
พร้ อมทังได้
้ ก�ำหนด
นโยบายการต่อต้ านและป้องกันการคอร์ รัปชัน่ ขึ ้น เพื่อพัฒนาองค์กรให้ มีความ
โปร่ งใสและเป็ นไปตามเจตนารมณ์และความมุ่งมัน่ ที่จะต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ ใน
ทุกรูปแบบไม่วา่ จะทังทางตรงและทางอ้
้
อม

In 2017, the Company declared intention to be a part of the private
sector in Thailand to fight against corruption and to ensure that all
stakeholders of the Company are devoted to Good Governance Practice.
The Company established policies against and prevent corruption with the
aim of becoming a transparent organization in accordance with the
Company’s intention and commitment to anti-corruption of all forms both
direct and indirect.

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริ ษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจเป็ นผู้ให้
บริ การด้ านเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิตอลทีวี โดยให้ บริ การออกแบบ
ติดตัง้ จ�ำหน่ายระบบสื่อสาร และระบบดิจิตอลทีวีแบบครบวงจร ซึง่ บริ ษัฯได้
ก�ำหนดวิสยั ทัศน์ไว้ อย่างชัดเจนว่า บริ ษัทฯ มีความมุง่ มัน่ ในการสร้ างอนาคตใหม่
เพื่อให้ เป็ นองค์กรนวัตกรรมที่เติบโตอย่างยัง่ ยืนทังในด้
้ าน เศรษฐกิจ สังคม และ
สิง่ แวดล้ อม โดยให้ ความสําคัญต่อการกํากับดูแลกิจการ ภายใต้ กรอบการบริ หาร
จัดการของการมีจริ ยธรรมทีดี มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะ
กระบวนการที่ เกี่ยวข้ องหรื อสุม่ เสี่ยงต่อการทุจริ ตภายในบริ ษัท รวมถึงการ
คอร์ รัปชัน่ ทุกรูปแบบ ไม่วา่ ทางตรงและทางอ้ อม บริ ษัท จึงกําหนดนโยบายด้ าน
การต่อต้ านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ไว้ ดังนี ้
1. ห้ ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน กลุม่ ผู้มสี ว่ นได้ เสีย และบริษทั ในเครือ ด�ำเนิน
การหรือยอมรับการคอร์ รัปชัน่ ในทุกรูปแบบ ทังทางตรงหรื
้
อทางอ้ อม โดยครอบคลุม
ถึงทุกธุรกิจในทุกประเทศและทุกหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง และให้ มกี ารสอบทานการ
ปฏิบตั ติ ามนโยบายต่อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน่ นี ้อย่างสม�ำ่ เสมอ ตลอดจนทบทวน
แนวทางการปฏิบตั ิ
และข้ อก�ำหนดในการด�ำเนินการเพือ่ ให้ สอดคล้ องกับการ
เปลีย่ นแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้ อบังคับ และข้ อก�ำหนดของกฎหมาย
2. มาตรการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ เป็ นส่วนหนึง่ ของการด�ำเนินธุรกิจและ
เป็ นหน้ าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน กลุม่ ผู้มีสว่ นได้ เสีย
และบริ ษัทในเครื อ ที่จะมีสว่ นในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั เิ พื่อ
ให้ การด�ำเนินการด้ านการต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ บรรลุตามนโยบายที่ก�ำหนด
3. บริ ษัทฯ พัฒนามาตรการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ให้ สอดคล้ องกับกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงหลักปฏิบตั ดิ ้ านจริ ยธรรม โดยจัดให้ มีการประเมินความเสี่ยงใน
กิจกรรมที่เกี่ยวข้ องหรื อสุม่ เสี่ยงต่อการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ และน�ำมาจัดท�ำเป็ น
แนวทางในการปฏิบตั แิ ก่ผ้ เู กี่ยวข้ อง
4. บริษทั ฯ ไม่กระท�ำหรือสนับสนุนการให้ สนิ บนในทุกรูปแบบ ทุกกิจกรรมทีอ่ ยูภ่ าย
ใต้ การดูแล รวมถึงการควบคุม การบริจาคเพือ่ การกุศล การบริจาคให้ แก่
พรรคการเมือง การให้ ของขวัญทางธุรกิจและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ มีความโปร่งใส
และไม่มเี จตนาเพือ่ โน้ มน้ าวให้ เจ้ าหน้ าทีภ่ าครัฐหรือเอกชนด�ำเนินการทีไ่ ม่เหมาะสม
5. บริ ษัทฯ จัดให้ มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม สม�่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้
พนักงานมีการปฏิบตั ทิ ี่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานด้ านการขาย การ
ตลาด และการจัดซื ้อ
6. บริษัทฯ จัดให้ ความรู้ด้านการต่อต้ านการทุจริตและคอร์ รัปชัน่ แก่คณะกรรมการ
บริษัท ผู้บริหารและพนักงาน เพือ่ ส่งเสริมความซือ่ สัตย์ สุจริต และความรับผิดชอบ
ในการปฏิบตั ติ ามหน้ าที่ รวมถึงสือ่ ให้ เห็นถึงความมุง่ มัน่ ของบริษัทฯ
7. บริ ษัทฯ จัดให้ มีกลไกการรายงานสถานะการเงินที่โปร่งใสและถูกต้ องแม่นย�ำ
8. บริษทั ฯ ส่งเสริมให้ มกี ารสือ่ สารทีห่ ลากหลายช่องทางเพือ่ ให้ พนักงานและผู้มสี ว่ น
เกีย่ วข้ องสามารถแจ้ งเบาะแสอันควรสงสัย โดยมัน่ ใจได้ วา่ ผู้แจ้ งเบาะแสได้ รบั การ
คุ้มครอง โดยไม่ให้ ถกู ลงโทษโยกย้ ายทีไ่ ม่เป็ นธรรมหรือกลัน่ แกล้ งด้ วยประการใด
และรวมถึงการแต่งตังบุ
้ คคลเพือ่ ตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสทีม่ กี ารแจ้ งเข้ ามา

Anti-corruption policy
Planet Communications Asia Public Limited Company is the
telecommunications and digital TV service provider for designing,
commissioning, selling integrated telecommunications and digital TV
systems. Our vision has been set clearly with our commitment on creating
new future of innovative organization with sustainable economic, social
and environmental growth, emphasizing on good corporate governance,
transparency, accountability, particularly any relevant processes or risks
for corruption in the Company as well as all kinds of direct or indirect
corruptions. The Company defines its anti-corruption policy as follows;
1. Directors, Management, Employees, Stakeholders and Subsidiary are
aware of all kinds of direct or indirect corruption in all businesses, all
countries and all relevant organizations. Compliance with the anticorruption policy and action requirements shall be regularly reviewed in
accordance with business change, rules and regulations and legal
requirements.
2. Anti-corruption policy are an integral part of the business operation and
responsibilities of the Company’s directors, management, employees,
stakeholders and subsidiary to take part in giving opinions about
compliance with anti-corruption policy.
3. The Company develops anti-corruption policy to be in accordance with
relevant laws including ethical code of conducts. Risk shall be assessed
in relevant activities or risks to misconduct and corruptions and arranged
as actions guidelines for associated persons.
4. The Company shall not act or support all kinds of bribery for all activities
under its custody as well as control for charity donation, donation to
political parties and offer for gift and support for activities to be transparent
and have no intention to improperly convince the public and private
sector.
5. The Company shall properly, regularly organize the internal control to
avoid misconducts, particularly sales, marketing and purchasing tasks.
6. The Company shall provide the Anti-Corruption Policy Knowledge to all
the directors, management and staff for enhancing honest, good faith and
responsibilities as well as showing the Company’s commitment.
7. The Company shall arrange the mechanism of transparent and accurate
financial statement.
8. The Company shall promote several modes to allow employees and
relevant persons are able for whistleblowing and to ensure protection for
the whistleblower, without unfair turnover or persecution and also nominated
person to monitor all receiving whistleblowing reports.
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รายงานประจ�ำปี บริ ษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2560

นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท�ำผิดและการทุจริต
วัตถุประสงค์
ตามทีบ่ ริษทั มีนโยบายเกีย่ วกับการต่อต้ านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ คณะกรรมการ
บริษทั จึงตระหนักถึงการจัดท�ำ “นโยบายการแจ้ งเบาะแส” เพือ่ เป็ นเครื่องมือให้
บริษทั ได้ รบั ทราบเรื่องร้ องเรียนการกระท�ำผิดกฎหมาย ระเบียบข้ อบังคับ และจรรยา
บรรณการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ทังจากพนั
้
กงานภายใน ผู้มสี ว่ นได้ เสีย และบุคคล
ภายนอก อันน�ำมาซึง่ ความเสือ่ มเสียในทรัยพ์สนิ และชือ่ เสียงของบริษทั
จุดมุง่ หมายของนโยบายนี ้คือ เพื่อท�ำให้ พนักงานเกิดความมัน่ ใจว่า ข้ อร้ อง
เรี ยนของตนจะได้ รับการตอบสนองอย่างจริ งจัง ข้ อมูลการเปิ ดเผยตัวตนของ
พนักงานจะถูกเก็บรักษาเป็ นความลับขันสู
้ งสุด และพนักงานผู้ร้องเรี ยนจะไม่
ต้ องหวัน่ เกรงต่อการตอบโต้ หรื อการกระท�ำใดๆที่ไม่เป็ นธรรม เช่น อาจถูกแก้
แค้ น หรื ออาจถูกข่มขู่ ทังนี
้ ้เพื่อเป็ นการสนับสนุนให้ พนักงานสามารถยื่นข้ อร้ อง
เรี ยน หรื อรายงานข้ อกังวลใจของตนได้ อีกทัง้ บริ ษัทฯยังมีนโยบายที่จะไม่ลด
ต�ำแหน่ง ลงโทษ หรื อให้ ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์ รัปชัน่
แนวการรักษาความลับของข้อมูล
เพื่อเป็ นการคุ้มครองสิทธิ ของผู้ร้องเรี ยนและผู้ให้ ข้อมูลที่กระท�ำโดยเจตนา
สุจริต บริษัทจะปกปิ ดชื่อ ทีอ่ ยู่ หรือข้ อมูล ใดๆ ทีส่ ามารถระบุตวั ผู้ร้องเรียนหรือผู้
ให้ ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้ อมูลของผู้ร้องเรียน และผู้ให้ ข้อมูลไว้ เป็ นความลับ
โดย จ�ำกัดเฉพาะ ผู้ทมี่ หี น้ าทีร่ ับผิดชอบในการด�ำเนินการตรวจสอบ เรื่องร้ องเรียน
เท่านัน้ ทีส่ ามารถเข้ าถึงข้ อมูลดังกล่าวได้
ขัน้ ตอนในการปฏิบตั ิ
รายละเอียดเกีย่ วกับวิธกี ารยืน่ ข้อร้ องเรียนและขันตอนการตรวจสอบ
้
มีดงั ต่อไปนี ้
1. วิธีการรับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน
1.1 ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ สามารถแจ้ งเบาะแสในกรณีที่
มีการกระท�ำผิดกฎหมาย ข้ อบังคับเกี่ยวกับการท�ำงานของบริ ษัท และจรรยา
บรรณธุรกิจของบริ ษัท หรื อเหตุการณ์ที่อาจก่อให้ เกิดความเสียหายแก่บริ ษัท ต่อ
ประธานกรรมการบริ ษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ โดยการส่งจดหมายทาง
ไปรษณีย์ตามที่อยูด่ ้ านล่าง หรื อ แจ้ งผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัท โดยบริ ษัทจะรักษา
ข้ อมูลดังกล่าวไว้ เป็ นความลับ เพื่อไม่ให้ ผ้ แู จ้ งเบาะแสได้ รับความเดือดร้ อน
ช่องทางแจ้ งเบาะแสตามที่อยู่ ดังนี ้
ประธานกรรมการบริ ษัท หรื อ ประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย
157 ซอยรามอินทรา 34 แขวงท่าแร้ ง
ขตบางเขน กทม 10230
1.2 พนักงานที่พบเห็นการฝ่ าฝื น หรื อการไม่ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณธุรกิจ
สามารถส่งข้ อร้ องเรี ยนไปยังบุคคลดังต่อไปนี ้
• ผู้บงั คับบัญชาทีต่ นเองไว้ วางใจในทุกระดับ
• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
• ประธานคณะกรรมการบริ ษัท
• เลขานุการบริ ษัท
2. ขัน้ ตอนการตรวจสอบ
2.1ผู้รับข้ อร้ องเรี ยนจะด�ำเนินการรวบรวมข้ อเท็จจริ งเกี่ยวข้ องกับการฝ่ าฝื นหรื อ
ไม่ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณนันด้
้ วยตนเอง
หรื อมอบหมายให้ บคุ คลที่มีความ
เหมาะสมด�ำเนินการ
2.2 เมือ่ ผู้รับข้ อร้ องเรียนรวบรวมข้ อเท็จจริงเรียบร้ อย ผู้รับข้ อร้ องเรียนน�ำส่งเรื่อง
พร้ อมเอกสาร และ/หรือ หลักฐานทีม่ ใี ห้ กบั ประธานกรรมการบริษัท หรือประธาน
กรรมการตรวจสอบ แล้ วแต่กรณี
2.3 ประธานคณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการตรวจสอบ จะตรวจสอบ
วิเคราะห์และหากพบว่า มีมลู ความจริง จะน�ำเรื่องดังกล่าวส่งให้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัท เพือ่ พิจารณาด�ำเนินการต่อไป
2.4 ผู้บริ หารและพนักงานที่ร้องเรี ยนและแจ้ งเบาะแสกระท� ำผิดหรื อการทุจริ ต
ด้ วยเจตนาสุจริต แม้ วา่ ภายหลังบริษัทได้ ดำ� เนินการสอบสวนแล้ วและพบว่าไม่มี
การกระท�ำผิดตามทีไ่ ด้ ร้องเรียน บริษัทจะไม่ดำ� เนินการลงโทษใดๆ กับผู้บริหาร
และพนักงานทีแ่ จ้ งเรื่องร้ องเรียนหรือเบาะแสดังกล่าว

Whistleblowing policy, Malpractice and Corruption
Objectives
The Board of Directors is aware of the importance of “Whistleblowing Policy”
as a tool for the company to acknowledge about unlawful conduct, noncompliance with the Company’s rules and regulations and unethical business
practices from staff, stakeholders and outsiders which can cause damage to
the Company’s properties and reputation.
This policy is aimed at making the staff be confident and their
whistleblowing reports will be seriously responded. The whistleblower’s
information will be strictly kept confidential to avoid worrisome from unfair
actions, for example, revenge or threat and to encourage the staff to report
clues or concerning. The Company does not have the policy for demotion,
penalty or giving negative effects to staff who denies to corruption.
Confidentiality guidelines
Protecting whistleblowers or information giver acting in good faith, the Company
will keep their name, address or any information confidentially. Only persons who
in charge of investigating incident will be accessible to the information.
Whistleblowing procedures
The whistleblowing report and investigation process is as follows;
1. Complaint and Whistleblowing method
1.1 Shareholders, employees and stakeholders are able to report clues
that offenses against laws, the Company’s rules and regulations, business
ethics or any incidents which potentially cause harm to Chairman of the
Board/ Chairman of the Audit Committee by sending letter by post to the
following address or through the Company’s website. The Whistleblowing
report will be kept confidentially to avoid any disturbance to the
whistleblower.
Channel for whistleblowing is as following address
Chairman of the Board/ Chairman of the Audit Committee
Planet Communications Asia Public Co., Ltd.
157, Ramindra 34, Tha-Raeng,
Bang Khen, Bangkok 10230
1.2 Any whistleblowers are able to report for misconduct or non-conformance
against the Company’s business ethics to the following persons;
• Reliable Supervisor
• Chairman of the Audit Committee
• Chairman of the Board
• Company Secretary
2. Investigation Process
2.1 The recipient of whistleblowing report will collect information about
unlawful conduct, non-compliance with the Company’s rules and
regulations and unethical business practices or appoint qualified person
to proceed the investigation.
2.2 After collect all factual information, the recipient will send documents
and/or evidences to the Chairman of the Board or Chairman of the Audit
Committee.
2.3 The Chairman of the Board or Chairman of the Audit Committee will
investigate and analyze the case. In case that information is true as
report, the case will be reported to the Company’s Audit Committee for
further consideration.
2.4 If the investigation result found no evidence of wrongdoing as per
report, no penalty will be imposed by the Company to the whistleblower.
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2.5หากผลการสอบสวนพบว่าได้ ทำ� ด้ วยเหตุเจตนาให้ ร้ายหรือจงใจให้ เกิดผลทีเ่ ป็ น
อันตรายหรือให้ข้อมูลเท็จ บริษทั จะพิจารณาด�ำเนินการลงโทษทางวินยั กับผู้บริหารและ
พนักงานตามข้อบังคับเกีย่ วกับการท�ำงานซึง่ มีบทลงโทษตังแต่
้ ตกั เตือนด้วยวาจาหรือลาย
ลักษณ์อกั ษร พักงาน จนถึงให้ออกจากงาน รวมทังพิ
้ จารณาด�ำเนินคดีตามกฎหมาย
2.6 บริษัทจะด�ำเนินการตรวจสอบข้ อมูลเรื่องร้ องเรียนและเบาะแสกระท�ำผิด และ
การทุจริตด้ วยความเป็ นอิสระและเทีย่ งธรรม เพือ่ ให้ ได้ มาซึง่ หลักฐานทีส่ ามารถ
ใช้ ยนื ยันหรือโต้ แย้ งกับข้ อมูลทีไ่ ด้ รับ รวมทังจะด�
้ ำเนินการลงโทษทางวินยั และ/
หรือด�ำเนินคดีทางกฎหมายกับผู้กระท�ำผิด ตามนโยบายการสอบสวนเรื่องร้ อง
เรียนและเบาะแสการกระท�ำผิดและการทุจริต
2.7 บริษัทจะแจ้ งความคืบหน้ าและผลการพิจารณาเรื่องร้ องเรียนการกระท�ำผิด
และการทุจริต ให้ กบั ผู้ร้องเรียนทีไ่ ด้ เปิ ดเผยชื่อ ทีอ่ ยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ หรือ
ช่องทางติดต่ออืน่ ๆไว้ อย่างไรก็ตาม ในบางครัง้ ด้ วยเหตุผลความจ�ำเป็ นในเรื่อง
ข้ อมูลส่วนบุคคลและรักษาความลับ
บริษัทอาจไม่สามารถให้ ข้อมูลในราย
ละเอียดเกี่ยวกับการสอบสวนหรือการลงโทษทางวินยั
3. มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน
3.1 พนักงานผู้ร้องทุกข์ ผู้แจ้ งเบาะแส และพยาน จะได้ รับความคุ้มครอง โดยจะ
ไม่มีการเปิ ดเผยชื่อผู้แจ้ งและพยานแก่ผ้ ใู ดทังสิ
้ ้น จะรู้เพียงผู้รับข้ อร้ องเรี ยน และ
ประธานกรรมการบริ ษัท หรื อ ประธานกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจ
สอบของบริ ษัท เท่านัน้
3.2 บริ ษัทฯ จะให้ ความคุ้มครองและจะไม่ยินยอมให้ มีการข่มขู่ คุกคาม พนักงาน
ที่ได้ ร้องเรี ยนหรื อแจ้ งเบาะแส การกระท�ำผิดและการทุจริ ต รวมถึงผู้ที่ให้ ความ
ร่วมมือหรื อความช่วยเหลือในการสอบสวนด้ วยเจตนาสุจริ ต
3.3 ในกรณีที่พนักงานถูกข่มขู่ คุกคาม ให้ แจ้ งต่อผู้บงั คับบัญชาที่ตนเองไว้ วางใจ
ในทุกระดับโดยทันที เพื่อด�ำเนินการให้ ความคุ้มครองตามความเหมาะสม ทังนี
้ ้
ขึ ้นกับระดับความร้ ายแรงและควมส�ำคัญของเรื่ องที่ร้องเรี ยน
3.4 ห้ ามผู้บริ หารหรื อพนักงานของบริ ษัท เลิกจ้ าง พักงาน ลงโทษทางวินยั หรื อขู่
ว่าจะด�ำเนินการต่างๆ จากการที่พนักงานได้ ร้องเรี ยนหรื อแจ้ งเบาะแสการกระ
ท�ำผิดหรื อการทุจริ ต หากผู้ใดกระท�ำดังกล่าวจะถูกลงโทษทางวินยั
3.5 บริ ษัทจะให้ ความเป็ นธรรมและคุ้มครองพนักงานโดยจะไม่มีการด�ำเนินการ
ใดๆ เพื่อลดต�ำแหน่ง ลงโทษ หรื อให้ ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการ
คอร์ รัปชัน่ แม้ วา่ การกระท�ำนันจะท�
้ ำให้ บริ ษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

2.5 If the investigation result found the evidence of wrongdoing, the penalty
such as verbal or written warning, job suspension, discharge or legal
proceeding will be applied.
2.6 The Company will investigate the whistleblowing report independently
and fairly until obtain enough information. Disciplinary penalties will be
applied follow the whistleblowing and anti-corruption policy.
2.7 The Company will keep the whistleblower updated about the
investigation result for the whistleblower who disclosed the address,
telephone numbers, email or other modes of communications. However,
the Company may not be able to disclose the investigation process or
disciplinary penalty.
3. Protection for whistleblower or complainant
3.1 The complainant, whistleblower and witness will be protected. Their
information will not be disclosed to other persons only to the recipient of
the whistleblowing report, the Chairman of the Board or Chairman of the
Audit Committee.
3.2 The Company will protect and not allow the threatening or forcing
happen to the whistleblower including to person who cooperate in
investigation.
3.3 In case of the whistleblower is threatened should immediately inform
to reliable supervisor for proper protection by depending on seriousness
and importance of the whistleblowing issue.
3.4 The Company’s executive or staff is not allowed to discharge,
suspend, penalize or threat the whistle blower or complainant who
cooperate with Anti-corruption information. Any persons who violates will
receive disciplinary punishment.
3.5 The Company will be fair and protect staff. No demotion, penalty or
negative effects will be given to any staff who denied the corruption,
although that action will bring to the loss of business opportunity.

ทังนี
้ ้ นโยบายการแจ้ งเบาะแสฉบับนี ้จะต้ องถูกทบทวนปรับปรุงตามความจ�ำเป็ นและเหมาะสมอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
โดยสรุปปี 2560 บริ ษัทฯ มีกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันและต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ดังนี ้
This whistleblowing policy will be reviewed and updated as necessary and appropriate at least once a year.
In 2017, the Company conducted anti-corruption activities as follows
ปี 2560
(2017)

ตุลาคม

October

กิจกรรมการป้องกันและต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
Anti-Corruption Activities

• เข้ าร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์ในโครงการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต
• จัดอบรมเชิงปฏิบตั เิ พื่อให้ ความรู้ความเข้ าใจ ส�ำหรับ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน
ในหลักสูตร “Anti-Corruption เพื่อองค์กรสูค่ วามยัง่ ยืน”

• Declare intention to be a part of the Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition against Corruption (CAC)
• Organize training coure on Anti-Corruption to Directors, Management and staff.

ธันวาคม

December

• คณะกรรมการบริ ษัทอนุมตั มิ าตรการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
• บริ ษัทได้ สง่ หนังสือเรื่ องแนวทางปฏิบตั จิ ริ ยธรรมธุรกิจด้ านนโยบายการรับของขวัญแก่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสีย
• The Board of Directors approved Anti-Corruption Policy
• The Company sent the letter to inform all stakeholders about gifts policy

นอกจากนี ้ ในปี 2560 บริ ษัทฯ ยังคงให้ ความร่วมมือกับ ภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ เพื่อรับทราบนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ขององค์กรต่างๆ
In 2017, the Company also continued its collaboration with public, private and state enterprise sectors for acknowledgement of
other organizations’ anti-corruption policies
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รายงานประจ�ำปี บริ ษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2560

Internal Control and Risk Management
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 22
กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ ประเมินความเพียงพอของระบบ
ควบคุมภายในของบริ ษัทฯ ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุม
ภายใน (COSO) เพื่อเป็ นเครื่ องมือและแนวทางในการประเมินฯ โดยท�ำการซัก
ถามข้ อมูลจากฝ่ ายบริ หาร
แล้ วสรุปได้ วา่ จากการประเมินระบบการควบคุม
ภายในของบริ ษัทฯ ในด้ านต่างๆ 5 ส่วน ประกอบด้ วย
1. องค์กรและสภาพแวดล้ อม
2. การบริ หารความเสี่ยง
3. การควบคุมการปฏิบตั งิ านของฝ่ ายบริ หาร
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้ อมูล
5. ระบบการติดตาม
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในเรื่อง
การท�ำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ทเี่ กี่ยวข้ องของบุคคลดัง
กล่าว (ตามส่วนที่ 3 ข้ อ 3.3 ถึง 3.7 ของแบบประเมินฯ ตามเอกสารแนบที่ 5)
อย่างเพียงพอแล้ ว ส�ำหรับการควบคุมภายในห้ วข้ ออืน่ คณะกรมการตรวจสอบ
เห็นว่าบริษัทฯ มีการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอและเหมาะสมแล้ วเช่นกัน
1. การด�ำเนินการเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบเพือ่ ท�ำหน้ าทีส่ อบทานให้ บริษัทฯ มีระบบ
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล ตลอด
จนสอบทานการปฏิบตั งิ านของบริษัทฯ ให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมร่วมกันอย่างน้ อย
ทุกไตรมาส เพือ่ พิจารณาและด�ำเนินการให้ มรี ายงานทางการเงินทีถ่ กู ต้ องและมี
การเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างครบถ้ วนและเพียงพอ รวมถึงการพิจารณารายการทีเ่ กี่ยว
โยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
และข้ อก�ำหนดของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ ซึง่ ในการ
ประชุมจะมีผ้ สู อบบัญชีเข้ าร่วมประชุมเพือ่ ให้ ข้อสังเกตจากการตรวจสอบบัญชีขอ
งบริษัทฯ โดยดูรายละเอียดได้ จากรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อให้ ระบบควบคุมภายในของบริ ษัทฯ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพบริ ษัทฯ
ได้ วา่ จ้ างบริ ษัท พีแอนด์แอลอินเทอร์ นอลออดิท จ�ำกัด เพื่อท�ำหน้ าที่ตรวจสอบ
ระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทฯตังแต่
้ ปี 2554 โดยผู้ตรวจสอบภายในดัง
กล่าวได้ จดั ท�ำรายงานผลการประเมินและตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบ
ริ ษัทฯ และน�ำเสนอรายงานให้ แก่คณะกรรมการตรวจสอบทราบโดยตรงอย่างต่อ
เนื่องเป็ นประจ�ำทุกไตรมาส ซึง่ บริ ษัทฯ ได้ ด�ำเนินการแก้ ไขปรับปรุงระบบการ
ปฏิบตั งิ านในฝ่ ายต่างๆ ตามข้ อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในมาโดยตลอด

The Board of Directors’ Meeting No. 2/2018, held on February 22, 2018
with the Audit Committee, evaluated the Company’s internal controls
through consulting management. Conclusions were drawn on five
aspects of internal controls, summarized as follows
1. Organizational Control and Environmental Measures
2. Risk Management Measure
3. Management Control Activities
4. Information and Communication Measure
5. Monitoring
The Board of Directors has considered the Company to have arranged
adequate internal controls with major shareholders, directors,
management and all stakeholders, as well as other company operations
1. Internal Control Management
The Company’s Audit Committee has deemed the Company’s internal
controls and internal audit to be adequate and effective. In terms of the
Company’s performance, the audit has to be in accordance with SEC
announcement and SET rules and regulations. The Audit Committee’s
meeting is held at least very quarter to consider and manage financial
reporting for adequate disclosure. Connected transactions, i.e.
transactions with potential conflicts of interests were considered in
accordance with related laws and Capital Market Supervisory Board‘s
requirements. An independent auditor attended the Audit Committee
Meetings to advise as necessary. Details are shown in Audit Committee
Report.
The Company has appointed P&L Internal Audit Co., Ltd. to perform
the Company’s internal control system since 2011. The auditor reported
system evaluations to the Audit Committee every quarter and the
Company has always executed improvements as per auditor
recommendations.
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2. ข้อสังเกตของฝ่ายตรวจสอบภายในเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษทั ฯ
ในปี 2560 ผู้ตรวจสอบภายในได้ เข้ าตรวจสอบและติดตามระบบการบริ หาร
งานหลักด้ านต่างๆ และได้ ให้ ข้อเสนอแนะเพื่อให้ บริ ษัทฯ แก้ ไขปรับปรุง เพื่อเพิ่ม
การตรวจสอบและถ่วงดุล (Check and Balance)ในการปฏิบตั งิ านทุกๆ ระบบ
งาน ซึง่ จะเป็ นการพัฒนาคุณภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง
และจะส่งผลท�ำให้ บริ ษัทฯ มีระบบการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ซึง่ ผลจากการตรวจ
สอบโดยส่วนใหญ่ระบบควบคุมภายในของบริ ษัทฯ มีแนวทางและการปฏิบตั ทิ ี่
เหมาะสมในส่วนที่เป็ นข้ อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบ บริ ษัทฯ ได้ ท�ำการแก้ ไข
ปรับปรุงประเด็นต่างๆ ตามที่ผ้ ตู รวจสอบภายในได้ ให้ ข้อเสนอแนะไว้ เรี ยบร้ อย
แล้ ว โดยในปี 2560 ฝ่ ายตรวจสอบได้ ด�ำเนินการตรวจสอบและการติดตาม
กระบวนการปฏิบตั งิ าน และมีข้อสังเกตเกี่ยวกับกระบวนการปฏิบตั งิ าน ดังนี ้

2. Internal Audit’s Observation on Internal Control System
In 2016, the Internal Audit observed the Company’s operations in major
aspects. Improvement suggestions were given for more check and
balance in every operating system, led to continuous internal controls
and good corporate governance as ultimate goal. The audit showed a
suitable internal control system, it was further showed that the Company
followed the auditor’s remedial suggestions in 2017, auditing and
monitoring operation process were conducted by the auditor and
following observations were proposed;

ข้ อสังเกตุ / ข้ อเสนอแนะ

ตรวจสอบกระบวนการปฏิบตั งิ านของ
Audit on Operation Process of

Observations / Suggestions

การบริ การหลังการขายและงานสนับสนุน - ปรับปรุงการใช้ งานในระบบคอมพิวเตอร์ให้ เหมาะสม รวมทังปรั
้ บปรุงการจัดท�ำรายงานให้ สอดคล้องกับระเบียบและระบบทีใ่ ช้

After Sale Service and Working’s Support - Improving computer’s system appropriately, including to improve the reports to be in line with the rules as well as the system.

การบริ หารสินค้ าและคลังสินค้ า

Goods and Warehouse Management

ระบบงานวงจรรายจ่าย

Expenditure Cycle System

การปฏิบตั ขิ องส่วนเทคนิค
Technical Working

- ปรับปรุง เพิ่มเติมและก�ำหนดการทบทวน กระบวนการรับคืนสินค้ าและกระบวนการส่งคืนสินค้ า
- Updating, adding and setting to review the process of claimed and returned goods to vender.

- ปรับปรุงการบันทึกรหัสผู้ขายในระบบที่เกี่ยวข้ องให้ ถกู ต้ อง และจัดท�ำรายงานเรี ยบร้ อย
- Adjusting the record’s system of vender code correctly and arranging the report completely.

- ด�ำเนินการจัดท�ำมาตรฐานการปฏิบตั งิ านของงานแต่ละประเภท
- ปรับปรุงสถานะในการทดสอบสินค้ าในระบบให้ เป็ นปั จจุบนั
- จัดท�ำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องตามกระบวนการให้ ครบถ้ วนถูกต้ อง
- ปรับปรุงทบทวนการก�ำหนดสิทธิ์ในการเข้ าถึงระบบ
- Adjusting the working standard on each job.
- Adjusting the status of goods in the system to be as current.
- Providing related reports by completely process.
- Reviewing the right to access into the system.

3. ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
ส�ำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560 บริ ษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด ซึง่ เป็ นผู้สอบ
บัญชีของบริ ษัทฯ ได้ มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่ องระบบการควบคุมทางบัญชีขอ
งบริ ษัทฯ ในเรื่ องกระบวนการและขันตอนการนั
้
บสินค้ าคงเหลือของบริ ษัทฯ ให้
รัดกุม ครบถ้ วน และถูกต้ อง รวมทังแนะน�
้
ำให้ บริ ษัทฯ จัดท�ำให้ อายุของสินค้ าคง
เหลือในรายงานวิเคราะห์อายุสนิ ค้ าคงเหลือให้ ละเอียดกว่าเดิม
เพื่อให้ ฝ่าย
บริ หารสามารถพิจารณา วิเคราะห์ได้ อย่างเหมาะสมยิ่งขึ ้น

3. Auditor’s Observation on Internal Control System
As of December 31, 2017, the Company’s auditor EY Office Ltd gave
suggestions on the Company’s internal control system in terms of
correctness and accuracy of inventory counting processes and methods.
Further suggestions were provided on more detail of inventory life for
more appropriate and convenient executive review and analysis.
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รายงานประจ�ำปี บริ ษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2560

Connected Transaction
รายการระหว่างกัน

1. ลักษณะความสัมพันธ์ (Nature of Relationship)
บริ ษัทฯ
มีการท�ำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งต่างๆ
ประกอบด้ วย ผู้ถือหุ้นและ/หรื อผู้บริ หารของบริ ษัทฯ บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องซึง่ หมายถึง
บริ ษัทที่มีบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ งของบริ ษัทฯ มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้ องกับผู้
บริ หารและผู้ถือหุ้นของบริ ษัทดังกล่าว ซึง่ สามารถสรุปลักษณะความสัมพันธ์ได้
ดังนี ้

The Company has had connected transactions with persons that may
cause a conflict of interest. These persons include shareholders and/or
executives as well as related companies. This refers to companies that
may have a conflict of interests or have relationship with shareholders and
executives of the Company Relationships are summarized as follows:
ลักษณะความสัมพันธ์

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง

Person that may have a conflict of interest

Nature of Relationship

บริ ษัท พี แอนด์ ที แอสเซ็ท จ�ำกัด

- มีกรรมการร่วมกันคือ นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ และนายเทรเวอร์ ทอมสัน
- ประกอบธุรกิจให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ โดยมีผ้ ถู ือหุ้นร่วมกัน คือ นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ และนายเทรเวอร์ ทอมสัน
โดยถือหุ้นรวมกันในบริ ษัทฯ (รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ อง) ร้ อยละ 63.16 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และถือหุ้นใน
บริ ษัท พี แอนด์ ที แอสเซ็ท จ�ำกัด คิดเป็ นร้ อยละ 99.94 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

P&T Asset Co., Ltd.

- The same directors include Mr. Prapat Rathlertkarn and Mr. Trevor Thompson.
- Operate property leasing business with the same shareholders. Mr. Prapat Rathlertkarn and Mr. Trevor Thompson
(including related persons) collectively hold 63.16% of share of the Company as of December 31, 2017 and hold the
99.94% of shares in P&T Asset as of December 31, 2017.

นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์*
Mr. Prapat Rathlertkarn*

- ด�ำรงต�ำแหน่งเป็ นรองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริ หาร และหัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่บริ หารของบริ ษัทฯ
- เป็ นผู้ถือหุ้นบริ ษัทฯ โดยถือหุ้นจ�ำนวน 78,950,000 หุ้น (รวมการถือหุ้นของบุคคลที่เกี่ยวข้ อง) คิดเป็ นร้ อยละ 31.58 ของ
จ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

- Serves as vice chairman, president and chief executive officer of the Company.
- Holds 78,950,000 shares in the Company (including holdings of related persons), accounting for 31.58% of the total paid-up
shares of the Company as of December 31, 2017.

นายเทรเวอร์ ทอมสัน*

Mr. Trevor Thompson*

- ด�ำรงต�ำแหน่งเป็ นกรรมการ รองประธานกรรมการบริ หาร และหัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่ด้านเทคโนโลยีของบริ ษัทฯ
- เป็ นผู้ถือหุ้นบริ ษัทฯ โดยถือหุ้นจ�ำนวน 78,950,000 หุ้น (รวมการถือหุ้นของบุคคลที่เกี่ยวข้ อง) คิดเป็ นร้ อยละ 31.58 ของ
จ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

- Serves as vice chairman, president and chief technology officer of the Company.
- Holds 78,950,000 shares in the Company (including holdings of related persons), accounting for 31.58% of the total paid-up
shares of the Company as of December 31, 2017.

หมายเหตุ : นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ และ นายเทรเวอร์ ทอมสัน ได้ ทำ� หนังสือ
ยืนยันต่อบริษัทฯ ว่าจะไม่ประกอบธุรกิจใดๆ ทีม่ ลี กั ษณะเป็ นการแข่งขันกับ
กิจการของบริษัทฯ ซึง่ รวมไปถึงการไม่เข้ าเป็ นหุ้นส่วนในห้ างหุ้นส่วน หรือเป็ นผู้ถือ
หุ้นใหญ่ หรือเป็ นกรรมการ ในบริษัทอืน่ ทีม่ ลี กั ษณะเป็ นการแข่งขันกับกิจการขอ
งบริษัทฯ ในขณะเดียวกันผู้บริหารทุกราย ได้ ทำ� หนังสือยืนยันต่อบริษัทฯ ใน
ระหว่างทีเ่ ป็ นพนักงานของบริษัทฯ จะไม่ประกอบธุรกิจใดๆ อันมีสภาพอย่าง
เดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนจะไม่เข้ าเป็ นหุ้นส่วน
ในห้ างหุ้นส่วน หรือเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือเป็ นกรรมการในบริษัทอืน่ ทีป่ ระกอบ
ธุรกิจอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ และเมือ่
พ้ นสภาพการเป็ นพนักงานของบริษัทฯ แล้ ว ภายในระยะเวลา 1 ปี จะไม่เป็ น
พนักงานของบริษัททีท่ ำ� ธุรกิจแข่งกับบริษัทฯ หรือเปิ ดเผยข้ อมูลใดๆ เกี่ยวกับ
บริษัทฯ ตามข้ อก�ำหนดและเงื่อนไขใน Non-Disclosure Agreement ทีไ่ ด้ ลงนาม
ไว้ กบั บริษัทฯ ซึง่ จะครอบคลุมทังสิ
้ นค้ าทีบ่ ริษัทฯ ขายและลูกค้ าทีพ่ นักงานนันๆ
้
เป็ นผู้ดแู ลอยู่ ซึง่ ถ้ าปรากฏชัดว่า พนักงานรายนันได้
้ น�ำความรู้ของบริษัทฯ หรือ
ฐานข้ อมูลลูกค้ าทีบ่ ริษัทฯ มอบหมายให้ ดแู ลนัน้ มาก่อให้ เกิดความเสียหายให้ แก่
บริษัทฯ เช่น เข้ ามาท�ำการประมูลแข่งกับบริษัทฯ โดยมีพนักงานดังกล่าวอยูเ่ บื ้อง
หลังไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้ อม บริษัทฯ สามารถฟ้องร้ องได้ โดยบริษัทฯ จะต้ อง
พิสจู น์วา่ มีอดีตพนักงานบริษัทฯ อยูเ่ บื ้องหลัง ท�ำให้ คแู่ ข่งทราบความลับของ
บริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ มีการแต่งตังให้
้ พนักงานดังกล่าวดูแลลูกค้ ารายนันๆ
้
และดูแลสินค้ าชนิดนันๆ
้ ซึง่ พนักงานดังกล่าวจะรู้ต้นทุนในสินค้ าทุกอย่าง ซึง่ โดย
ส่วนใหญ่หากบริษัทฯ ทราบว่าพนักงานของบริษัทฯ จะย้ ายไปท�ำงานทีบ่ ริษัทใด
บริษัทฯ ก็จะท�ำการประสานงานกับบริษัทนันว่
้ าถ้ ามีปัญหาเกิดขึ ้น บริษัทฯ อาจ
ฟ้องร้ องเรียกค่าเสียหายทีเ่ กิดขึ ้นได้ ทังนี
้ ้เพือ่ เป็ นการปกป้องธุรกิจของบริษัทฯ

Note : Mr. Prapat Rathlertkarn and Mr. Trevor Thompson have entered into
an agreement with the Company affirming that they would not operate any
business that competes with the Company. This extends to assuming the
role of a partner, major shareholder or director of any company whose
business competes with the Company. All management executives have
also entered into an agreement with the Company, affirming that while they
are employed by the Company, they cannot operate any business that is of
the same nature and compete against the Company. This includes being a
partner, major shareholder or director of any company whose business
competes with the Company. For at least one year, executives cannot be
employed by any company that compete with the Company and will not
disclose any information about the Company, including the products sold
and the products for which the employee was responsible. These terms and
conditions are specified in the Non-Disclosure Agreement, into which
Company employees have been entered. Evidence of damages to the
Company directly or indirectly due to employees such as utilizing its
confidential knowledge or customer database, or bidding against the
Company can result in litigation against said employee. If PlanetComm is
aware of the former employee’s new workplace or business, the Company
will coordinate with and inform the new employer that the Company may
claim damages in order to protect its business operations.
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2. รายละเอียดรายการระหว่างกัน (Details of connected transactions)
งบการเงิน ส�ำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้ อ 6 ได้ เปิ ดเผยเกี่ยวกับ รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน โดยมีราย
ละเอียดของรายการดังนี ้
Details of connected transactions are disclosed in the note number 6 of the financial statements as follows
(1) รายการค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริ หาร (Sales and general administration)
มูลค่ารายการ
(ล้ านบาท) ปี 2560
Person that may have a conflict of interest Nature of transaction Transaction value
(Mil. Baht) 2017

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง

ลักษณะรายการ

บริ ษัท พี แอนด์ ที แอสเซ็ท จ�ำกัด

ค่าเช่า

P&T Asset Co., Ltd.

Lease

12.80

ความจ�ำเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
Nature and justifications of transactions

1. เป็ นค่าเช่าอาคารซึง่ มีพื ้นทีเ่ ช่ารวม 3,269 ตารางเมตร ราคาค่าเช่ารวม 836,450 บาท ต่อ
เดือน ซึง่ บริษทั ฯ เช่า P&T Asset เพือ่ เป็ นส�ำนักงานของบริษทั ฯ ซึง่ เป็ นรายการทีเ่ ป็ น
ประโยชน์สำ� หรับบริษทั ฯ ทางด้ านอัตราค่าเช่าเป็ นไปตามราคาทีป่ ระเมินโดยผู้ประเมิน
อิสระที่ได้ รับความเห็นชอบจากส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับตลาดหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ซึง่ เป็ นวัตถุประสงค์สาธารณะสัญญาเช่ามีกำ� หนดระยะเวลา 3 ปี นบั แต่
วันที่ 1 มกราคม 2555 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เมือ่ ครบก�ำหนดระยะเวลาเช่า บริษทั ฯ
มีสทิ ธิขอต่ออายุสญ
ั ญาเช่าได้ อกี คราวละ 3 ปี ในส่วนของอัตราค่าเช่าส�ำหรับคราวที่ 2 คือ
ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2558 - 31 ธันวาคม 2560 P&T Asset จะปรับขึ ้นค่าเช่าในอัตราร้ อย
ละ 10 ของค่าเช่าอัตราเดิม (ตามรายงานการประเมินของบริษทั อเมริกนั แอ๊ พเพรซัล
(ประเทศไทย) จ�ำกัด ฉบับลงวันที่ 30 กันยายน 2554 ซึง่ เป็ นผู้ประเมินอิสระทีไ่ ด้ รบั ความ
เห็นชอบจากส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
2. เป็ นค่าเช่าโกดังเก็บสินค้ าขนาดพื ้นที่ 430 ตารางเมตร ค่าเช่ารวม 51,600 บาทต่อ
เดือน สัญญาเช่าเริ่ มเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 ถึง 31 ตุลาคม 2560เมื่อครบ
ก�ำหนดระยะเวลาเช่า บริ ษัทฯ มีสทิ ธิขอต่ออายุสญ
ั ญาเช่าได้ อีกคราวละ 3 ปี ในส่วน
ของอัตราค่าเช่าส�ำหรับคราวที่ P&T Asset จะปรับขึ ้นค่าเช่าในอัตราร้ อยละ 10 ของ
ค่าเช่าอัตราเดิม (ตามรายงานการประเมินของบริ ษัท อเมริ กนั
แอ๊ พเพรซัล
(ประเทศไทย) จ�ำกัด ฉบับลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557)
3. เป็นค่าเช่าอาคารเก็บสินค้าพืน่ ที่ 528 ตารางเมตร ด้วยอัตราค่าเช่า 220 บาทต่อตาราง
เมตรร ค่าเช่ารวม 116,160 บาท ต่อเดือน ระยะเวลาเช่า 3 ปี และจะเพิม่ ค่าเช่า 5% เมือ่ ครบ
ก�ำหนด 3 ปี สัญญาเริ่มวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ตามรายงานการ
ประเมินของบริษทั อเมริกนั แอ๊พเพรซัล (ประเทศไทย) จ�ำกัด ฉบับลงวันที่ 9 มกราคม 2560)
เมือ่ ครบก�ำหนดดังกล่าว P&T Asset ตกลงให้บริษทั ฯ เช่าต่ออีกคราวละ 3 ปี หากอัตราค่าเช่า
เป็นราคาตลาด กรณีไม่มรี าคาตลาด บริษทั ฯ จะด�ำเนินการให้มผี ้ปู ระเมินอิสระทีไ่ ด้รบั ความ
เห็นชอบจากส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประเมินราคา
ค่าเช่าใหม่โดยหากราคาเช่าเป็นไปตามราคาทีป่ ระเมินโดยผู้ประเมินอิสระ P&T Asset ตกลง
ให้ตอ่ อายุสญ
ั ญาเช่าออกไปอีกคราวละ 3 ปี และจะน�ำเรื่องการต่ออายุสญ
ั ญาเช่า เสนอให้
คณะกรรมการบริษทั ฯ ทีม่ กี รรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมอนุมตั กิ ารต่อสัญญาทุกคราว

1. Leasing of building. Total area is 3,269 square meters leased at 836,450 Baht per month.
The Company leases the building from P&T Asset for office space. The lease rate is in accordance with an SEC approved independent appraiser. The 3-year lease agreement is effective
from January 1,2012 to December, 2014, after which the Company can renew the agreement
for another 3 year term. The lease rate of the second agreement (January 1, 2015-December
31, 2017) will be increased by 10% (in accordance with the appraisal report dated September
30, 2011 by American Appraisal (Thailand) Company Limited approved by the SEC.)
2. Leasing of warehouse. Total area is 430 square meter.Lease rate is 51,600 Baht per month
from November 1, 2014 to October 31, 2017. The Company has the right to renew the agreement for another three years. The lease rate will be increased by 10% (in accordance with the
appraisal report dated November 3, 2014 by American Appraisal (Thailand) Company Limited).
3. It is a rental cost for 528 sq.m Storage Building, with rental rate at 220 Baht per sq.m. in total of
116,160 Baht per month. Duration of renting is three years and the renting will be increasing every
three years at 5%. The Contract starts date on 01 January 2017 until 31 December 2019 (As according to the Appraisal Report of American Appraisal (Thailand) Limited dated 09 January 2017).
P&T Asset agrees to extend the lease for another 3 years if the lease rate is at market rate. If
the market rate is not available, the Company would engage and SEC-approved independent appraiser to appraise a new lease rate. If the new lease contract is in accordance with
the rate appraised by the independent appraiser, P&T Asset agrees to extend the lease
contract for another 3 years. The lease extension will be proposed to the Board of Directors.
Members of the Audit Committee need to be present at all meetings to consider the approval.
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(2) รายการค� ้ำประกัน (Pledge transactions)
มูลค่ารายการ (ล้ านบาท)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง

Transaction value (Mil. Baht)

Person that may have a conflict of interest

ปี 2560

ปี 2559

บริ ษัท พี แอนด์ ที แอสเซ็ท จ�ำกัด

วงเงิน
490.00

วงเงิน
490.00

P&T Asset Co., Ltd.

2017

Limited
490.00

ปี 2558

2016

Limited
490.00

2015

ความจ�ำเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
Nature and justifications of transactions

ไม่มี
การจดจ�ำนองที่ดินพร้ อมอาคารและสิง่ ปลูกสร้ างของ P&T Asset
การค� ้ำประกัน เพื่อค�ำป้ ระกันส�ำหรับเงินกู้ยืมที่มีกบั ธนาคารพาณิชย์ โดยไม่มีการ
None
คิดค่าตอบแทนในการค� ้ำประกันเงินกู้ยืมดังกล่าวจากบริ ษัทฯ มี
ความเหมาะสม และเกิดขึ ้นเนื่องจากความจ�ำเป็ นเพื่อก่อให้ เกิด
ประโยชน์ตอ่ บริ ษัทฯ ในการขอเงินกู้จากธนาคารพาณิชย์ เพื่อใช้
เป็ นทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจของบริ ษัทฯ

The mortgage of the P&T Asset building has no associated compensation from the Company. The transaction is deemed
appropriate and was executed because it helped the Company in
securing a loan from a commercial bank for working capital.

3. มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท�ำรายการระหว่างกัน
บริ ษัทฯ มีการก�ำหนดมาตรการในการเข้ าท�ำรายการระหว่างกันของบริ ษัทฯ
กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง โดยจะจัดให้ คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้ให้
ความเห็นเกี่ยวกับความจ�ำเป็ นของการเข้ าท�ำรายการ ความสมเหตุสมผล และ
ความเหมาะสมด้ านราคาของรายการนัน้ โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ให้ เป็ น
ไปตามลักษณะการด�ำเนินการค้ าปกติในราคาตลาด ซึง่ สามารถเปรี ยบเทียบได้
กับราคาที่เกิดขึ ้นกับบุคคลภายนอก
ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มี
ความช�ำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ ้น บริ ษัทฯ จะให้
บุคคลที่มีความรู้ความช�ำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ
ส�ำนักกฎหมาย เป็ นต้ น ที่เป็ นอิสระจากบริ ษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง
เป็ นผู้ให้ ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อน�ำไปใช้ ประกอบการ
ตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ คณะกรรมการตรวจสอบน�ำเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ หรื อผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี
นอกจากนี ้ บริษัทฯ มีการก�ำหนดมาตรการไม่ให้ ผ้ บู ริหาร หรือผู้มสี ว่ นได้ เสีย
สามารถเข้ ามามีส่วนร่ วมในการอนุมตั ิรายการที่ตนเองมีส่วนได้ เสียทังโดยทาง
้
ตรงและทางอ้ อม และคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้ องดูแลให้ บริษัทฯ ปฏิบตั ใิ ห้ เป็ น
ไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้ อบังคับ ประกาศ
ค�ำสัง่ หรือข้ อก�ำหนดของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบตั ติ ามข้ อก�ำหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูล
การท�ำรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน และการได้ มาหรือจ�ำหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ทีส่ ำ� คัญ
ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย รวมทังปฏิ
้ บตั ติ ามมาตรฐานบัญชีทกี่ �ำหนดโดยสภา
วิชาชีพบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย และจะท�ำการเปิ ดเผย
รายการระหว่างกันไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้ รับการตรวจสอบหรื อ
สอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

3.Measures or procedures for approving transactions
The Company defines measures to govern connected transactions
executed between the Company and persons who may have a conflict of
interest. The Audit Committee reviews the justifications of a transaction by
considering whether they are in line with normal business transactions and
by comparing with the market price for similar transactions. If the Audit
Committee does not possess expertise in reviewing the transaction, the
Company would appoint an independent specialist, e.g., an external
auditor, a property appraises or a law firm, to review and report on the
transaction for consideration by the Audit Committee. The Committee will
then submit the transaction proposal for approval by the Board of Directors
or the shareholders.
In addition, the Company does not allow its executives and stakeholders
that are involved either directly or indirectly to participate in approving
connected transactions. The Board ensures that the Company is in
compliance with the Securities and Exchange Act, as well as, rules,
regulations, instructions or conditions stipulated by the Capital Market
Supervisory Board and the SET. This includes regulations relating to the
disclosure of transactions and acquisition or disposal of material assets
owned by the Company and its subsidiaries, as well as financial reporting
standards stipulated by the Federation of Accounting Professors and the
Thai Certified Public Accountants. Transaction shall be disclosed in the
notes to the financial statements reviewed o audited by the Company’s
external auditor.
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4. แนวโน้มการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต
บริ ษัทฯ อาจมีการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคตอย่างต่อเนื่อง ซึง่ จะเป็ นไป
ตามลักษณะการท�ำธุรกิจการค้ าทัว่ ไป และจะมีการก�ำหนดนโยบายการเข้ าท�ำ
รายการระหว่างกันอย่างชัดเจน โดยเป็ นราคาและเงื่อนไขการค้ าตามปกติของ
ธุรกิจเช่นเดียวกับที่ก�ำหนดให้ กบั บุคคล และ/หรื อบริ ษัทที่ไม่เกี่ยวข้ องกัน เช่น
การเช่าอาคาร และการค� ้ำประกัน เป็ นต้ น โดยรายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ ้นนัน้
เป็ นไปเพื่อความจ�ำเป็ นในการด�ำเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ และเป็ นไปเพื่อประโยชน์
ของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาตรวจสอบการปฏิบตั ติ าม
หลัก เกณฑ์ แ ละให้ ค วามเห็ น ถึ ง ความสมเหตุส มผลของรายการที่ เ กิ ด ขึน้ ทุก
ไตรมาส
ส�ำหรับรายการระหว่างกันที่มิได้ เป็ นไปตามธุรกิจปกติที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคต
บริ ษัทฯ จะจัดให้ มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้ ามาสอบทานการปฏิบตั ติ ามหลัก
เกณฑ์และแสดงเหตุผลในการท�ำรายการดังกล่าวก่อนที่บริ ษัทฯ จะเข้ าท�ำราย
การนันๆ
้ โดยจะด�ำเนินการตามมาตรการและขันตอนการอนุ
้
มตั กิ ารท�ำรายการ
ระหว่างกันตามที่ระบุข้างต้ น อย่างไรก็ตาม รายการระหว่างกันที่อาจก่อให้ เกิด
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคต คณะกรรมการบริ ษัทฯ จะ
ต้ องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ข้ อบังคับ ประกาศ ค�ำสัง่ หรื อข้ อก�ำหนดของคณะกรรมการตลาดทุนและ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบตั ติ ามข้ อก�ำหนดเกี่ยว
กับการเปิ ดเผยข้ อมูลการท�ำรายการเกี่ยวโยงกัน และการได้ มาหรื อจ�ำหน่ายไป
ซึง่ ทรัพย์สนิ ของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย ตลอดจนการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการ
บัญชีที่ก�ำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
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4.Future connected transactions
The Company may continue to execute connected transactions
considered to be part of normal businesses operations. The Company
defines a clear policy on transactions where prices and terms are similar
to transactions executed with unrelated persons and companies,
including property leasing and load pledges. The Audit Committee
considers transactions in accordance with rules and its justifications on a
quarterly basis.
The Audit Committee also reviews transactions that may not be
considered normal business practice and indicates reasons for the
transaction before execution. The Committee strictly follows the
aforementioned measures and approval process. Nevertheless, as for
future transactions that may constitute a conflict of interest, the Board
would ensure that the Company is in compliance with the Securities and
Exchange Act, as well as, rules, regulations, instructions, or conditions
stipulated by the Capital Market Supervisory Board and the SET. This
includes regulations relating to the disclosure of transactions and the
acquisition or disposal of material assets owned by the Company and its
subsidiaries, as well as financial reporting standards stipulated by the
Federation of Accounting Professions and the Thai Certified Accountants.
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Management Discussion and Analysis (MD&A)
ค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการด�ำเนินงาน
1. ภาพรวมของผลการด�ำเนินงานที่ผ่านมา
บริษัทฯ
ประกอบธุรกิจให้ บริการด้ านเทคโนโลยีสอื่ สารโทรคมนาคมและ
ดิจติ อลทีวี โดยครอบคลุม 3 กลุม่ ผลิตภัณฑ์ ได้ แก่ (1) ผลิตภัณฑ์ทบี่ ริษัทฯ เป็ น
ตัวแทนจ�ำหน่าย ซึง่ ครอบคลุมเทคโนโลยีทงระบบสื
ั้
อ่ สารโทรคมนาคมระบบแบบ
ไร้ สาย (Wireless Network) ระบบสือ่ สารแบบโครงข่ายสายสัญญาณ (Wired
Network) และระบบมัลติมเี ดีย (Multimedia) ตลอดจนระบบถ่ายทอดสัญญาณ
โทรทัศน์และดิจติ อลทีวี (2) ผลิตภัณฑ์ภายใต้ ชื่อ PlanetComm ซึง่ เป็ นผลิตภัณฑ์
ทีบ่ ริษัทฯ เป็ นผู้ออกแบบ พัฒนา ประยุกต์ และเชื่อมต่อระบบต่างๆ ให้ ใช้ งานร่วม
กันเป็ นโซลูชนั่ เพือ่ ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า และ (3) การบริการ ซึง่
เป็ นการให้ บริการแบบครบวงจร ทีค่ รอบคลุม ตังแต่
้ การให้ คำ� ปรึกษาถึงประเภท
ของเทคโนโลยีทเี่ หมาะสมกับความต้ องการของลูกค้ า ตลอดจนการออกแบบ ติด
ตังฝึ
้ กอบรม ตลอดจนบริการบ�ำรุงรักษาและการซ่อมแซมระบบหรืออุปกรณ์ตา่ งๆ
ด้ วยกลยุทธ์ของบริ ษัทฯ ไม่วา่ จะเป็ นด้ านนวัตกรรม (Innovation) ความ
สามารถในการแข่งขัน (Competency) รวมทังความน่
้
าเชื่อถือของบริ ษัทฯ ใน
การให้ บริ การลูกค้ า (Trusted Advisor) ส่งผลท�ำให้ ผลิตภัณฑ์และบริ การของ
บริษทั ฯมีคณ
ุ ภาพระดับสากล ท�ำให้ บริษทั ฯได้ รบั การรับรองมาตรฐานต่างๆ มากมาย
ไม่วา่ จะเป็ นการรับรองมาตรฐานระดับสากลทังมาตรฐาน
้
ISO 9001:2008 รวมทังได้
้
รับรางวัลจากผู้ให้ บริ การทางด้ านเทคโนโลยีชนน�
ั ้ ำระดับโลกมากมาย
ส�ำหรับอุตสาหกรรมที่มีผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ
คือ
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม (ICT) และดิจิตอลทีวี ซึง่ เป็ น
อุตสาหกรรมหลักที่มีบทบาทส�ำคัญในการพัฒนาระบบโครงสร้ างพื ้นฐานของ
ประเทศ ทังนี
้ ้ รัฐบาลจึงมีนโยบายสนับสนุนให้ เกิดการพัฒนาของระบบ ICT
ภายในประเทศ เพื่อเป็ นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภายในภูมิภาค
ไม่วา่ จะเป็ นนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาระบบเครื อข่ายสัญญาณโทรศัพท์ 3G
บนคลื่นความถี่ 2.1GH. ซึง่ มีการเปิ ดซองประมูลในปี 2555 ที่ผา่ นมา และการ
พัฒนาระบบการกระจายสัญญาณภาพและเสียงในรูปแบบดิจิตอล โดยการ
เปลี่ยนแปลงระบบการรับชมโทรทัศน์ของประเทศไทยจากระบบอนาล็อกให้ เป็ น
ระบบทีวีดจิ ิตอลทังหมดภายในปี
้
2559 ซึง่ นโยบายการพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐาน
ดังกล่าวนัน้ ส่งผลให้ เกิดการลงทุนที่เกี่ยวกับระบบ ICT เป็ นจ�ำนวนมาก ซึง่ เป็ น
ปั จจัยส�ำคัญที่จะช่วยสนับสนุนการเติบโตของบริ ษัทฯ
ถึงแม้ รายได้ ของบริ ษัทฯจะอิงกับหน่วยงานภาครัฐเป็ นสัดส่วนที่มาก การปิ ด
งบประมาณของหน่ ว ยงานราชการอาจมี ผ ลกระทบต่อ ผลประกอบการของ
บริษัทฯ แต่ปัจจุบนั หน่วยงานราชการมีการกระจายไม่ให้ งบประมาณมีการกระ
จุกตัวอยูใ่ นช่วงไตรมาส 3-4 ซึง่ ท�ำให้ รายได้ ของบริษัทฯ มีความสม�ำ่ เสมอมากขึ ้น
(ก) รายได้
บริ ษัทฯ มีรายได้ รวมจ�ำนวน 1,027.73 ล้ านบาท ในปี 2558 จ�ำนวน 717.32
ล้ านบาท ในปี 2559 และจ�ำนวน 681.17 ล้ านบาท ในปี 2560 ซึง่ รายได้ รวมขอ
งบริ ษัทฯ ในปี 2560 ประกอบด้ วย รายได้ จากการขายและการบริ การ และรายได้
อื่น คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 99.13 และ ร้ อยละ 0.87 ตามล�ำดับ โดยรายได้ จาก
การขายและการบริ การ ของบริ ษัทฯ สามารถสรุปได้ ดงั นี ้

1. Overview of Operating Performance
The Company provides telecommunications and digital TV technology
services covering three product categories, namely (1) products which
the Company is an authorized distributor related to wireless networks,
wired networks and multimedia systems, as well as broadcasting and
digital TV systems (2) products, which are customized and integrated
under the PlanetComm brand into customized solutions; and (3) fullrange services encompassing consultation, design, installation , training
as well as system/equipment maintenance and repair.
The Company’s competitive strategies in innovations, competency and
service reliability keep its products and services on par with international
standards and obtain various certifications, e.g. ISO9001:2008, as well as
awards from many world-class technology providers.
Industries that affect the Company’s operations include the ICT industry
and digital TV industry, both of which play a vital part in the country’s
infrastructure through policies on the development of the 3G mobile
network in 2.1 GHz frequency band, the auction of which was carried out
in 2012, and the development of digital TV broadcasting to fully replace
the analog system within the year 2016. These infrastructure development
policies will encourage massive ICT investments, which are favorable to
the Company’s growth.
Although the Company’s revenue relies largely on government
agencies, closing state budget can affect our operating performance.
However, the government sector presently prevented budget
concentration in the third and forth quarters by adopting an evenlyscheduled spending scheme, enabling the Company to earn more
regular income.
(a) Revenue
The Company’s total revenue amounted to 1,027.73 million Baht in
2015, 717.32 million Baht in 2016 and 681.17 million Baht in year 2017.
The Company’s total revenue in 2017 included revenue from sales and
service and other revenues, figured as 99.13% and 0.87% respectively.
The Company’s revenue can be summarized as follows;
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1. รายได้จากการขายและการบริการ
ในปี 2558-2560 บริ ษัทฯ มีรายได้ จากการขายและการบริ การเป็ นจ�ำนวน
1,019.22 ล้ านบาท จ�ำนวน 715.46 ล้ านบาท และ 675.24 ล้ านบาท ตามล�ำดับ
โดยรายได้ จากการขายและการบริ การของบริ ษัทฯในปี 2560 สามารถแบ่งเป็ น
รายได้ จากการขายผลิตภัณฑ์ที่บริ ษัทฯ เป็ นตัวแทนจ�ำหน่าย จ�ำนวน 402.84
ล้ านบาท รายได้ จากการขายผลิตภัณฑ์ภายใต้ ชื่อ PlanetComm จ�ำนวน 142.81
ล้ านบาท และรายได้ จากการบริ การ จ�ำนวน 129.59 ล้ านบาท ซึง่ คิดเป็ นสัดส่วน
ร้ อยละ 59.66 ร้ อยละ 21.15 และร้ อยละ 19.19 ของรายได้ จากการขายและ
บริ การตามล�ำดับ
รายได้ จากการขายและการบริ การ
Revenue from sales and services

1.Revenue from sales and services
In 2014-2016, the Company earned revenue from sales and services of
1019.22 million Baht, 715.46 million Baht and 675.24 million Baht
respectively. In 2017, the revenue was divided into sales of distributed
products, sales of PlanetComm products and services revenue of 402.84
million Baht, 142.81 million Baht and 129.59 million Baht respectively,as
the percentage of 59.66, 21.15 and 19.19 respectively.

ปี 2560 (2017)
ล้ านบาท (Mil.Baht)

ปี 2559 (2016)
ล้ านบาท (Mil.Baht)

ปี 2558 (2015)
ล้ านบาท (Mil.Baht)

รายได้ จากผลิตภัณฑ์ที่เป็ นตัวแทนจ�ำหน่าย
Revenue from distributed products

402.84
(59.66%)

504.31
(70.49%)

720.50
(70.69%)

รายได้ จากผลิตภัณฑ์ภายใต้ ชื่อ PlanetComm
Revenue from PlanetComm products

142.81
(21.15%)

97.12
(13.57%)

181.63
(17.82%)

รายได้ จากการบริ การ
Revenue from services

129.59
(19.19%)

114.03
(15.94%)

117.09
(11.49%)

รวมรายได้ จากการขายและการบริ การ
Total revenue from sales and services

675.24
(100.00%)

715.46
(100.00%)

1,019.22
(100.00%)

หมายเหตุ (Note) :
มีการจัดประเภทตัวเลขในส่วนของรายได้ จากการขาย รายได้ จากการบริ การ และต้ นทุนขายและบริ การของปี 2558 ใหม่เพื่อให้ สอดคล้ องกับการจัดประเภทในปี 2559 และ 2560
Figures on revenue from distributed products, revenue from PlanetComm products and revenue from services in 2015 was re-categorized in accordance with
category in 2016 and 2017.

รายได้จากผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจ�ำหน่าย
ในปี 2558 – 2560 บริ ษัทฯ มีรายได้ จากผลิตภัณฑ์ที่บริ ษัทฯ เป็ นตัวแทน
จ�ำหน่าย 720.50 ล้ านบาท 504.31 ล้ านบาท และ 402.84 ล้ านบาทตามล�ำดับ
ซึง่ คิดเป็ นสัดส่วน ร้ อยละ 70.69 ร้ อยละ 70.49 และ ร้ อยละ 59.66 ตามล�ำดับ
ของรายได้ จากการขายและบริ การของบริ ษัทฯ ตามล�ำดับ โดยรายได้ จาก
ผลิตภัณฑ์ที่บริ ษัทฯ เป็ นตัวแทนจ�ำหน่ายสามารถจ�ำแนกออกเป็ น 2 กลุม่
ผลิตภัณฑ์ ได้ แก่ (ก) ผลิตภัณฑ์ในกลุม่ ระบบสื่อสารโทรคมนาคม และ (ข)
ผลิตภัณฑ์ในกลุม่ ระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และดิจิตอลทีวี โดยสามารถ
สรุปได้ ดังนี ้
รายได้ จากผลิตภัณฑ์ที่บริ ษัทฯ เป็ นตัวแทนจ�ำหน่าย
Revenue from distributed products

Revenue from distributed products
The Company’s revenue from 2015-2017 distributed products totaled
720.50 million Baht, 504.31 million Baht, and 402.84 million Baht, figured
as 70.69%, 70.49 % and 59.66 respectively of the total sales and services
revenue. The products distributed by the Company are divided into two
main groups, namely (a) products related to telecommunications systems
and (b) products related to broadcasting and digital TV systems which
can be summarized as follows

ปี 2560 (2017)
ล้ านบาท (Mil.Baht)

ปี 2559 (2016)
ล้ านบาท (Mil.Baht)

ปี 2558 (2015)
ล้ านบาท (Mil.Baht)

(ก) ระบบสื่อสารโทรคมนาคม
(a) Telecommunications systems
(ข) ระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และดิจิตอลทีวี
(b) Broadcasting and digital TV systems

386.29
(95.89%)
16.55
(4.11%)

421.19
(83.52%)
83.12
(16.48%)

643.32
(89.29%)
77.18
(10.71%)

รวมรายได้ จากผลิตภัณฑ์ที่เป็ นตัวแทนจ�ำหน่าย
Total revenue from distributed products

402.84
(100.00%)

504.31
(100.00%)

720.50
(100.00%)
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(ก) รายได้ จากผลิตภัณฑ์ในกลุม่ ระบบสื่อสารโทรคมนาคม
ในปี 2558-2560 บริ ษัทฯ มีรายได้ จากผลิตภัณฑ์ที่บริ ษัทฯ เป็ นตัวแทน
จ�ำหน่ายในกลุม่ ระบบสื่อสารโทรคมนาคมเป็ น จ�ำนวน 643.32 ล้ านบาท จ�ำนวน
421.19 และจ�ำนวน 386.29 ล้ านบาทตามล�ำดับ ซึง่ คิดเป็ นสัดส่วนต่อรายได้
จากผลิตภัณฑ์ที่บริ ษัทฯ เป็ นตัวแทนจ�ำหน่าย เท่ากับ ร้ อยละ 89.29 ร้ อยละ
83.52 และร้ อยละ 95.89 ตามล�ำดับ
ในปี 2558 บริ ษัทฯ มีรายได้ จากผลิตภัณฑ์ที่บริ ษัทฯ เป็ นตัวแทนจ�ำหน่ายใน
กลุม่ ระบบสื่อสารโทรคมนาคมเท่ากับ 643.32 ล้ านบาทหรื อคิดเป็ นร้ อยละ
89.29 ของรายได้ จากผลิตภัณฑ์ที่บริ ษัทฯ เป็ นตัวแทนจ�ำหน่าย ซึง่ เพิ่มขึ ้นปี ก่อน
คิดเป็ นร้ อยละ 9.44 เป็ นผลจากบริ ษัทฯมีโครงการขนาดใหญ่ ซึง่ เป็ นโครงการ
ปรับปรุงพัฒนาระบบสื่อสารดาวเทียม TES (Telephony Earth Station) พร้ อม
ติดตัง้ จ�ำนวน 103.18 ล้ านบาท
ในปี 2559 บริ ษัทฯ มีรายได้ จากผลิตภัณฑ์ที่บริ ษัทฯ เป็ นตัวแทนจ�ำหน่ายใน
กลุม่ ระบบสื่อสารโทรคมนาคมเท่ากับ 421.19 ล้ านบาทหรื อคิดเป็ นร้ อยละ
83.52 ของรายได้ จากผลิตภัณฑ์ที่บริ ษัทฯ เป็ นตัวแทนจ�ำหน่าย ซึง่ ลดลงจากปี
ก่อนคิดเป็ นร้ อยละ 34.53 เป็ นผลมาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจภายใน
ประเทศ ที่มีผลกระทบมาจากสถานการณ์โลก และความผันผวนของราคาน� ้ำมัน
ที่มีการปรับลดมาตลอดทังปี
้ ท�ำให้ หลายโครงการของลูกค้ าของบริ ษัทฯ ชะลอ
ตัวหรื อเลื่อนการลงทุนออกไป
ส�ำหรับปี 2560 บริ ษัทฯ รายได้ จากผลิตภัณฑ์ที่บริ ษัทฯ เป็ นตัวแทนจ�ำหน่าย
ในกลุม่ ระบบสื่อสารโทรคมนาคมเท่ากับ 386.29 ล้ านบาทหรื อคิดเป็ นร้ อยละ
95.89 ของรายได้ จากผลิตภัณฑ์ที่บริ ษัทฯ เป็ นตัวแทนจ�ำหน่ายทังหมด
้
ซึง่ ลดลง
จากปี ก่อนคิดเป็ นร้ อยละ 8.29 ซึง่ การลดลงของรายในได้ กลุม่ นี ้มีสาเหตุมาจาก
การแข่งขันในตลาดที่สงู มากขึ ้น
(ข) รายได้ จากผลิตภัณฑ์ในกลุม่ ระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และดิจติ อลทีวี
ในปี 2558-2560 รายได้ จากผลิตภัณฑ์ที่บริ ษัทฯ เป็ นตัวแทนจ�ำหน่ายในกลุม่
ระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และดิจิตอลทีวีเป็ น จ�ำนวน 77.18 ล้ านบาท
จ�ำนวน 83.12 ล้ านบาท และ 16.55 ล้ านบาทตามล�ำดับ ซึง่ คิดเป็ นสัดส่วนต่อ
รายได้ จากผลิตภัณฑ์ที่บริ ษัทฯ เป็ นตัวแทนจ�ำหน่ายเท่ากับ ร้ อยละ 10.71 ร้ อย
ละ 16.48 และร้ อยละ 4.11 ตามล�ำดับ
ในปี 2558 รายได้ จากผลิตภัณฑ์ที่บริ ษัทฯ เป็ นตัวแทนจ�ำหน่ายในกลุม่ ระบบ
ถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และดิจิตอลทีวีมีจ�ำนวนลดลง เหลือเพียง 77.18 ล้ าน
บาท หรื อ คิดเป็ นร้ อยละ 10.71 ของรายได้ จากผลิตภัณฑ์ที่บริ ษัทฯ เป็ นตัวแทน
จ�ำหน่าย ซึง่ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี ก่อนคิดเป็ นร้ อยละ 50.58 เนื่องจากการ
เปลี่ยนผ่านระบบแพร่ภาพสัญญาณโทรทัศน์จากระบบอนาล็อก
เป็ นระบบ
ดิจิตอล ไม่เป็ นไปตามที่ภาครัฐคาดการณ์ไว้ และมีการชะลอการลงทุนในสถานี
โทรทัศน์ตา่ งๆ ส่งผลกระทบให้ รายได้ ในส่วนนี ้ลดลง
ในปี 2559 รายได้ จากผลิตภัณฑ์ที่บริ ษัทฯ เป็ นตัวแทนจ�ำหน่ายในกลุม่ ระบบ
ถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และดิจิตอลทีวีเพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนคิดเป็ นร้ อยละ 7.70
เป็ นผลมากจากบริ ษัทฯ ได้ มีการส่งมอบโครงการขนาดใหญ่ในการติดตังระบบ
้
รถถ่ายทอดนอกสถานที่ระบบคมชัดสูง ซึง่ มีมลู ค่าโครงการถึง 85 ล้ านบาท
ส�ำหรับปี 2560 รายได้ กลุม่ ระบบถ่ายทอดสัญญาณและดิจิตอลทีวีมีมลู ค่าทัง้
สิ ้น 16.55 ล้ านบาท ลดลงจากปี ก่อน 80.09 % ซึง่ มีผลมาจากการเปลี่ยนแปลง
ของความต้ องการของลูกค้ าซึ่งลงทุนสินค้ าในกลุ่มเทคโนโลยีไร้ สายแทนระบบ
ถ่ายทอดสัญญาณ

(a) Revenue from products related to telecommunications systems
In 2015-2017, the Company recorded revenue from distributed
products related to telecommunications systems at 643.32 million Baht
421.19 million Baht, and 386.29 million Baht respectively, equal to
89.29%, 83.52 and 95.89% respectively.
In 2015, the Company had revenue from distributed telecommunications
products of 643.32 million Baht or figured as 89.29% of total sales of
distributed products, increasing from the same period last year by 9.44%.
The increase comes from mega-project on TES (Telephony Earth Station)
development and installation valued 103.18 million Baht.
In 2016, the Company had revenue from distributed telecommunications
products of 421.19 million Baht or 83.52% of total sales of distributed
products, decreasing from the same period last year by 34.53%. The
decrease comes from Thailand’s economic slow-down, global situation,
oil price fluctuation with continuous decreasing trend, led to suspension
of customers’ project or delay of investment.
In 2017, the Company had revenue from distributed and
telecommunication product of 386.29 million Baht or 95.89% of distributed
products, decreasing from year 2016 by 8.29% affected from Thailand
market competitive.
(b) Revenue from products related to broadcasting and digital TV
systems
In 2015-2017, revenue from broadcasting and digital TV products
distributed by the Company amounted to 77.18 million Baht, 83.12 million
Baht and 16.55 million Baht respectively, figured as the ratio to revenue from
distributed products, equal to 10.71%, 16.48% and 4.11% respectively.
In 2015, the revenue from broadcasting and digital TV products
distributed by the Company was dropped to 77.18 million Baht or 10.71%
of total revenue from distributed products, representing a year –on-year
increase of 50.58% as the transformation from analog to digital TV
broadcasting cannot meet the government expectation and a slow-down
of investment on TV channels made lower revenue from this field.
In 2016, the revenue from broadcasting and digital TV products
distributed by the Company was increased 7.70% from the same period
last year. Such increase came from consignment of mega projects of up
to 85 million Baht for high resolution broadcasting mobile vehicle.
In 2017, the revenue from broadcasting and digital TV products
distributed by the Company was decreased to 16.55 million Baht or
reduced 80.09% from year 2016, the income reduce, affected from
Broadcast provider has invested in wireless network instead broadcasting
system.
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ผลิตภัณฑ์ภายใต้ ชื่อ PlanetComm
ในปี 2558-2560 บริ ษัทฯ มีรายได้ จากการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ ชื่อ
PlanetComm เป็ นจ�ำนวน 181.63 ล้ านบาท 97.12 ล้ านบาท และ 142.81 ล้ าน
บาทตามล�ำดับ ซึง่ คิดเป็ นสัดส่วน ร้ อยละ 17.67 ร้ อยละ 13.54 และร้ อยละ
20.97 ของรายได้ จากการขายและบริ การ ตามล�ำดับ
ในปี 2558 บริ ษัทฯ มีรายได้ จากการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ ตราสินค้ าขอ
งบริ ษัทฯ 181.63 ล้ านบาท หรื อ ร้ อยละ 17.67 ของรายได้ จากการขายและ
บริ การ ซึง่ เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนหน้ า เนื่องจากบริ ษัทฯ มีรายได้ การจ�ำหน่ายรถ
สื่อสารโทรคมนาคมเคลื่อนที่จ�ำนวนมากขึ ้น
ในปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้ จากการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ ตราสินค้ าของ
บริษทั ฯ จ�ำนวน 97.12 ล้ านบาท หรือ คิดเป็ นร้ อยละ 13.54 ของรายได้ จากการขาย
และบริการ ซึง่ ลดลงจากปี กอ่ นหน้ าร้ อยละ 46.53 เนือ่ งจากในปี 2559 มีการชะลอ
ตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ มีหลายโครงการได้ มกี ารขอหยุดและชะลอการ
ลงทุนออกไปก่อน ซึง่ คาดว่าในปี 2560 โครงการดังกล่าวจะกลับมาด�ำเนินการต่อ
ในปี 2560 บริ ษัทฯ มีรายได้ จากการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ ตราสินค้ า
ของบริ ษัทฯ จ�ำนวน 142.81 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 20.97% ของรายได้ จาก
การขายและบริ การ ซึง่ เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนหน้ า 47.04% ซึง่ ยอดขายที่เพิ่มขึ ้นนัน้
เป็ นยอดขายของผลิตภัณฑ์กล่องดิจิทลั ทีวี PlanetComm สืบเนื่องจากนโยบาย
ยกเลิกอนาล๊ อคทีวีของรัฐบาล
รายได้ จากการบริ การ
รายได้ จากการบริ การของบริ ษัทฯ นันส่
้ วนใหญ่เป็ นรายได้ จากการให้ บริ การ
บ�ำรุงรักษา และซ่อมแซม โดยในปี 2558-2560 บริ ษัทฯ มีรายได้ จากการบริ การ
เป็ น จ�ำนวน 117.09 ล้ านบาท 114.03 ล้ านบาท และ 129.59 ล้ านบาท ตาม
ล�ำดับ โดยสัดส่วนรายได้ จากการบริ การของบริ ษัทฯ คิดเป็ นร้ อยละ 11.39
ร้ อยละ 15.90 และร้ อยละ 19.02 ของรายได้ จากการขายและบริการ ตามล�ำดับ
ซึง่ ในปี 2560 รายได้ จากการบริ การแบ่งออกเป็ นสัดส่วนด้ งนี ้
• รายได้ จากการให้ บริ การบ�ำรุงรักษา จ�ำนวน 15.67 ล้ านบาท
• รายได้ จากการซ่อมแซม 9.38 ล้ านบาท
• รายได้ จากการให้ เช่าและบริ การอุปกรณ์สื่อสาร 92.08 ล้ านบาท
• รายได้ จากการให้ บริ การอินเตอร์ เน็ตความเร็ วสูงในอาคาร 12.46 ล้ านบาท
2. รายได้อื่น
ในปี 2558-2560 บริษทั ฯ มีรายได้ อนื่ เป็ น จ�ำนวน 8.51 จ�ำนวน 1.86 ล้ านบาท
และ 5.93 ล้ านบาทตามล�ำดับ ในปี 2558 บริษทั ฯ มีรายได้ อนื่ จ�ำนวน 8.51 ล้ านบาท
โดยรายได้ อนื่ ทีส่ ำ� คัญประกอบด้ วยรายได้ จากการให้ เช่าอุปกรณ์จำ� นวน 5.63 ล้ าน
บาท เงินสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดจากผู้จดั จ�ำหน่ายสินค้ าจ�ำนวน 2.08 ล้ าน
บาท ดอกเบี ้ยรับ 0.54 ล้ านบาท ก�ำไรจากการขายสินทรัพย์จำ� นวน 0.26 ล้ านบาท
ในปี 2559 บริ ษัทฯ มีรายได้ อื่นจ�ำนวน 1.86 ล้ านบาท โดยรายได้ อื่นที่ส�ำคัญ
ประกอบด้ วยดอกเบี ้ยรับ 0.56 ล้ านบาท ก�ำไรจากการขายสินทรัพย์จ�ำนวน 0.27
ล้ านบาท และอื่นๆ 1.03 ล้ านบาท
ส�ำหรับปี 2560 รายได้ อนื่ รวม 5.93 ล้ านบาท ซึง่ ประกอบด้ วย ดอกเบี ้ยรับ 0.29
ล้ านบาท ก�ำไรจากอัตราแลกเปลีย่ น 5.14 ล้ านบาท และรายได้ อนื่ ๆ 0.50 ล้ านบาท
(ข) ต้ นทุนและค่าใช้ จา่ ย
ค่าใช้ จา่ ยหลักของบริ ษัทฯ ประกอบด้ วย ต้ นทุนขาย ต้ นทุนบริ การ ค่าใช้ จา่ ย
ในการขายและบริ หาร และดอกเบี ้ยจ่าย โดยในปี 2558- 2560 บริ ษัทฯ มีต้นทุน
และค่าใช้ จา่ ยรวม จ�ำนวน 958.89 ล้ านบาท 745.04 ล้ านบาท และ 719.51 ล้ าน
บาท ตามล�ำดับ โดยมีรายละเอียดต่อไปนี ้
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Revenue from PlanetComm Products
In 2015-2017, the Company’s PlanetComm’s products revenue totaled
181.63 million Baht, 97.12 million Baht and 142.81 million Baht
respectively, accounting for 17.67 %, 13.54% and 20.97% of total sales
and services revenue respectively.
In 2015, PlanetComm products revenue amounted to 181.63 million
Baht or 17.67% of revenue from sales and services due to the revenue
from selling mobile vahicle
In 2016, PlanetComm products revenue amounted to 97.12 million Baht
or 13.54% of revenue from sales and services, as 46.53% decreasing
from the same period of previous year. The decrease was caused by
economic slow-down in 2016, led to delay of projects and investment. It
was predicted that the suspended projects would be recovered and
actualized in 2017.
In 2017, PlanetComm products revenue amounted to 142.81 million
Baht or 20.97% of revenue from sales and services, as 47.04% increasing
from year 2016. The increased revenue from PlanetComm Set top box, as
the policy of the government to cancel analog system.
Revenue from services
The Company’s services revenue comes mostly from maintenance and
repair services. In 2015-2017, the Company had services revenue of
117.09 million Baht, 114.03 million Baht and 129.59 million Baht
respectively, accounted for 11.39%, 15.90% and 19.02% of total sales
and services revenue respectively.
In 2017, the Company recorded services revenue breakdown as follow;
• Maintenance service agreement income of 15.67 million Baht
• Repair service of 9.38 Million Baht
• Communication Equipment Rental income of 92.08 Million Baht
• Hi-speed internet service 12.46 Million Baht
2. Other revenue
In 2015-2017, the Company had other revenue of 8.51 million Baht,
1.86 million Baht and 5.93 respectively. In 2015, the Company generated
other incomes at 8.51 million Baht, mostly from equipment rental at 5.63
million Baht, financial support for marketing activities from distributor at
2.08 million Baht, received interest at 0.54 million Baht and profit from
asset sales at 0.26 million Baht.
In 2016, the Company’s other revenue was 1.86 million Baht. Key
components of other revenue include equipment rentals at 0.56 million Baht,
profit from assets sale at 0.27 million Baht and others at 1.03 million Baht.
In 2017, the Key components of the other revenue included gain on
exchange rate 5.14 million and interest income 0.29 million Baht and
other income 0.50 million Baht.
(b) Costs and expenses
Main expenses of the Company consist of sales and services costs,
sales and administrative expense and interest expense. In 2015-2017,
the Company’s total costs and expenses amounted to 958.89 million
Baht, 745.04 million Baht and 719.51 million Baht respectively, as per the
following details.
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รายงานประจ�ำปี บริ ษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2560

1. ต้นทุนขายและบริการ และอัตราก�ำไรขั้นต้น
ต้ นทุนขายและบริการถือเป็ นค่าใช้ จา่ ยหลักของบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ มีต้นทุน
ขายและบริการ จ�ำนวน 746.20 ล้ านบาท ในปี 2558 จ�ำนวน 555.28 ล้ านบาท ใน
ปี 2559 และจ�ำนวน 541.83 ล้ านบาท ในปี 2560 ซึง่ คิดเป็ น ร้ อยละ 73.21 ร้ อยละ
77.61 และร้ อยละ 80.24 ของรายได้ จากการขายและบริการ ซึง่ ต้ นทุนขายและ
บริการของบริษทั ฯ สามารถแบ่งได้ เป็ น ต้ นทุนขายผลิตภัณฑ์ทบ่ี ริษทั ฯ เป็ นตัวแทน
จ�ำหน่าย ต้ นทุนขายผลิตภัณฑ์ภายใต้ ชอื่ PlanetComm และต้ นทุนการบริการ โดย
มีรายละเอียดดังนี ้
ต้ นทุนจากการขายและบริ การ
Revenue from sales and services

1.Sales and services costs and Gross Profit Margin (GPM)
The sales and services costs are regarded as main expenses of the
Company. In 2015, the sales and services cost was 746.20 million Baht,
555.28 million Baht in 2016 and 541.83 million Baht in 2017, accounting
for 73.21%, 77.61% and 80.24% of total sale and service revenue,
respectively. The Company’s sales

ปี 2560 (2017)
ปี 2559 (2016)
ปี 2558 (2015)
ล้ านบาท อัตราก�ำไรขันต้
้ น ล้ านบาท อัตราก�ำไรขันต้
้ น ล้ านบาท อัตราก�ำไรขันต้
้ น
(Mil.Baht)
(Mil.Baht)
(Mil.Baht)
(GPM %)
(GPM %)
(GPM %)

ต้ นทุนผลิตภัณฑ์ที่เป็ นตัวแทนจ�ำหน่าย
(Cost of Sales on Distributed Products)
- ระบบสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunications)
- ระบบถ่ายทอดสัญญานTV (Broadcasting and digital TV)

311.44

22.69

381.15

24.42

521.87

27.57

297.32
14.12

23.03
14.69

305.05
76.1

27.57
8.45

456.44
65.43

29.05
15.22

ต้ นทุนผลิตภัณฑ์ PlanetComm (Cost of PlanetComm Products)

130.54

8.59

95.71

1.45

146.85

19.15

ต้ นทุนการบริ การ (Cost of Services)

99.85

22.95

78.42

31.23

77.48

33.83

รวมต้ นทุนขายและบริ การ (Total Cost of Sales and Services)

541.83

20.46

555.28

22.39

746.2

26.79

ผลิตภัณฑ์ที่บริ ษัทฯ เป็ นตัวแทนจ�ำหน่าย
ต้ นทุนขายผลิตภัณฑ์ที่บริ ษัทฯ เป็ นตัวแทนจ�ำหน่าย ในปี 2558- 2560 เท่ากับ
จ�ำนวน 521.87 ล้ านบาท 381.15 ล้ านบาท และ 311.44 ล้ านบาท ตามล�ำดับ
โดยต้ นทุนขายผลิตภัณฑ์ที่บริ ษัทฯ เป็ นตัวแทนจ�ำหน่ายสามารถจ�ำแนกออกเป็ น
2 กลุม่ ผลิตภัณฑ์ได้ แก่ (ก) ผลิตภัณฑ์ในกลุม่ ระบบสื่อสารโทรคมนาคม และ (ข)
ผลิตภัณฑ์ในกลุม่ ระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และดิจิตอลทีวี
(ก) ผลิตภัณฑ์ในกลุม่ ระบบสื่อสารโทรคมนาคม
ในปี 2558-2560 บริ ษัทฯ มีต้นทุนขายของผลิตภัณฑ์ที่บริ ษัทฯ เป็ นตัวแทน
จ�ำหน่ายในกลุม่ ระบบสื่อสารโทรคมนาคมเป็ นจ�ำนวน จ�ำนวน 456.44 ล้ านบาท
305.05 ล้ านบาท และ 297.32 ล้ านบาทตามล�ำดับ คิดเป็ นอัตราก�ำไรขันต้
้ น
เท่ากับ ร้ อยละ 29.05 ร้ อยละ 27.57 และร้ อยละ 23.03 ตามล�ำดับ
ในปี 2558 เนื่องจากโครงการประเภทระบบสือ่ สารโทรคมนาคมทีส่ ง่ มอบนัน้
เป็ นโครงการทีม่ ผี ลิตภัณฑ์ของ CISCO เป็ นส่วนประกอบในสัดส่วนทีน่ ้ อย สัดส่วน
ของงานดาวเทียมและโครงข่าย Networking ซึง่ มีต้นทุนทีส่ งู กว่ามีปริมาณขายที่
มากขึ ้นจึงท�ำให้ อตั ราก�ำไรขันต้
้ นในงวดดังกล่าวลดลงจากปี กอ่ นหน้ า
ในปี 2559 บริ ษัทฯ มีต้นทุนขายของผลิตภัณฑ์ที่บริ ษัทฯ เป็ นตัวแทนจ�ำหน่าย
ในกลุม่ ระบบสื่อสารโทรคมนาคมเท่ากับ 305.05 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราก�ำไรขัน้
ต้ นเท่ากับร้ อยละ 27.57 ลดลงจากในปี 2558 เนื่องจากลดลงแปรผันตามยอด
ขาย สาเหตุจากทังภาครั
้
ฐและภาคเอกชนมีการชะลอการลงทุน อันเป็ นผลกระ
ทบมาจากเศรษฐกิจภายในประเทศ
งบประมาณของภาครัฐได้ ถกู เลื่อนการ
อนุมตั โิ ครงการออกไปก่อน เพื่อรอความชัดเจนในทิศทางการลงทุน ซึง่ เป็ นผลให้
ทังกลุ
้ ม่ อุตสหากรรมเทคโนโลยีหดตัว ไม่ขยายตัวดังที่คาดหวังไว้
ส�ำหรับปี 2560 บริ ษัทท�ำก�ำไรขันต้
้ นในสินค้ ากลุม่ ได้ น้อยลง คือ มีต้นทุนรวม
เท่ากับ 297.32 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราก�ำไรขันต้
้ นเท่ากับ 23.03 เนื่องจากการ
แข่งขันในตลาดที่สงู ขึ ้น
มีตวั แทนจ�ำหน่ายในไทยมากขึ ้นท�ำให้ บริ ษัทต้ องใช้
นโยบายราคาเข้ าสู้

Products distributed by the Company
The sales cost of products distributed by the Company in 2015-2017
amounted to 521.87 million Baht 381.15 million Baht and 311.44 million
Baht respectively. The sales cost of distributed products can be divided
into two groups, namely (a) products related to telecommunications
systems and (b) products related to broadcasting and digital TV systems
(a) Products related to telecommunications systems
In 2015-2017, the sales cost of telecommunications products
distributed by the Company was 456.44 million Baht, 305.05 million Baht
and 297.32 million Baht respectively, figured as a GPM of 29.05% ,
27.57% and 23.03% respectively.
In 2015, Cisco-interfaced projects made up only a small portion of
telecommunications projects delivered in 2014. On the other hand,
satellite and networking projects that carried higher costs had increased
in sales volume, causing the GPM to drop from the previous year
In 2016, the Company’s sales cost of distributed telecommunications
products totaled 305.05 million Baht, figured as a GPM of 27.57%. The
figure shrank from 2015 because of economic slow-down, delay of
investment by public and private sector, delay of government budget for
project approval led to shrank technology industry.
In 2017, the Company made a lower margin of telecommunications
products, the cost was 297.32 million Baht,figured as a GPM 23.03% due
to high competitors in the market. Thus, the company had to use pricing
strategy against the competitors.
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(ข) ผลิตภัณฑ์ในกลุม่ ระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และดิจิตอลทีวี
ในปี 2558-2560 ต้ นทุนผลิตภัณฑ์ที่บริ ษัทฯ เป็ นตัวแทนจ�ำหน่ายในกลุม่
ระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และดิจิตอลทีวีเป็ นจ�ำนวน จ�ำนวน 65.43 ล้ าน
บาท 76.10 ล้ านบาท และ 14.12 ล้ านบาท ตามล�ำดับ หรื อคิดเป็ นอัตราก�ำไรขัน้
ต้ นเท่ากับ ร้ อยละ 15.22 ร้ อยละ 8.45 และร้ อยละ 14.69 ตามล�ำดับ ทังนี
้ ้ อัตรา
การก� ำ ไรขัน้ ต้ น ของผลิต ภัณ ฑ์ ใ นกลุ่ม ระบบถ่ า ยทอดสัญ ญาณโทรทัศ น์ แ ละ
ดิจิตอลทีวีมีความผันผวน เนื่องจากเป็ นตลาดที่บริ ษัทฯ เพิ่งเริ่ มท�ำตลาดอย่าง
จริ งจัง จึงท�ำให้ มีอ�ำนาจต่อรองค่อนข้ างน้ อย
ผลิตภัณฑ์ภายใต้ ชื่อ PlanetComm
ต้ นทุนขายของผลิตภัณฑ์ภายใต้ ชื่อ PlanetComm ในปี 2558-2560 เท่ากับ
จ�ำนวน 146.85 ล้ านบาท 95.71 ล้ านบาท และ 130.54 ล้ านบาทตามล�ำดับ ซึง่
คิดเป็ นอัตราส่วนก�ำไรขันต้
้ นเท่ากับร้ อยละ 19.15 ร้ อยละ 1.45 และร้ อยละ 8.59
ตามล�ำดับ
ส�ำหรับปี 2560 ต้ นทุนขายของผลิตภัณฑ์ภายใต้ ชอื่ PlanetComm เท่ากับ 130.54
ล้ านบาทหรือคิดเป็ นอัตราก�ำไรขันต้
้ นเท่ากับร้ อยละ 8.59 ซึง่ สืบเนือ่ งมาจากการที่
บริษทั ได้ ตงค่
ั ้ าเผือ่ สินค้ าเสือ่ มสภาพของสินค้ ากลุม่ กล่องดิจทิ ลั ทีวี (Set top box) ใน
ปี 2559 ต่อมาเมือ่ บริษทั จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวในปี นี ้จ�ำนวนมาก ซึง่ ต้ นทุน
บางส่วนบริษทั ได้ รับรู้ไปแล้ วในปี กอ่ น จึงท�ำให้ ในปี 2560 ต้ นทุนที่รับรู้จงึ ต�่ำลง
1. ต้ นทุนการบริ การ
ในปี 2558-2560 ต้ นทุนบริ การของบริ ษัทฯ เท่ากับ จ�ำนวน 77.48 ล้ านบาท
78.42 ล้ านบาท และ 99.85 ล้ านบาทตามล�ำดับ โดยต้ นทุนบริ การของบริ ษัทฯ
ประกอบด้ วย ต้ นทุนการให้ บริ การ ต้ นทุนค่ารับประกันและซ่อมบ�ำรุงที่บริ ษัทฯ
ต้ องจ่ายให้ กบั ผู้ผลิตหรื อผู้จดั จ�ำหน่าย ต้ นทุนเงินเดือนฝ่ ายบริ การหลังการขาย
และค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์ โดยในปี 2558-2560 บริ ษัทฯ มีอตั ราส่วนก�ำไรขัน้
ต้ นจากการบริ การของบริ ษัทฯ เท่ากับร้ อยละ 33.82 ร้ อยละ 31.23 และร้ อยละ
22.95 ตามล�ำดับ
2. ค่าใช้ จา่ ยในการขาย
บริ ษัทฯ มีคา่ ใช้ จา่ ยในการขาย จ�ำนวน 77.01 ล้ านบาท ในปี 2558 จ�ำนวน
61.94 ล้ านบาทในปี 2559 และจ�ำนวน 60.21 ล้ านบาทในปี 2560 คิดเป็ น
สัดส่วนร้ อยละ 7.49 ร้ อยละ 8.63 และ 8.84 ของรายได้ รวมตามล�ำดับ
ในปี 2560 บริ ษัทฯ มีคา่ ใช้ จา่ ยในการขายเท่ากับ 60.21 ล้ านบาท ประกอบไป
ด้ วยสัดส่วนค่าใช้ จา่ ยดังนี ้ ค่าใช้ จา่ ยพนักงานขายร้ อยละ 56.72 ค่าใช้ จา่ ย
ทางการตลาดอื่นร้ อยละ 2.56 ค่าใช้ จา่ ยในการเดินทางร้ อยละ 6.87 และค่า
โฆษณาร้ อยละ 33.86 ทังนี
้ ้ ค่าใช้ จา่ ยในการขายปี 2560 คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ
8.84ของรายได้ รวม ซึง่ ใกล้ กบั ปี 2559 ซึง่ มีคา่ ใช้ จา่ ยขายเท่ากับ 61.94 ล้ านบาท
ทังนี
้ ้เนื่องจากยอดขายที่ลดลงท�ำให้ คา่ ใช้ จา่ ยแปรผันลดลงด้ วยเล็กน้ อย
3. ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หาร
ปี 2560 บริ ษัทฯ มีคา่ ใช้ จา่ ยในการบริ หารเท่ากับ 103.45 ล้ านบาท โดยเป็ นค่า
ใช้ จา่ ยพนักงานร้ อยละ 37.76 ค่าเสื่อมราคาร้ อยละ 27.70 ค่าใช้ จา่ ยในการ
ด�ำเนินงานร้ อยละ 23.89 และค่าเช่าร้ อยละ 10.65 ทังนี
้ ้ ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หาร
ส�ำหรับปี 2560 คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 15.19 ของรายได้ รวม ลดลงจากค่าใช้ จา่ ย
ในการบริ หารจากปี 2559 จ�ำนวน 11.06 ล้ านบาท เนื่องมาจากนโยบายการ
บริ หารค่าใช้ จา่ ยที่เคร่งครัดของทางบริ ษัทฯ
4. ค่าใช้ จา่ ยทางการเงิน
ในปี 2558-2560 บริ ษัทฯ มีคา่ ใช้ จา่ ยทางการเงินจ�ำนวน จ�ำนวน 10.10 ล้ าน
บาท 13.32 ล้ านบาทและ 14.02 ล้ านบาท ตามล�ำดับ ภาระดอกเบี ้ยจ่ายของ
บริ ษัทฯ เกิดขึ ้นจากการใช้ วงเงิน L/I, P/N และ LC/TR ซึง่ เป็ นวงเงินกู้ยืมประเภท
หมุนเวียนในการสัง่ ซื ้อสินค้ าทังจากในประเทศและต่
้
างประเทศ และเงินกู้ยืม
ระยะยาวจากสถาบันการเงินเพื่อการลงทุนในธุรกิจในของบริ ษัทฯ
โดยในปี
2558-2560 มีเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงินเท่ากับ 260.91 ล้ านบาท
249.20 ล้ านบาท และ 282.72 ล้ านบาท ตามล�ำดับ และในปี 2560 บริ ษัทฯ มี
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารแห่งหนึง่ เท่ากับ 22.60 ล้ านบาท
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(b) Products related to broadcasting and digital TV systems
In 2015-2017, the cost of broadcasting and digital TV products
distributed by the Company was 65.43 million Baht, 76.10 million Baht
and 14.12 million Baht respectively or a GPM of 15.22%, 8.45% and
14.69% respectively. The GPM of this product group was relatively
volatile since the Company had just begun marketing this line of product
so negotiation power is minimal.
Products under PlanetComm brand
The sales cost of PlanetComm products in 2015-2107 was 146.85
million Baht, 95.71 million Baht, and 130.54 million Baht respectively,
representing a GPM of 19.15%, 1.45 %, and 8.59% respectively.
In 2017, the sales cost of PlanetComm products was 130.54 million
Baht, representing a GPM of 8.59%, the key product sales of this year is
Set Top Box group which the type of low margin.
1. Services cost
In 21015-2017, the Company’s service cost was 77.48 million Baht,
78.42 million Baht and 99.85 million Baht respectively. These costs
include the cost of services, the cost of warranty and maintenance paid
to manufacturers or distributors, the cost of salaries for post-sale service
department and amortization. In 2015-2017, the Company’s GPM from
services was 33.82%, 31.23% and 22.95% respectively.
2. Sales expense
The Company recorded sales expense in 2015 of 77.01 million Baht,
61.94 million Baht in 2016, and 60.21 million Baht in 2017, equal to 7.49%,
8.63% and 8.84% of total revenue respectively.
In 2017, the Company’s sales expense totaled 60.21 million Baht,
comprised of sales representative expense, marketing expense and
traveling expense at 56.72%, 2.56% and 6.87 % of total sales expenses
and advertising expense 33.86% respectively. In 2017, the sales
expenses were figured as 8.84 % of total revenue which resemble to year
2016. with sales expense totaled 61.94 million Baht due to slightly
decreased of sales volume.
3. Administrative expense
The Company’s administrative expense was 103.45 million Baht in
2017 representing 37.76% for personnel expenses, 27.70% for
depreciation, 23.89% for operation expense and 10.65 % for rentals
expense. The Company’s administrative expense in 2017 was figured as
15.19% of total revenue, decreasing from its in 2016 of 11.06 million Baht
due to control expenses policy from the management.
4. Financial expense
In 2015-2017, the Company incurred financial expense of 10.10 million
Baht, 13.32 million Baht and 14.02 million Baht respectively. Interest
expense mostly incurred from use of L/I, P/N and LC/TR loans, which
were current loans for domestic and international purchase orders. In
2015-2017, the Company borrowed 260.91 million Baht, 249.20 million
Baht and 282.72 million Baht respectively in short-terms period from
financial institutions. In 2016, the Company has long-terms loan with a
financial institution amounted to 22.60 million Baht.
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(ค) ก�ำไรสุทธิและอัตราก�ำไรสุทธิ
จากผลการด�ำเนินงานทีก่ ล่าวมาข้ างต้ น ท�ำให้ ในปี 2559 บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิ
24.72 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราขาดทุนสุทธิ ร้ อยละ 3.45 และบริษัทฯ มีก�ำไร
เบ็ดเสร็ จอื่นจากผลก�ำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย
8.04 ล้ านบาท จึงท�ำให้ ก�ำไรเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี เท่ากับขาดทุน 16.68 ล้ าน
บาท คิดเป็ นอัตราขาดทุนสุทธิร้อยละ 2.33
ในปี 2560 บริษัทมีขาดทุนสุทธิ 31.62 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราขาดทุนสุทธิ ร้ อย
ละ 4.64 ล้ านของรายได้ รวม

(c) Net Profit and Net Profit Margin (NPM)
In 2016, the Company’s net loss amounted to 24.72 million Baht, figured
as 3.45%. The Company had comprehensive income profits from actuarial
science based- speculation at 8.04 million Baht. The total comprehensive
income in 2016 amounted to loss 16.68 million Baht, figured as net loss of
2.33%.
In 2017, the reasons were mention above affect to the company’s net
loss amounted to 31.62 million Baht, figured as 4.64%

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
เมือ่ พิจารณาอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on Equity) เท่ากับร้ อยละ
11.31 ในปี 2558 ร้ อยละ (5.40) ในปี 2559 และร้ อยละ (7.60) ในปี 2560 โดย
ในปี 2558 บริ ษัทฯ มีการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นจ�ำนวน 35 ล้ านบาท คิด
เป็ นอัตราการจ่ายเงินปั นผลเท่ากับร้ อยละ 69 ส�ำหรับปี 2559 และ 2560 บริ ษัท
ไม่ได้ มีการจ่ายเงินปั นผล

Return on equity
The return on equity ratio 11.31% in 2015, (5.40%) in 2016 and (7.60%)
in 2017. In 2015, the Company paid dividend to shareholders totaling
35 million Baht or a payout of 69% no dividend payment in year 2016 and
2017.

ฐานะทางการเงิน
(ก) สินทรัพย์
ณ สิ ้นปี 2558-2560 บริ ษัทฯ มีสนิ ทรัพย์รวม จ�ำนวน 932.52 ล้ านบาท 837.76
ล้ านบาท และ 848.07 ล้ านบาทตามล�ำดับ ซึง่ สินทรัพย์ที่ส�ำคัญของบริ ษัทฯ
ได้ แก่ ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น สินค้ าคงเหลือ และส่วนปรับปรุงอาคารเช่า
และอุปกรณ์ โดยในปี 2558 สัดส่วนของรายการสินทรัพย์ที่ส�ำคัญดังกล่าวต่อ
สินทรัพย์รวมคิดเป็ นร้ อยละ 36.80 ร้ อยละ 26.99 และร้ อยละ 9.51 ตามล�ำดับ
ในปี 2559 สัดส่วนของรายการสินทรัพย์ที่ส�ำคัญดังกล่าวต่อสินทรัพย์รวมคิดเป็ น
ร้ อยละ 36.89 ร้ อยละ 26.41 และร้ อยละ 13.62 ตามล�ำดับ ส�ำหรับปี 2560
สัดส่วนของรายการสินทรั พย์ ที่ส�ำคัญดังกล่าวต่อสินทรั พย์ รวมคิดเป็ นร้ อยละ
33.16 ร้ อยละ 21.16 และร้ อยละ 18.10 ตามล�ำดับ ทังนี
้ ้รายละเอียดของ
สินทรัพย์ที่ส�ำคัญของบริ ษัทฯ สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น
บริ ษัทฯ มีลกู หนี ้การค้ าก่อนหักค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ จ�ำนวน 347.02 ล้ าน
บาท ณ สิ ้นปี 2558 จ�ำนวน 313.40 ล้ านบาท ณ สิ ้นปี 2559 และจ�ำนวน 289.61
ล้ านบาท ณ สิ ้นปี 2560 คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 37.21 ร้ อยละ 37.41 และร้ อยละ
34.15 ของสินทรัพย์รวมตามล�ำดับ บริ ษัทฯ มีนโยบายการให้ ระยะเวลาช�ำระหนี ้
(Credit Term) แก่ลกู ค้ าทัว่ ไปประมาณ 30 - 90 วัน โดย ณ สิ ้นปี 2558 - 2560
บริ ษัทฯ มีระยะเวลาในการเก็บหนี ้เฉลี่ยเท่ากับ 132.85 วัน 205.63 วัน และ
194.74 วันตามล�ำดับ

2 Financial Position
(a) Assets
In 2015-2017, the Company’s total year-end assets amounted to
932.52 million Baht, 837.76 million Baht and 848.07 million Baht
respectively. Key assets include trade receivables and other account
receivables, leftover inventory, lease hold improvement and equipment.
In 2015, The key assets to total asset ratios were were 36.80%, 26.99%
and 9.51% respectively. In 2015, the key assets to total assets ratio were
36.89%, 26.41% and 13.62% respectively. In 2016, the key assets to total
assets ratio were 33.16%, 21.16% and 18.10% respectively Details of the
Company’s key assets are as follows
Trade receivables
The Company had trade receivables before doubtful accounts
deduction amounted 347.02 million Baht at year end 2015, 313.40 million
Baht at year end 2016 and 289.61 at year end 2017 figured as 37.21 %,
37.41% and 34.15% of total assets respectively. The Company has a
policy to grant a credit terms from 30-90 days to general customers. At
year end of 2015-2017, the Company recorded an average collection
period of 132.85 days, 205.63 days and 194.74 days respectively.
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ระยะเวลาค้ างช�ำระ
Revenue from sales and services
ยังไม่ถงึ ก�ำหนดช�ำระ (Not overdue)
ค้ างช�ำระเกินก�ำหนด (Overdue)
ไม่เกิน 3 เดือน (Below 3 months)
3 - 6 เดือน (3 - 6 months)
6 - 12 เดือน (6 - 12 months)
มากกว่า 12 เดือน (Over 12 months)
รวมลูกหนี ้การค้ า (Total trade receivable)
หักค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ (Allowance for Doubtful Accounts)
รวมลูกหนี ้การค้ า - สุทธิ (Total Net trade receivables)
ลูกหนี ้อื่น (Other receivables)
รวมลูกหนี ้การค้ า-สุทธิและลูกหนี ้อื่น
(Total net trade receivables and other receivables)

ณ 31 ธ.ค. 2560
ณ 31 ธ.ค. 2559
ณ 31 ธ.ค. 2558
(As of December 31, 2017) (As of December 31, 2016) (As of December 31, 2015)
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ร้ อยละ
ร้ อยละ
ร้ อยละ
(Mil.Baht)
(Mil.Baht)
(Mil.Baht)
(%)
(%)
(%)
99.77

34.45

218.16

69.61

156.36

45.06

147.53
3.45
8.46
30.40
289.61
(10.47)
279.14
2.12
281.26

50.94
1.19
2.92
10.50
100.00

32.20
11.10
11.26
40.68
313.40
(5.50)
307.90
1.16
309.06

10.27
3.55
3.59
12.98
100.00

89.68
66.40
33.81
0.77
347.02
(4.51)
342.51
0.70
343.21

25.84
19.14
9.74
0.22
100.00

จากตารางข้ างต้ นจะเห็นว่า ลูกหนี ้ที่ยงั ไม่ถงึ ก�ำหนดช�ำระของบริ ษัทฯ ณ สิ ้นปี
2558-2560 มีสดั ส่วนร้ อยละ 45.06 ร้ อยละ 69.61 และ ร้ อยละ 34.45 ของยอด
ลูกหนี ้การค้ าก่อนหักค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญตามล�ำดับ โดยเป็ นลูกหนี ้ที่ค้างช�ำระ
ไม่เกิน 3 เดือน ซึง่ มีสดั ส่วนร้ อยละ 25.84 ร้ อยละ 10.27 และร้ อยละ 50.94 ของ
ยอดลูกหนี ้การค้ าก่อนหักค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญตามล�ำดับ และเป็ นลูกหนี ้ที่ค้าง
ช�ำระระหว่าง 3 - 6 เดือนซึง่ มีสดั ส่วน ร้ อยละ 19.14 ร้ อยละ 3.55 และร้ อยละ
1.19 ของยอดลูกหนี ้การค้ าก่อนหักค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญตามล�ำดับ
ณ สิ ้นปี 2560 ลูกหนี ้ที่ค้างช�ำระไม่เกิน 3 - 6 เดือน มีมลู ค่าสูงขึ ้นอย่างมีนยั
ส�ำคัญ เนื่องจากบริ ษัทฯ มีการส่งมอบโครงการขนาดใหญ่จ�ำนวนมากในช่วงสิ ้น
งวดดังกล่าว และมีบางโครงการที่วนั ครบก�ำหนดช�ำระเงินไม่ตรงกับรอบการ
ช�ำระเงินของลูกค้ า
จึงท�ำให้ การช�ำระเงินของลูกค้ าดังกล่าวล่าช้ าอออกไป
นอกจากนันยั
้ งมีลกู ค้ าบางส่วนที่เป็ นหน่วยงานราชการซึง่ ใช้ เวลาในการเบิกจ่าย
ช�ำระค่าสินค้ าที่ใช้ เวลานานกว่าบริ ษัททัว่ ไป
ส�ำหรับนโยบายในการตังส�
้ ำรองค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ บริ ษัทฯ จะใช้ ดลุ ยพินิจ
ในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นจากลูกหนี ้แต่ละราย โดยค�ำนึง
ถึง ความน่าเชื่อถือของลูกหนี ้ ความมัน่ คงขององค์กรประสบการณ์การเก็บเงิน
ในอดีต อายุของลูกหนี ้ที่คงค้ าง และสภาวะเศรษฐกิจที่เป็ นอยูใ่ นขณะนัน้ โดย
แยกประเภทของลูกหนี ้เป็ น 2 ประเภทหลักคือ
1. ลูกหนี ้ที่เป็ นหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจไม่มีการประมาณค่าเผื่อหนี ้
สงสัยจะสูญ
2. ลูกหนี ้ที่เป็ นเอกชนทัว่ ๆ ไป บริ ษัทฯ จะพิจารณาจากระยะเวลาผิดนัดช�ำระ
หนี ้ โดยประมาณการค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญเป็ นร้ อยละของมูลค่าของจ�ำนวนหนี ้
ที่ผิดนัดช�ำระแต่ละรายดังนี ้

The above table indicates that paid or not due receivables of the
Company as of 2015-2017 years ends accounted for 45.06%,69.61%
and 34.45% respectively of total trade receivables, before allowances for
doubtful accounts. During these year-end periods, receivables that were
below 3 month overdue accounted for 25.84%, 10.27% and 50.94%
respectively of total trade receivables, before allowance for doubtful
accounts; those that were to 3 to 6 month overdue accounted for 19.14%,
3.55% and 1.19% respectively of total trade receivables, before
allowance for doubtful accounts .
As of 2017 year-end, the debtor were to 3 - 6 months significantly
increased because of massive mega projects consignments during this
period. For some projects, the due date of payment was not match t the
due date of customer’s payment so the due date of customer’s payment
was delayed. In addition, some customers were public sector; therefore,
period of payment would be longer than private sector.
Regarding its allowance for doubtful account policy, the Company
estimates potential loss incurred from each debtor based on creditability,
organizational stability, payment history, aging profile and the prevailing
economic circumstances. Debtors are divided into two main types as follows
1. Government agencies and state enterprises for which no allowance
is made.
2. Private organizations, for which the Company will consider allowance
based on the period in default. The allowance is estimated as a
percentage of the debt value in default as follows;
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ส�ำหรับนโยบายในการตังส�
้ ำรองค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ บริ ษัทฯ จะใช้ ดลุ ยพินิจ
ในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นจากลูกหนี ้แต่ละราย โดยค�ำนึง
ถึง ความน่าเชื่อถือของลูกหนี ้ ความมัน่ คงขององค์กรประสบการณ์การเก็บเงินใน
อดีต อายุของลูกหนี ้ที่คงค้ าง และสภาวะเศรษฐกิจที่เป็ นอยูใ่ นขณะนัน้ โดยแยก
ประเภทของลูกหนี ้เป็ น 2 ประเภทหลักคือ
1. ลูกหนี ้ที่เป็ นหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจไม่มีการประมาณค่าเผื่อหนี ้สงสัย
จะสูญ
2. ลูกหนี ้ที่เป็ นเอกชนทัว่ ๆ ไป บริ ษัทฯ จะพิจารณาจากระยะเวลาผิดนัดช�ำระหนี ้
โดยประมาณการค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญเป็ นร้ อยละของมูลค่าของจ� ำนวนหนีท้ ี่
ผิดนัดช�ำระแต่ละรายดังนี ้
จ�ำนวนวันที่ผิดนัดช�ำระหนี ้
No. of days in Default
> 180 วัน (> 180 days)

Regarding its allowance for doubtful account policy, the Company
estimates potential loss incurred from each debtor based on creditability,
organizational stability, payment history, aging profile and the prevailing
economic circumstances. Debtors are divided into two main types as
follows
1. Government agencies and state enterprises for which no allowance is
made.
2. Private organizations, for which the Company will consider allowance
based on the period in default. The allowance is estimated as a
percentage of the debt value in default as follows;
สัดส่วนการตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
Rate of Reserve
ร้ อยละ 20 ของจ�ำนวนหนี ้ที่ผิดนัด
(20% of total debts in default)
ร้ อยละ 40 ของจ�ำนวนหนี ้ที่ผิดนัด
(40% of total debts in default)
ร้ อยละ 100 ของจ�ำนวนหนี ้ที่ผิดนัด
(100% of total debts in default)

> 240 วัน (> 240 days)
> 365 วัน (> 360 days)

สินค้ าคงเหลือ
ณ สิ ้นปี 2558-2560 บริ ษัทฯ มีสนิ ค้ าคงเหลือก่อนหักส�ำรองค่าเผื่อการลดลง
ของมูลค่าสินค้ าคงเหลือ จ�ำนวน 269.03 ล้ านบาท 247.46 ล้ านบาท และ
207.77 ล้ านบาทตามล�ำดับ โดยส่วนประกอบของสินค้ าคงเหลือที่มีปริ มาณมาก
ที่สดุ คือ สินค้ าส�ำเร็ จรูป ซึง่ คิดเป็ นสัดส่วนต่อสินค้ าคงเหลือรวม ร้ อยละ 93.52
ร้ อยละ 92.58 และร้ อยละ 91.18 ตามล�ำดับ เนื่องจากบริ ษัทฯ จะต้ องจัดเก็บ
สินค้ าบางอย่างในจ�ำนวนที่เพียงพอเพื่อที่จะสามารถตอบสนองความต้ องการ
ลูกค้ าได้ ทนั ที เช่น ระบบประชุมทางไกลด้ วยเสียง ระบบประชุมทางไกลเสมือน
จริ ง เป็ นต้ น นอกจากนัน้
ณ สิ ้นปี 2559 ปริ มาณสินค้ าส�ำเร็ จรูปมีมลู ค่า 229.10 สินค้ าส่วนใหญ่ใน
สินค้ าส�ำเร็จรูปก็ยงั คงเป็ นกล่องรับสัญญาณ (Set Top Box) ซึง่ บริ ษัทได้
จ�ำหน่ายให้ กบั ประชาชนตามนโยบายของ กสทช. ในปี 2560 ซึง่ จะเห็นได้ วา่
มูลค่าสินค้ าส�ำเร็จรูปลดลงจากปี 2559 รวม 39.65 ล้ านบาท

Inventory
At 2015-2017 year-ends, the Company had inventory, before allowance
for impairment of 269.03 million Baht, 247.46 million Baht and
207.77million Baht respectively mostly with finished goods accounting
for 93.52%, 92.58% and 91.18% respectively. The Company must retain
sufficient stock of certain goods based on customer demand, e.g. audio
conference system, telepresence systems, etc.
In 2016, the finished goods were 229.10, mostly it was Set Top Box that
the company followed NBTC’S policy for selling in 2016. Thus, finished
goods in 2016 decreased to totally 39.65 million Baht.

ณ 31 ธ.ค. 2560
ณ 31 ธ.ค. 2559
ณ 31 ธ.ค. 2558
(As of December 31, 2017) (As of December 31, 2016) (As of December 31, 2015)
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ร้ อยละ
ร้ อยละ
ร้ อยละ
(Mil.Baht)
(Mil.Baht)
(Mil.Baht)
(%)
(%)
(%)
สินค้ าส�ำเร็จรูป (Finished goods)
งานระหว่างท�ำ (Goods-in-process)
อะไหล่และวัสดุ (Spare parts and supplies)
สินค้ าระหว่างทาง (Goods- in- transit)
รวมสินค้ าคงเหลือ (Total inventory)
หัก : การปรับลดราคาทุนให้ เป็ นมูลค่าสุทธิที่จะได้ รับ
(Less: Cost to net receivable value)
สินค้ าคงเหลือ – สุทธิ (Net inventory)

189.45
16.43
0.69
1.20
207.77
(28.35)
179.42

91.18
7.91
0.33
0.58
100.00

229.10
13.49
0.09
4.78
247.46
(26.20)
221.26

92.58
5.45
0.04
1.93
100.00

251.59
13.98
0.13
3.33
269.03
(17.34)
251.69

93.52
5.20
0.04
1.24
100.00
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ในการประมาณค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้ าคงเหลือ
ฝ่ ายบริ หารได้ ใช้
ดุล ยพิ นิ จ ในการประมาณการผลขาดทุน ที่ ค าดว่า จะเกิ ด ขึน้ จากสิน ค้ า เสื่ อ ม
สภาพ สินค้ าเก่าล้ าสมัย เคลื่อนไหวช้ า หรื อเสื่อมคุณภาพจากอายุโดยประมาณ
ของสินค้ าแต่ละชนิด และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี โดย ณ สิ ้นปี 2558
จ�ำนวน 17.34 ล้ านบาท ณ สิ ้นปี 2559 จ�ำนวน 26.20 ล้ านบาท และ ณ สิ ้นปี
2560 จ�ำนวน 28.35 ล้ านบาทโดยบริ ษัทฯ ได้ มีการก�ำหนดนโยบายในการตังค่
้ า
เผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้ าคงเหลือดังนี ้

In estimating allowance for impairment, the Management assesses
potential losses incurred from deteriorated, obsolete, slow-moving or
degraded inventories based on aging analysis and market trends. The
Company reserved for allowance 17.34 million Baht at the end of 2015,
26.20 million Baht at the end of 2016 and 28.35 million Baht at the end of
2017. The policy on allowance for impairment of inventory is as follows:

อายุสนิ ค้ าคงเหลือ
Age of inventory

สัดส่วนการตังค่
้ าเผื่อการลดลง
ของมูลค่าสินค้ าคงเหลือ
Rate of Reserve for Impairment
of Inventory

มูลค่าสินค้ าคงเหลือ
ณ 31 ธ.ค. 60 (ล้ านบาท)
Value of Inventory as of
December 31, 2017 (Mil.Baht)

มูลค่าการตังค่
้ าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้ าคงเหลือ
ณ 31 ธ.ค. 60 (ล้ านบาท)
Value of Allowance for Impairment of Inventory
as of December 31, 2017 (Mil.Baht)

1-2 ปี (1 - 2 years)
2-3 ปี (2 - 3 years)
3-4 ปี (3 - 4 years)
4-5 ปี (4 - 5 years)
5 ปี ขึ ้นไป (5 years and over)*

10%
20%
30%
40%
100%

28.99
69.72
23.12
1.39
6.75

2.90
13.94
6.94
0.56
4.01

หมายเหตุ (Notes) :
* กรณีสนิ ค้ าไม่เสื่อมสภาพและไม่ตกรุ่น อายุสนิ ค้ าคงเหลือ 5-10 ปี ตังค่
้ าเผื่อ 50% และเมื่ออายุสนิ ค้ ามากกว่า 10 ปี ตังค่
้ าเผื่อ 100%
* In case of inventories that are not impaired or obsolete, 50% reserve shall be made for inventories aged 5-10 years , and 100% for those aged more than 10 years
จากนโยบายดังกล่าว ส่งผลท�ำให้ ณ สิ ้นปี 2560 บริ ษัทฯ มีการตังค่
้ าเผื่อการ
ลดลงของมูลค่าสินค้ าคงเหลือเพิ่มขึ ้นเป็ นจ�ำนวน 2.15 ล้ านบาท
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
บริ ษัทฯ มีที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์สทุ ธิจ�ำนวน 88.72 ล้ านบาท ณ สิ ้นปี 2558
จ�ำนวน 114.13 ล้ านบาท ณ สิ ้นปี 2559 และจ�ำนวน 153.51 ล้ านบาท ณ สิ ้นปี
2560 คิดเป็ นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับ ร้ อยละ 9.51 ร้ อยละ 13.62 และ
ร้ อยละ 21.16 ตามล�ำดับ โดยในปี 2558 บริ ษัทฯ มีการลงทุนในอุปกรณ์ทดสอบ
จ�ำนวน 24.96 ล้ านบาท อุปกรณ์โครงข่าย 14.32 ล้ านบาท เครื่ องใช้ ส�ำนักงาน
จ�ำนวน 5.5 ล้ านบาท และยานพาหนะจ�ำนวน 1.20 ล้ านบาท และปี 2559
บริ ษัทฯ มีการลงทุนในอุปกรณ์ทดสอบจ�ำนวน 7.59 ล้ านบาท เครื่ องใช้ ส�ำนักงาน
6.28 ล้ านบาท และสินทรัพย์ระหว่างติดตัง้ 36.50 ล้ านบาทซึง่ เป็ นสินทรัพย์ใน
กลุม่ สายใยแก้ วน�ำแสง ส�ำหรับปี 2560 บริ ษัทมีการลงทุนในอุปกรณ์ทดสอบ
จ�ำนวน 0.88 ล้ านบาท เครื่ องใช้ ส�ำนักงาน 9.61 ล้ านบาท สินทรัพย์ในกลุม่ ใย
แก้ วน�ำแสงระหว่างติดตัง้ 56.89 ล้ านบาท
(ข) สภาพคล่อง
กระแสเงินสด
ในปี 2558-2560 บริ ษัทฯ มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมการด�ำเนินงานเท่ากับ
จ�ำนวน (74.40) ล้ านบาท 53.18 ล้ านบาท และ 63.25 ล้ านบาทตามล�ำดับ
ปี 2559 กระแสเงินสดจากกิจกรรมการด�ำเนินงานเพิ่มขึ ้น 127.58 ล้ านบาท
เนื่องจากบริ ษัทฯ มีลกู หนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่นและรายได้ ค้างรับ และสินค้ าคง
เหลือลดลง ส�ำหรับปี 2560 กระแสเงินสดจากการด�ำเนินงานเพิ่มขึ ้น 10.07 ล้ าน
บาทจากสินค้ าคงเหลือลดลง

In accordance with policy, the Company allowed 2.15 million Baht
increased for impairment at 2017 year-end.
Lease hold improvement and equipment
The Company’s lease hold improvement and equipment totaled 88.72
million Baht at the year end 2015, 114.13 million Baht at the year-end 2016
and 153.51 million Baht at the year-end 2017 figured as 9.51%, 13.62 %
and 21.16% respectively. In 2015, the Company invested 24.96 million
Baht in test equipment, 14.32 million Baht in network equipment and 5.50
million Baht in office equipment and 1.20 million Baht in vehicles. In 2016,
the Company invested 7.59 million Baht for test equipment, 6.28 million
Baht for office equipment and 36.50 million Baht for fiber-optic installation
asset.
In 2017, the Company invested 0.88 million Baht for test equipment,
9.61 million Baht for office equipment and 56.89 million Baht for fiber-optic
installation asset.
(b) Liquidity
Cash flow
In 2015-2017, the Company recorded cash flows from operating activities
of (74.40) million Baht and 53.18 million Baht and 63.25 million Baht
respectively. The cash flow from operating activities in 2016 increased
127.58 million Baht. due to the company had trade and other receiveables
and accrued income and reduced of inventory In 2017, Cash flow from
operating activities increased 10.07 million Baht from decreasing of
inventory.
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กระแสเงินสดที่ใช้ ไป จากกิจกรรมการลงทุนของบริ ษัทฯ ในปี 2558-2560
เท่ากับจ�ำนวน จ�ำนวน 45.92 ล้ านบาท จ�ำนวน 47.29 ล้ านบาท และจ�ำนวน
53.37 ล้ านบาทตามล�ำดับ ซึง่ ในปี 2560 บริ ษัทฯได้ ลงทุนในโครงการสายใยแก้ ว
น�ำแสงที่อยูใ่ นระหว่างติดตัง้ จ�ำนวน 56.88 ล้ านบาท
กระแสเงินสดได้ มา จากกิจกรรมจัดหาเงินของบริ ษัทฯ ในปี 2558 บริ ษัทฯ มี
กระแสเงินสดได้ มา จากกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับจ�ำนวน 118.26 ล้ านบาท
เนื่องจากมีเงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน และการใช้ วงเงิน
สินเชื่อระยะสันจากธนาคารเพิ
้
่มขึ ้น ในขณะเดียวกันมีการจ่ายเงินปั นผลจ�ำนวน
30 ล้ านบาท ปี 2559 บริ ษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ ไป จากกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ
จ�ำนวน 17.06 ล้ านบาท เนื่องจากบริ ษัทฯ มีเงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว 60
ล้ านบาทหากแต่มีการจ่ายคืนเงินกู้ยืมทัง้ ระยะสันและระยะยาวให้
้
แก่สถาบัน
การเงิน 29.64 ล้ านบาท จ่ายดอกเบี ้ย 10.04 ล้ านบาท และจ่ายปั นผล 35 ล้ าน
บาท ส�ำหรับปี 2560 บริ ษัทฯ มีกระแสเงินสดได้ มา จากกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ
จ�ำนวน 0.96 ล้ านบาท โดยบริ ษัทมีเงินสดรับจากเงินกู้ระยะสัน้ 34.69 ล้ านบาท
แต่มีการจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสันและระยะยาว
้
23.03 ล้ านบาท และมีการจ่าย
ดอกเบี ้ย 10.70 ล้ านบาท

The cash flow used in the Company’s investing activities in 2015-2017
was 45.92 million Baht, 47.29 million Baht and 53.37 million Baht
respectively. In 2017, fiber optic installation asset was 56.88 million Baht.
The Cash flow generated from financing activities in 2015 was
118.26 million Baht from increasing in bank overdrafts and short-term loans
from banks including dividend paid 30 million baht. In 2016 the cash flow
from financing activities was 17.06 million Baht due to cash received from
long-term loan 60 million baht but there was repayment of short-term and
long-term loan 29.64 million baht and also from interest paid 10.04 million
baht and dividend paid 35 million baht. In 2017, the cash flow from
financing activities was 0.96 million baht from increasing in bank overdrafts
and short-term loans from banks 34.69 million baht but there was payments
of liabilities under finance lease agreements and repayment of long- term
loan 23.03 million baht and also interest paid 10.70 million baht.

หน่วย : ล้ านบาท
Unit : Million Baht

ปี 2560
2017

ปี 2559
2016

ปี 2558
2015

เงินสดสุทธิได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมด�ำเนินงาน
(Net cash flow from (used in) operating activities)
เงินสดสุทธิได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมลงทุน
(Net cash flow from (used in) investing activities)
เงินสดสุทธิได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
(Net cash flow from (used in) financing activities)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ ้น (ลดลง) สุทธิ
(Net increase (decrease) in cash and cash equivalents

63.25

53.18

(74.4)

(53.37)

(47.29)

(45.92)

0.96

(17.06)

118.26

10.84

(11.17)

(2.06)

อัตราส่วนสภาพคล่อง
ณ สิ ้นปี 2558 – 2560 บริ ษัทฯ มีอตั ราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 1.86 เท่า 1.69
เท่า และ 1.42 เท่าตามล�ำดับ และมีอตั ราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ วเท่ากับ 1.24
เท่า 1.11 เท่า และ 0.99 เท่าตามล�ำดับ สาเหตุที่อตั ราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วมี
ส่วนต่างจากอัตราส่วนสภาพคล่องค่อนข้ างมากนัน้ เนื่องจากบริ ษัทฯ มีสดั ส่วน
สินค้ าคงเหลือต่อสินทรัพย์หมุนเวียนในอัตราที่สงู คิดเป็ นร้ อยละ 33.18 ร้ อยละ
34.66 และร้ อยละ 21.16 ตามล�ำดับ
บริษัทฯ มี Cash Cycle เท่ากับ 150.47 วัน ในปี 2558 และ 299.32 วัน ในปี
2559 และ 275.68 วันในปี 2560สาเหตุทที่ ำ� ให้ Cash Cycle ในปี 2559 เพิม่ ขึ ้น
148.85 วันจากปี 2558 เนื่องจากระยะเวลาขายสินค้ าเฉลีย่ เพิม่ ขึ ้นจาก 101.77
วัน เป็ น 155.44 วัน และระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลีย่ เพิม่ ขึ ้นจาก 132.85 วันเป็ น
205.63 วัน ลูกค้ ารายใหญ่ของบริษัทฯ เป็ นหน่วยงานราชการ ซึง่ มีระยะเวลาและ
ขันตอนในการช�
้
ำระค่าสินค้ านานกว่าบริษัททัว่ ไป จึงท�ำให้ ระยะเวลาเก็บหนี ้ของ
บริษัทฯ เพิม่ ขึ ้นอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ส�ำหรับปี 2560 บริษทั สามารถเก็บหนี ้ของหน่วยงานราชการบางหน่วยงานซึง่
มูลค่ามีนยั ส�ำคัญ จึงท�ำให้ cash cycle ของบริษทั ฯ ลดลงจากปี 2559 23.63 วัน

Liquidity ratios
As of 2015-2017 year end, the Company recorded a current ratio of 1.86,
1.69 and 1.42 respectively and a quick ratio of 1.24, 1.11 and 0.99
respectively. The difference between the quick and the current ratios was
quite substantial due to a high proportion of inventory to current assets,
which accounted for 33.18 %, 34.66% and 21.16% respectively
The Company’s cash cycle was 150.47 days in 2015, 299.32 days in
2016 and 275.68 days in the increasing 148.85 from 2015 due to average
days sales increase from 101.77 days to 155.44 days and increase in
average collection period from 132.85 days to 205.63 days. The significant
reduction of cash cycle in year 2017 was affected from the billing collection
on many big projects of Government agent which completed in year.

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) Current ratio (time)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว(เท่า) Quick ratio (time)
ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ย (วัน) Average collection period (days)
ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลี่ย (วัน) Average sales period (days)
ระยะเวลาช�ำระหนี ้ (วัน) Payment period (days)
Cash Cycle (วัน) Cash Cycle (days)

ปี 2560
2017
1.42
0.99
194.74
134.96
54.01
275.69

ปี 2559
2016
1.69
1.11
205.63
155.44
61.75
299.32

ปี 2558
2015
1.86
1.24
132.85
101.77
49.69
150.47
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(ค) แหล่งที่มาของเงินทุน
หนี ้สิน
ณ สิ ้นปี 2558-2560 บริ ษัทฯ มีหนี ้สินรวม จ�ำนวน 448.82 ล้ านบาท จ�ำนวน
405.74 ล้ านบาท และจ�ำนวน 447.67 ล้ านบาทตามล�ำดับ ซึง่ มูลค่าหนี ้สินไม่
แตกต่างกันมากในแต่ละปี ซึง่ หากพิจารณาโครงสร้ างหนี ้สินของบริ ษัทฯ จะพบ
ว่าหนี ้สินส่วนใหญ่เป็ นหนี ้สินหมุนเวียนที่ใช้ ในการด�ำเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ซึง่
หากคิดเป็ นสัดส่วนต่อหนี ้สินรวมจะเท่ากับ ร้ อยละ 91.08 ณ สิ ้นปี 2558 ร้ อยละ
92.91 ณ สิ ้นปี 2559 และร้ อยละ 93.90 ณ สิ ้นปี 2560 โดยหนี ้สินหมุนเวียนที่
ส�ำคัญประกอบด้ วย เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน ซึง่ ส่วนใหญ่จะเป็ นเงิน
กู้ยืมประเภทเงินเบิกเกินบัญชี และ LC/TR และเจ้ าหนี ้การค้ า คิดเป็ นร้ อยละ
83.69 ของหนี ้สินรวม ณ สิ ้นปี 2560
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ สิ ้นปี 2558 บริ ษัทฯ มีสว่ นของผู้ถือหุ้นจ�ำนวน 483.70 ล้ านบาทเพิ่มขึ ้นจาก
ณ สิ ้นปี 2557 จ�ำนวน 23.40 ล้ านบาท เนื่องจากบริ ษัทฯ มีก�ำไรสะสมเพิ่มขึ ้น
จากผลประกอบการของบริ ษัทฯ จ�ำนวน 53.39 ล้ านบาทและมีการจ่ายเงินปั นผล
จ�ำนวน 30 ล้ านบาท
ณ สิ ้นปี 2559 บริ ษัทฯ มีสว่ นของผู้ถือหุ้นจ�ำนวน 432.02 ล้ านบาท ลดลงจาก
ณ สิ ้นปี 2558 จ�ำนวน 51.68 ล้ านบาท เนื่องจากบริ ษัทฯ มีขาดทุนสุทธิจากผล
ประกอบการของบริ ษัทฯ จ�ำนวน 24.72 ล้ านบาท
ส�ำหรับปี 2560 บริ ษัทฯ มีสว่ นของผู้ถือหุ้นจ�ำนวน 400.40 ล้ านบาท ลดลงจาก
สิ ้นปี ณ สิ ้นปี 2559 จ�ำนวน 31.62 ล้ านบาท เนื่องจากการประกอบการขาดทุน
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(c) Source of fund
Liabilities
At 2015-2017 year end, the Company had total liabilities of 448.82
million Baht, 405.74 million Baht and 447.67 million Baht respectively. The
Company’s liabilities structure, most of its liabilities were curent liabilities
used in business opeartions, which was 91.08% of total liabities in 2015
year end, 92.91% of total liabities in 2016 and 93.90% of total liabilitties in
2017. The most current liabilities included loans from financial institutions,
which mostly are overdraft and LC/TR and trade receivable of 83.69% of
total liabilities in 2017 year end.
Shareholder’s equity
In 2015, the shareholder’s equity was 483.70 million Baht, as 23.40
million Baht inceased from 2014 because of the Company’s greater net
profit of 53.39 million Baht, and dividend payment of 30 million Baht.
In 2016, the shareholder’s equity was 432.02 million Baht, as 51.68
million Baht decreased from 2015 because of the Company’s net loss of
24.72 million Baht, other net profit and loss from actuarial science
estimation of 8.04 million Baht and dividend payment of 35 million Baht.
In 2017, the shareholder’s equity was 400.40 million Baht, as 31.62
million Baht decreaed from 2016 because of the Company’s net loss.
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ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินที่ส�ำคัญ (Financial Ratio)
รายการ (Financial Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง Liquidity Ratio
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
Current Ratio (time)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว (เท่า)
Quick Ratio (time)
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)
Cash Flow Ratio (time)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้การค้ า (เท่า)
Account Receivable Turnover (time)
ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ย (วัน)
Average Collection Period (days)
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ (เท่า)
Inventory Turnover (time)
ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลี่ย (วัน)
Average Days Sale (days)
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี ้ (เท่า)
Account Payable Turnover (time)
ระยะเวลาช�ำระหนี ้ (วัน)
Average Payment Period (days)
Cash Cycle (วัน)
Cash Cycle (days)
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท�ำก�ำไร Profitability Ratio
อัตราก�ำไรขันต้
้ น (%)
Gross Profit Margin (%)
อัตราก�ำไรจากการด�ำเนินงาน (%)
Operating Profit Margin (%)
อัตราก�ำไรอื่น (%)
Other Income Margin (%)
อัตราส่วนเงินสดต่อการท�ำก�ำไร (%)
Cash to Make a Profit Ratio (%)
อัตราก�ำไรสุทธิ (%)
Net Profit Margin (%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)
Return on Equity (ROE) (%)
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน Efficiency Ratio
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
Return on Assets (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)
Return on Fixed Asset (%)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)
Total Asset Turnover (time)
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน Financial Policy Ratio
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
Debt to Equity Ratio (time)
อัตราส่วนความสามารถในการช�ำระดอกเบี ้ย (เท่า)
Interest Coverage Ratio (time)
อัตราส่วนความสามารถช�ำระภาระผูกพัน (เท่า)
Coverage Obligation (time)
อัตราการจ่ายเงินปั นผล (%)
Dividend Payout (%)

ปี 2560 (2017)

ปี 2559 (2016)

ปี 2558 (2015)

1.42

1.69

1.86

0.99

1.11

1.24

0.16

0.14

(0.24)

1.87

1.78

2.75

194.74

205.63

132.85

2.70

2.35

3.59

134.76

155.44

101.77

6.76

5.91

7.35

54.01

61.75

49.69

275.68

299.32

150.47

19.76

22.39

26.79

(5.63)

(3.86)

6.70

0.87

0.26

0.83

(260.05)

(369.31)

(94.25)

(4.64)

(3.45)

5.20

(7.60)

(5.40)

11.31

(3.75)

(2.79)

6.54

(2.22)

0.14

108.02

0.81

0.81

1.26

1.12

0.94

0.93

0.31

0.79

10.27

0.63

0.46

(0.78)

-

(141.59)

56.18

108

Planet Communications Asia Public Company Limited

Annual Report 2017

Management’s Responsibility for the Financial Statements
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริ ษัทได้ ให้ ความส�ำคัญต่อหน้ าที่และความรับผิดชอบดูแลกิจ
การบริ ษัทฯ ให้ เป็ นไปตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี การก�ำกับดูแลงบ
การเงินและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�ำปี มีข้อมูลที่ถกู
ต้ อง ครบถ้ วน เปิ ดเผยอย่างเพียงพอ งบการเงินได้ จดั ท�ำขึ ้นตามมาตรฐานการ
บัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้ นโยบายการบัญชีที่เหมาะสม
และถือปฏิบตั ิอย่างสม�่ำเสมอและใช้ ดลุ ยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมถึงจัดให้ มี
และด�ำรงรักษาไว้ ซงึ่ ระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล
เพื่อให้ เชื่อมัน่
อย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ ของงบการเงิน การดูแลรักษาทรัพย์สนิ มีระบบ
การป้องกันที่ดีไม่มีรายการทุจริ ตหรื อมีการด�ำเนินการที่ผิดปกติ รายการที่เกี่ยว
โยงกันซึง่ อาจท�ำให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์เป็ นรายการจริ งทางการค้ า
อันเป็ นธุรกิจปกติทวั่ ไปอย่างสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุด รวมทังมี
้ การ
ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบได้
รายงานผลการปฏิบตั งิ านต่อคณะกรรมการบริ ษัทแล้ ว และได้ รายงานความเห็น
เกี่ยวกับเรื่ องนี ้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ ปรากฏในรายงานประจ�ำปี
คณะกรรมการบริ ษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทฯโดย
รวมอยูใ่ นระดับที่นา่ พอใจ และสามารถให้ ความมัน่ ใจอย่างมีเหตุผลต่อความ
เชื่อถือได้ ของงบการเงินของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ซึง่ ผู้สอบ
บัญชีของบริ ษัทฯ ได้ ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทัว่ ไป และ
แสดงความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานโดยถูก
ต้ องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป

ดร.ขัตยิ า ไกรกาญจน์
ประธานกรรมการ
(Dr.Katiya Greigarn)
Chairman, Board of Directors
ลงนามวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
Signed on February 22, 2018

The Management gives importance on conducting the company’s duties
and responsibilities in line with good governance policy, preparation of
accurate and complete information for financial statements and financial
information technology in the annual report. The company’s Financial
Statements are prepared in accordance with generally accepted
accounting principles. The company selects to implement appropriate
accounting policies and consistently complies with them with careful
judgment. Efficient internal control system is implemented to ensure
credibility of financial statements, good security system for assets
protection, good preventive system against corruption and misconduct.
Some related items potentially causing conflict of interests all are
commercial real lists based on generally reasonable and optimal business
transactions and legal compliances which the inspecting committee has
reported the company’s Board of Directors, operation results including
their comments given and shown in the company’s annual report.
The company’s Board of Directors considers that the company’s internal
control system is satisfactory level and provides reasonable confidence in
credibility of the company’s financial statements as at December 31, 2017.
The company’s auditor performs his/her audit, based on generally
accepted accounting principles with his/her opinion given for accurate
financial statements significantly in accordance with generally accepted
accounting principles.

(นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์)
กรรมการผู้อ�ำนวยการ และหัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
(Mr. Prapat Rathlertkarn)
President & Chief Executive Officer
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Audit Committee Report
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้ วย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเป็ น
อิสระ 3 คน 1 ในนันเป็
้ นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน คณะ
กรรมการตรวจสอบ ปฏิบตั หิ น้ าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริ ษัทฯ ซึง่ สอดคล้ องกับประกาศของคณะกรรมการก�ำกับ
ตลาดทุน และข้ อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีการประชุมทังสิ
้ ้น 5 ครัง้ ซึง่ คณะ
กรรมการตรวจสอบ เข้ าร่วมประชุมครบทุกครัง้ และได้ รายงานผลการด�ำเนินงาน
ต่อคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นประจ�ำทุกไตรมาสในการประชุมทุกครัง้
คณะ
กรรมการตรวจสอบ ได้ มีการหารื อร่วมกับฝ่ ายบริ หาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้
สอบบัญชีในเรื่ องที่เกี่ยวข้ อง โดยสรุปสาระที่ส�ำคัญในการปฏิบตั หิ น้ าที่ได้ ดงั นี ้

The Company’s Audit Committee consists of three qualified Independent
Directors which one of them is expertise and experienced in accounting and
financing. The Audit Committee’s responsibilities are assigned by the Company’s
Board of Directors, in line with notifications by The Securities and Exchange
Commission and rules and regulations by Stock Exchange of Thailand.
In 2017, there were five times of Audit Committee’s meeting completely
attended by all Audit Committee members with the Audit Committee’s
report made on quarterly basis. Discussions and reviews made by the
Audit Committee, Executives, Internal Auditor and related Auditors were
concluded as follows;

1. การสอบทานระบบรายงานทางการเงิน และไม่ใช่รายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงิน
ประจ�ำปี 2560 ของบริ ษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ำกัด (มหาชน) ร่วม
กับฝ่ ายบริ หาร ผู้ตรวจสอบภายใน และเชิญผู้สอบบัญชีร่วมประชุมโดยไม่มีฝ่าย
จัดการเข้ าร่วม เพื่อหารื อเกี่ยวกับความเป็ นอิสระในการปฏิบตั หิ น้ าที่ และการ
แสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี พร้ อมทังสอบถามผู
้
้ สอบบัญชีในเรื่ องความถูก
ต้ องครบถ้ วนของงบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีที่ส�ำคัญ ซึง่ มีผลกระทบ
ต่องบการเงินความเพียงพอเหมาะสมของวิธีการบันทึกบัญชี ขอบเขตการตรวจ
สอบ ดังนัน้ การเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วนเพียงพอ และความมีอิสระ
ของผู้สอบบัญชี ท�ำให้ มนั่ ใจว่าการจัดท�ำงบการเงินเป็ นไปตามข้ อก�ำหนดของ
กฎหมายและมาตรฐานบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป ระบบบัญชีและ
งบการเงินมีความถูกต้ องเชื่อถือได้ รวมทังมี
้ การเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงินอย่าง
เพียงพอและทันเวลา เพื่อเป็ นประโยชน์กบั นักลงทุนหรื อผู้ใช้ งบการเงิน คณะ
กรรมการตรวจสอบได้ สอบทานผลการด�ำเนินงานของฝ่ ายต่างๆ
โดยเปรี ยบ
เทียบแผนงานกับผลการด�ำเนินงานของฝ่ ายต่างๆ โดยจะซักถามประเด็นปั ญหา
พร้ อมให้ ข้อคิดเห็น พิจารณาแนวทางการจัดการ เพื่อให้ มนั่ ใจว่ามีการปฏิบตั งิ าน
ตามแนวทางอย่างเหมาะสมและโปร่งใส

1. Financial Statements and Non-Financial Statements Review
The Audit Committee, Executives, Internal Auditor and related Auditors
collectively reviewed quarterly and annual 2017 financial statements of
Planet Communications Asia (Public) Co., Ltd., without presence by
Administrative Department. The purpose of this review was to discuss
about independence of responsibilities, auditor’s opinions, inquiry to
auditor about accuracy of financial statements, significant adjustment of
financial statements which affect its financial statements in terms of
properness of accounting entries and scope of audit. Disclosure of
accurate, complete information and independence of auditor ensures
that the financial statements was prepared in accordance with generally
accepted accounting principles and related rules and regulations,
accurate and reliable accounting system and financial statements
including adequate and in-time disclosure for the benefit of investors and
financial statements users. The Audit Committee reviewed operating
performances of each department and compares its action plan and
operating performance by inquiring issues, giving opinions, determining
solutions to ensure proper and transparent operations.

2. การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานการประเมินการบริ หารความเสี่ยงตาม
หลักการที่ก�ำหนดในนโยบายบริ หารความเสี่ยง และติดตามความคืบหน้ าของ
การบริ หารความเสี่ยงส�ำคัญ โดยพิจารณาปั จจัยเสี่ยง โอกาสที่จะเกิดผลกระทบ
จากการจัดการความเสี่ยงท�ำให้ มนั่ ใจได้ วา่ บริ ษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงที่มี
นัยส�ำคัญอย่างเป็ นระบบ พร้ อมส่งเสริ มความรู้ความเข้ าใจให้ กบั พนักงานทัง้
องค์กร เพื่อเป็ นกลไกส�ำคัญในการสร้ างมูลค่าต่อธุรกิจ
3. การสอบทานการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณและ
บรรษัทภิบาลของบริ ษัทฯ พบว่ากรรมการบริ ษัทและพนักงานได้ ปฏิบตั ติ ามหลัก
การที่ก�ำหนดไว้ อย่างเคร่งครัด
โดยคณะกรรมการได้ สง่ เสริ มให้ พนักงานทุก
ระดับมีจิตส�ำนึกในจริ ยธรรมและคุณธรรมอย่างสม�่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อให้
เกิดการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เพื่อให้ มีความโปร่งใสและมีจริ ยธรรม ก่อให้ เกิดความเชื่อมัน่ แก่ผ้ ถู ือหุ้น ผู้ลงทุน
ลูกค้ า คูค่ ้ าและผู้ที่เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย
4. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานระบบการควบคุมภายในเพื่อประเมิน
ความเพียงพอ เหมาะสมของระบบควบคุมภายในตามมาตรฐานการตรวจสอบ
ภายใน และแนวทางที่ก�ำหนดโดยส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการพิจารณาผลการตรวจสอบตาม
แผนงานการตรวจสอบที่ได้ รับการอนุมตั แิ ละรายงานผลการตรวจสอบ โดยฝ่ าย
บริ หารของบริ ษัทฯ ได้ ตดิ ตามให้ มีการแก้ ไขปรับปรุงตามข้ อเสนอแนะในรายงาน
ผลการตรวจสอบ และข้ อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

2. Review on Risk Management Assessment
The Audit Committee reviewed to ensure that Company’s risk management
assessment is in compliance with its risk management policy and follow up
progress of key risk management by determining risk factors. Potential
effects on risk management make the Company reliable on its systematic
risk management assessment and make the system comprehensive for all
employees for the Company’s value-added business.
3. Corporate Governance Review
The Audit Committee reviewed the Company’s compliance with code of
ethics and corporate governance. It was concluded that the Company’s
directors and employees strictly complied with its corporate rules and
regulations. The Company’s Board of Directors enhanced its staff at all
levels to be consistently and continuously adhered to code of ethics and
moral, in line with the principles by the Stock Exchange of Thailand for
transparency and ethics , led to confidence by its shareholders, investors,
customers, partners and all related parties.
4. Internal Control System Review
The Audit Committee reviewed internal control system to assess
adequacy and properness of internal control system in accordance with
internal control standards and guidelines stipulated by The Securities and
Exchange Commission and the Stock Exchange of Thailand as well as
review on audit results as per the approved audit plan and audit report.

110

Planet Communications Asia Public Company Limited

Annual Report 2017

รวมถึงปรั บปรุ งแก้ ไขระบบการควบคุมภายในให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ ที่
เปลี่ยนแปลงไป ทังนี
้ ้ ผลการตรวจสอบภายในไม่พบจุดอ่อนหรื อข้ อบกพร่องใน
ระบบการควบคุมภายในที่เป็ นสาระส�ำคัญ ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบมีความ
เห็นว่า บริ ษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการก�ำกับดูแลความเสี่ยงอย่าง
เพียงพอเหมาะสม นอกจากนี ้ผู้สอบบัญชีได้ ประเมินผลระบบควบคุมภายใน
และไม่พบจุดอ่อนที่เป็ นสาระส�ำคัญซึง่ อาจมีผลกระทบต่องบการเงินของบริ ษัทฯ
5. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์ฯ
ข้ อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
และคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ มีการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องอย่างถูกต้ อง
6. การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานรายการดังกล่าวเห็นว่า เป็ นรายการจริ ง
ทางการค้ าอันเป็ นธุรกิจปกติทวั่ ไป สมเหตุสมผล ขจัดความขัดแย้ งทางผล
ประโยชน์ และเป็ นไปตามข้ อก�ำหนดของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
7. การสอบทานการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานมาตรการการควบคุมภายใน รวมถึงการ
ก�ำกับดูแล การปฏิบตั ติ ามมาตรการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ บริ ษัทได้ รับการ
ตอบรับการเข้ าร่ วมประกาศเจตนารมณ์เป็ นสมาชิกโครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต และเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 บริ ษัทฯ
ได้ จดั ท�ำคูม่ ือมาตราการการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ ปชัน่ เพื่อขอรับรองเป็ นสมาชิก
แนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ตในปี 2561 อย่างไร
ก็ตามการตรวจสอบภายในระหว่างปี ที่ผา่ นมาของผู้ตรวจสอบภายใน ได้ มีการ
สอบทานระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้ แน่ใจว่า บริ ษัทฯ ได้ มีการปฏิบตั ติ าม
แนวทางการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ อย่างพอเพียงและเหมาะสม
8. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาความรู้ ความสามารถ คุณสมบัตแิ ละผล
การปฏิบตั งิ านของ บริ ษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ�ำกัด จากข้ อมูลประวัตทิ ี่ได้ รับ คณะ
กรรมการตรวจสอบจึงเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาการแต่งตังผู
้ ้ สอบ
บัญชี บริ ษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ�ำกัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ประจ�ำปี 2561
โดยนายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 หรื อ
นายวิชยั รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4054 หรื อนายเสถียร
วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3495 หรื อนางสาวกุลธิดา
ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5946 หรื อนายยุทธพงษ์ เชื ้อเมือง
พาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9445 เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ
เพื่อขออนุมตั จิ ากที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป

The Company’s executives continuously monitored actions as per its
recommendations, comments and the Audit Committee’s opinions shown
in the audit report including internal control improvements to be in
accordance with changing situations. The result of internal control review
showed no significant weakness or defections. It was determined by the
Audit Committee that the Company’s implemented internal control system
and risk management system is adequate and proper. Internal control
system was also assessed by auditor. The result showed no significant
weakness potential affecting the Company’s financial statements.
5. Review on Related Business Laws Compliance
The Audit Committee reviewed the Company’s compliance with laws on
securities, rules and regulations by the Stock Exchange of Thailand and The
Securities and Exchange Commission and other relevant laws on business.
The result was the Company’s compliance with relevant applicable laws.
6. Review on connected transactions or transactions potentially with
conflict of interest
The Audit Committee reviewed the said transaction and determined
that the Company’s transaction was general , reasonable trading
transaction free from conflict of interest and in accordance with the rules
and regulations by Stock Exchange of Thailand and The Securities and
Exchange Commission.
7. Review on compliance with anti-corruption measures
The Audit Committee reviewed internal control measures, as well as
compliance with anti-corruption measures. The Company was accepted
for membership of Collective Action Coalition against corruption (CAC) on
December 14th, 2017, the Company made anti-corruption manual to get
certified in 2018. However, internal auditor audited during the previous
year to review internal control system to ensure that the Company followed
the anti-corruption policy appropriately.
8. Appointment of Auditor
Considering knowledge, experience, competency, qualification and
operating performance of ANS Audit Co., Ltd. from the received
informations. Audit Committee proposed to the Company’s Board of
Directors to review and appoint auditors of ANS Audit Co., Ltd. including
Mr. Atipong Atipongsakul, C.P.A. Registration No. 3500 or Mr. Vichai
Ruchitanont, C.P.A. Registration No. 4054 or Mr. Mr. Sathien Vongsanan,
C.P.A. Registration No. 3495 or Ms. Kultida Pasurakul, C.P.A. Registration
No. 5946 or Mr. Yuttapong Chuamuangpan, C.P.A. Registration No. 9445
as the Company’s auditors in 2018.

ดร.ขัตยิ า ไกรกาญจน์
Dr. Katiya Greigarn
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริ ษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ำกัด (มหาชน)
Chairman, Audit Committee Planet Communication Asia (Public) Co., Ltd
22 กุมภาพันธ์ 2561
February 22, 2018
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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Independent Auditor’s Report
To the Shareholders of Planet Communications Asia Public Company Limited

ความเห็น
ข้ าพเจ้ าได้ ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริ ษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่
เอเชีย จ�ำกัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย (“กลุม่ บริ ษัทฯ”) ซึง่ ประกอบด้ วยงบแสดง
ฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม งบ
แสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมส�ำหรับปี
สิ ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุป
นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ และได้ ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษัท
แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ำกัด (มหาชน) ด้ วยเช่นกัน
ข้ าพเจ้ าเห็นว่า งบการเงินข้ างต้ นนี ้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560 ผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสด ส�ำหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกันของบริ ษัท
แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ำกัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย และเฉพาะของ
บริ ษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ำกัด (มหาชน) โดยถูกต้ องตามที่ควรใน
สาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

Opinion
I have audited the accompanying consolidated financial statements of
Planet Communications Asia Public Company Limited and its subsidiary
(“the Group”), which comprise the consolidated statement of financial
position as at 31 December 2017, and the related consolidated statements
of comprehensive income, changes in shareholders’ equity and cash
flows for the year then ended, and notes to the consolidated financial
statements, including a summary of significant accounting policies, and
have also audited the separate financial statements of Planet
Communications Asia Public Company Limited for the same period.
In my opinion, the financial statements referred to above present fairly,
in all material respects, the financial position of Planet Communications Asia
Public Company Limited and its subsidiary, and of Planet Communications
Asia Public Company Limited as at 31 December 2017, their financial
performance and cash flows for the year then ended in accordance with
Thai Financial Reporting Standards.

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบ
ของข้ าพเจ้ าได้ กล่าวไว้ ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีตอ่ การตรวจ
สอบงบการเงินในรายงานของข้ าพเจ้ า ข้ าพเจ้ ามีความเป็ นอิสระจากกลุม่ บริ ษัทฯ
ตามข้ อก�ำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีก�ำหนดโดยสภาวิชาชีพ
บัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบตั ติ าม
ข้ อก�ำหนดด้ านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามที่ระบุในข้ อก�ำหนดนันด้
้ วย ข้ าพเจ้ าเชื่อว่า
หลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้ าได้ รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้ เป็ นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นของข้ าพเจ้ า
เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องส�ำคัญในการตรวจสอบคือ เรื่ องต่าง ๆ ที่มีนยั ส�ำคัญที่สดุ ตามดุลยพินิจ
เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้ าพเจ้ า
ในการตรวจสอบงบการเงินส�ำหรับงวด
ปั จจุบนั ข้ าพเจ้ าได้ น�ำเรื่ องเหล่านี ้มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบงบการ
เงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้ าพเจ้ า ทังนี
้ ้ ข้ าพเจ้ าไม่ได้ แสดง
ความเห็นแยกต่างหากส�ำหรับเรื่ องเหล่านี ้
ข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบตั ิงานตามความรั บผิดชอบที่ได้ กล่าวไว้ ในวรรคความรั บผิด
ชอบของผู้สอบบัญชีตอ่ การตรวจสอบ งบการเงินในรายงานของข้ าพเจ้ า ซึง่ ได้
รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่ องเหล่านี ้ด้ วย การปฏิบตั ิงานของข้ าพเจ้ าได้
รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจาก
การแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระส�ำคัญในงบการเงิน ผลของวิธี
การตรวจสอบของข้ าพเจ้ าซึง่ ได้ รวมวิธีการตรวจสอบส�ำหรับเรื่ องเหล่านี ้ด้ วย ได้
ใช้ เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้ าพเจ้ าต่องบการเงินโดยรวม
เรื่ อง
ส�ำคัญในการตรวจสอบ พร้ อมวิธีการตรวจสอบส�ำหรับแต่ละเรื่ องมีดงั ต่อไปนี ้

Basis for Opinion
I conducted my audit in accordance with Thai Standards on Auditing.
My responsibilities under those standards are further described in the
Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section
of my report. I am independent of the Group in accordance with the Code
of Ethics for Professional Accountants as issued by the Federation of
Accounting Professions as relevant to my audit of the financial statements,
and I have fulfilled my other ethical responsibilities in accordance with the
Code. I believe that the audit evidence I have obtained is sufficient and
appropriate to provide a basis for my opinion.
Key Audit Matters
Key audit matters are those matters that, in my professional judgement,
were of most significance in my audit of the financial statements of the
current period. These matters were addressed in the context of my audit
of the financial statements as a whole, and in forming my opinion thereon,
and I do not provide a separate opinion on these matters.
I have fulfilled the responsibilities described in the Auditor’s
Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of my
report, including in relation to these matters. Accordingly, my audit
included the performance of procedures designed to respond to my
assessment of the risks of material misstatement of the financial
statements. The results of my audit procedures, including the procedures
performed to address the matters below, provide the basis for my audit
opinion on the accompanying financial statements as a whole.
Key audit matters and how audit procedures respond for each matter
are described below.
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การรับรู้รายได้
กลุม่ บริ ษัทฯมีรายได้ หลายประเภท ซึง่ ประกอบด้ วยรายได้ จากการขายสินค้ า
รายได้ จากการขายอุปกรณ์พร้ อมออกแบบระบบและติดตัง้ และรายได้ คา่ บริ การ
บ�ำรุงรักษา ซึง่ รายได้ แต่ละประเภทมีจดุ ของการรับรู้รายได้ ที่ตา่ งกันตามที่เปิ ด
เผยไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 4
ในส่วนของรายได้ จากการขายอุปกรณ์ พร้ อมออกแบบระบบและติดตัง้ นัน้
กระบวนการในการวัดมูลค่ารวมถึงรอบระยะเวลาที่เหมาะสมในการรับรู้ รายได้
และการประมาณการผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ ้นนันเป็
้ นเรื่ องที่ต้องใช้ ดลุ ยพินิจที่มี
นัยส�ำคัญของผู้บริหารในการประเมินขันความส�
้
ำเร็จของงาน ความน่าจะเป็ นของ
โอกาสทีจ่ ะเกิดผลขาดทุนและการวัดมูลค่าผลขาดทุนทีอ่ าจจะเกิดขึ ้น ประกอบ
กับแนวโน้ มการชะลอตัวของเศรษฐกิจที่สง่ ผลกระทบโดยตรงต่อสถานการณ์การ
แข่งขันในอุตสาหกรรม ดังนัน้ จึงมีความเสีย่ งเกี่ยวกับมูลค่าและระยะเวลาในการ
รับรู้รายได้ และการประมาณการผลขาดทุนทีอ่ าจจะเกิดขึ ้นจากสัญญา
ข้ าพเจ้ าได้ ตรวจสอบการรับรู้รายได้ ของกลุม่ บริ ษัทฯโดยการ
• ประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของกลุม่
บริ ษัทฯที่เกี่ยวข้ องกับวงจรรายได้ โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ท�ำความเข้ าใจ
และเลือกตัวอย่างมาสุม่ ทดสอบการปฏิบตั ติ าม
การควบคุมที่กลุม่
บริ ษัทฯออกแบบไว้ และให้ ความส�ำคัญในการทดสอบเป็ นพิเศษโดยการขยาย
ขอบเขตการทดสอบส�ำหรั บการควบคุมภายในที่ตอบสนองต่อความเสี่ยงดัง
กล่าวข้ างต้ น
• สุม่ ตัวอย่างสัญญาขายและบริ การเพื่อตรวจสอบการรับรู้รายได้ วา่ เป็ นไปตาม
เงื่อนไขที่ระบุไว้ ในสัญญาขายและบริ การของกลุม่ บริ ษัทฯ และสอดคล้ องกับ
นโยบายการรับรู้รายได้ ของกลุม่ บริ ษัทฯ
• สุม่ ตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายและบริการทีเ่ กิดขึ ้นในระหว่างปี และ
ช่วงใกล้ สิ ้นรอบระยะเวลาบัญชี
• สอบทานใบลดหนี ้ที่กลุม่ บริ ษัทฯออกภายหลังวันสิ ้นรอบระยะเวลาบัญชี
• วิเคราะห์เปรี ยบเทียบข้ อมูลบัญชีรายได้ แบบแยกย่อย เพื่อตรวจสอบความผิด
ปกติที่อาจเกิดขึ ้นของรายการขายและบริ การตลอดรอบระยะเวลาบัญชี โดย
เฉพาะรายการบัญชีที่ท�ำผ่านใบส�ำคัญทัว่ ไป
ส�ำหรับรายได้ จากการขายอุปกรณ์ พร้ อมออกแบบระบบและติดตัง้ ข้ าพเจ้ าได้
เลือกสัญญาที่ท�ำกับลูกค้ ารายส�ำคัญและสุม่ ตัวอย่างเพิ่มเติมเพื่อ
• อ่านสัญญาดังกล่าวเพื่อพิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการรับรู้รายได้
• สอบถามผู้บริ หารเกี่ยวกับเงื่อนไขและความเสี่ยงต่าง ๆ ของสัญญาดังกล่าว
เกี่ยวกับการรับรู้รายได้ และ ประมาณการผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ ้น
• สอบถามผู้บริหารทีร่ ับผิดชอบและท�ำความเข้ าใจกระบวนการทีก่ ลุม่ บริษัทฯใช้
ในการประเมิน ขันความส�
้
ำเร็จของงานและการประมาณต้ นทุนตลอดทังโครงการ
้
เปรี ย บเที ย บประมาณการต้ น ทุน โครงการกับ แผนงบประมาณส� ำ หรั บ แต่ล ะ
โครงการที่ได้ รับการอนุมตั ิจากผู้มีอ�ำนาจและสุ่มทดสอบกับเอกสารที่เกี่ยวข้ อง
รวมถึงตรวจสอบต้ นทุนที่เกิดขึ ้นจริ งกับเอกสารประกอบรายการและทดสอบการ
ค�ำนวณ ขันความส�
้
ำเร็จของงานจากต้ นทุนจริงทีเ่ กิดขึ ้น
• ประเมินการประมาณผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ ้นของผู้บริ หารโดยการวิเคราะห์
สัดส่วนต้ นทุนที่เกิดขึ ้นจริ งของแต่ละองค์ประกอบที่ส�ำคัญของต้ นทุนโครงการ
กับประมาณการต้ นทุนโครงการ
• ตรวจสอบรายการบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้ องกับบัญชีรายได้ ซงึ่ ถูกบันทึกผ่านใบ
ส�ำคัญทัว่ ไปเพื่อหา ความผิดปกติในการบันทึกรายการดังกล่าว
• พิจารณาการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์การรับรู้รายได้ และประมาณการผล
ขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ ้นในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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Revenue recognition
The Group has a variety of revenues which comprise sales of goods,
revenue from sales of equipment including designation and installation
and rendering of maintenance services of which revenue recognition
criteria are different as disclosed in Note 4 to financial statements.
For the revenue from sales of equipment including designation and
installation, the process of measurement, the determination of appropriate
timing of recognition, and the estimation of possible losses are areas
requiring management to exercise significant judgement to assess the
percentage of completion, the probability of loss, and the measurement
of possible loss. In addition, the economic slowdown has directly resulted
in more intense competition in the industry. There are therefore risks with
respect to the amount and timing of revenue recognition and the
estimation of possible losses.
I have examined the revenue recognition of the Group by
• Assessing and testing the Group’s IT system and its internal controls
with respect to the revenue cycle by making enquiry of responsible
executives, gaining an understanding of the controls and selecting
representative samples to test the operation of the designed controls, and
with special considerations given to expanding the scope of the testing of
the internal controls which respond to the above risks.
• Applying a sampling method to select sales and service agreements to
assess whether revenue recognition was consistent with the conditions of the
relevant agreement, and whether it was in compliance with the Group’s policy.
• On a sampling basis, examining supporting documents for actual sale
and service transactions occurring during the year and near the end of
the accounting period.
• Reviewing credit notes that the Group issued after the period-end.
• Performing analytical procedures on disaggregated data to detect
possible irregularities in sale and service transactions throughout the
period, particularly for accounting entries made through journal vouchers.
For the revenue from sales of equipment including designation and
installation, I also selected contracts made with major customers and
randomly selected additional samples to
• Read the contracts to consider the conditions relating to revenue recognition.
• Inquire with the management about the terms of and risks associated with
these contracts, relevant to revenue recognition and estimates of possible loss.
• Make enquiries of responsible executives, gain an understanding of the
Group’s process to assess the percentage of completion and cost
estimates for projects, compare estimates of project costs to the project
budgets approved by authorised person, and on a sampling basis,
examine relevant documents, examine actual costs with supporting
documents and test the calculation of the percentage of completion
based on actual costs incurred.
• Evaluate the possible losses on projects assessed by the management
through an analysis of the ratio of actual cost incurred against cost
estimates for projects for each significant cost component.
• Examine the accounting transactions related to revenue recognition that
were recorded through journal vouchers, in order to detect any irregularities.
• Review the disclosures made in the notes to the financial statements
with respect to the basis of revenue recognition and the estimation of
possible losses.
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รายงานประจ�ำปี บริ ษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2560

สินค้าคงเหลือ
การประมาณการมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้ รับของสินค้ าคงเหลือตามที่เปิ ดเผย
ไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 9 ต้ องอาศัยดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หารค่อน
ข้ างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประมาณการค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้ า
คงเหลือส�ำหรับสินค้ าที่ราคาขายลดลง ล้ าสมัยหรื อเสื่อมสภาพซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั การ
วิเคราะห์ในรายละเอียดเกี่ยวกับวงจรอายุของสินค้ า การแข่งขันทางการตลาด
สภาพเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ซึง่ อาจท�ำให้ เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าของ
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้ าคงเหลือ
ข้ าพเจ้ าได้ ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษัทฯที่
เกี่ยวข้ องกับการประเมินค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้ าคงเหลือ
โดยการ
สอบถามผู้รับผิดชอบ ท�ำความเข้ าใจและเลือกตัวอย่างมาสุม่ ทดสอบการปฏิบตั ิ
ตามการควบคุมที่กลุม่ บริ ษัทฯออกแบบไว้ นอกจากนี ้ ข้ าพเจ้ าได้ ประเมินวิธีการ
และข้ อสมมติที่ฝ่ายบริ หารใช้ ในการพิจารณาค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้ า
คงเหลือดังนี ้
• ท�ำความเข้ าใจเกณฑ์ที่ใช้ ในการพิจารณาค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้ าคง
เหลือ รวมถึงสอบทาน ความสม�่ำเสมอของการใช้ เกณฑ์ดงั กล่าว และเหตุผล
ส�ำหรับการรับรู้คา่ เผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้ าคงเหลือแบบเฉพาะเจาะจง
• วิเคราะห์เปรียบเทียบข้ อมูลระยะเวลาการถือครองและการเคลือ่ นไหวของสินค้ า
คงเหลือเพือ่ ระบุถงึ กลุม่ สินค้ าทีม่ ขี ้ อบ่งชี ้ว่ามีการหมุนเวียนของสินค้ าทีช่ ้ ากว่าปกติ
• วิเคราะห์เปรี ยบเทียบในรายละเอียดส�ำหรับรายการขายภายหลังวันที่ในงบ
การเงินกับราคาทุนของสินค้ าคงเหลือแต่ละกลุม่ สินค้ า
• วิเคราะห์แนวโน้ มผู้บริ โภคจากข้ อมูลทางการตลาดภายนอกและสถานการณ์
ทางเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม เพื่อประเมินข้ อสมมติที่ส�ำคัญที่ฝ่ายบริ หารใช้
ในการประมาณการยอดขายในอนาคตของแต่ละกลุม่ สินค้ า
ข้อมูลอื่น
ผู้บริ หารเป็ นผู้รับผิดชอบต่อข้ อมูลอื่น
ซึง่ รวมถึงข้ อมูลที่รวมอยูใ่ นรายงาน
ประจ�ำปี ของกลุม่ บริ ษัทฯ (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่
แสดงอยูใ่ นรายงานนัน)
้ ซึง่ คาดว่าจะถูกจัดเตรี ยมให้ กบั ข้ าพเจ้ าภายหลังวันที่ใน
รายงานของผู้สอบบัญชีนี ้
ความเห็นของข้ าพเจ้ าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้ อมูลอื่นและข้ าพเจ้ าไม่
ได้ ให้ ข้อสรุปในลักษณะการให้ ความเชื่อมัน่ ในรูปแบบใด ๆ ต่อข้ อมูลอื่นนัน้
ความรับผิดชอบของข้ าพเจ้ าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่าน
และพิจารณาว่าข้ อมูลอื่นนันมี
้ ความขัดแย้ งที่มีสาระส�ำคัญกับงบการเงินหรื อกับ
ความรู้ที่ได้ รับจากการตรวจสอบของข้ าพเจ้ าหรื อไม่ หรื อปรากฏว่าข้ อมูลอื่น
แสดงขัดต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระส�ำคัญหรื อไม่
เมื่อข้ าพเจ้ าได้ อา่ นรายงานประจ�ำปี ของกลุม่ บริ ษัทฯตามที่กล่าวข้ างต้ น และ
หากสรุปได้ วา่ มีการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระส�ำคัญ ข้ าพเจ้ า
จะสื่อสารเรื่ องดังกล่าวให้ ผ้ ูมีหน้ าที่ในการก� ำกับดูแลทราบเพื่อให้ มีการด�ำเนิน
การแก้ ไขที่เหมาะสมต่อไป

Inventory
Estimating the net realisable value of inventory, as disclosed in Note 9 to
the financial statements, is an area of significant management judgement,
particularly with regard to the estimation of provision for dropping in selling
prices, slow-moving and obsolete inventory. This requires detailed analysis of
the product life cycle, the competitive environment, economic circumstances
and the situation within the industry. There is a risk with respect to the amount
of provision set aside for diminution in the value of inventory.
I assessed and tested the internal controls of the Group relevant to the
determination of provision for diminution in the value of inventory by
making enquiry of responsible executives, gaining an understanding of
the controls and selecting representative samples to test the operation of
the designed controls. In addition, I also assessed the method and the
assumptions applied by management in determining such provision. The
procedures that I performed included:
• Gaining an understanding of the basis applied in determining the
provision for diminution in value of inventory, and reviewing the
consistency of the application of that basis, and the rationale for the
recording of specific provisions.
• Comparing the inventory holding periods and inventory movements to
identify product lines with indicators of lower than normal inventory turnover.
• Comparing details of sales transactions occurring after the date of the
financial statements with the cost of inventory for each product line.
• Analysing consumer trends identified through external market data and
the prevailing economic condition to assess the key assumptions applied
by management in preparing sales forecasts by product line.
Other Information
Management is responsible for the other information. The other
information comprises the information included in annual report of the
Group, but does not include the financial statements and my auditor’s
report thereon. The annual report of the Group is expected to be made
available to me after the date of this auditor’s report.
My opinion on the financial statements does not cover the other
information and I do not express any form of assurance conclusion thereon.
In connection with my audit of the financial statements, my responsibility
is to read the other information and, in doing so, consider whether the
other information is materially inconsistent with the financial statements or
my knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially
misstated.
When I read the annual report of the Group, if I conclude that there is a
material misstatement therein, I am required to communicate the matter
to those charged with governance for correction of the misstatement.
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลต่องบการเงิน
ผู้บริ หารมีหน้ าที่รับผิดชอบในการจัดท�ำและน�ำเสนองบการเงินเหล่านี ้โดยถูก
ต้ องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การควบคุมภายในที่ผ้ บู ริ หารพิจารณาว่าจ�ำเป็ นเพื่อให้ สามารถจัดท�ำงบการเงิน
ที่ปราศจากการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระส�ำคัญไม่ว่าจะเกิด
จากการทุจริ ตหรื อข้ อผิดพลาด
ในการจัดท�ำงบการเงิน ผู้บริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของ
กลุม่ บริ ษัทฯในการด�ำเนินงานต่อเนื่อง การเปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงาน
ต่อเนื่อง
ในกรณีที่มีเรื่ องดังกล่าวและการใช้ เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับกิจการที่
ด�ำเนินงานต่อเนื่องเว้ นแต่ผ้ ูบริ หารมีความตังใจที
้ ่จะเลิกกลุ่มบริ ษัทฯหรื อหยุด
ด�ำเนินงานหรื อไม่สามารถด�ำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้
ผู้มีหน้ าที่ในการก�ำกับดูแลมีหน้ าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัด
ท�ำรายงานทางการเงินของกลุม่ บริ ษัทฯ
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้ าพเจ้ ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ ได้ ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสม
ผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระ
ส�ำคัญหรือไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้ อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้
สอบบัญชีซงึ่ รวมความเห็นของข้ าพเจ้ าอยูด่ ้ วย ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผล
คือความเชื่อมัน่ ในระดับสูงแต่ไม่ได้ เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั งิ านตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ น
สาระส�ำคัญทีม่ อี ยูไ่ ด้ เสมอไป ข้ อมูลทีข่ ดั ต่อข้ อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้ อ ผิ ด พลาดและถื อ ว่า มี ส าระส�ำ คัญ เมื่ อ คาดการณ์ อ ย่า งสมเหตุส มผลได้ ว่า
รายการที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการ
ตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้ งบการเงินจากการใช้ งบการเงินเหล่านี ้
ในการตรวจสอบของข้ าพเจ้ าตามมาตรฐานการสอบบัญชี
ข้ าพเจ้ าใช้
ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ
และข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบตั งิ านดังต่อไปนี ้ด้ วย
• ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ น
สาระส�ำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้ อผิดพลาดออกแบบ
และปฏิบตั งิ านตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านัน้ และ
ได้ หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้ าพเจ้ า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระ
ส�ำคัญซึ่งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้ อผิดพลาด
เนื่องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิดการปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน
การตังใจละเว้
้
นการแสดงข้ อมูล การแสดงข้ อมูลที่ไม่ตรงตามข้ อเท็จจริ งหรื อการ
แทรกแซงการควบคุมภายใน
• ท�ำความเข้ าใจเกีย่ วกับระบบการควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วข้ องกับการตรวจสอบ เพือ่
ออกแบบวิธกี ารตรวจสอบให้ เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือ่ วัตถุประสงค์ใน
การแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุม่ บริษทั ฯ
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทผี่ ้ บู ริหารใช้ และความสมเหตุสม
ผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องที่ผ้ บู ริหารจัดท�ำ
• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้ เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับกิจการด�ำเนิน
งานต่อเนื่องของผู้บริ หารและสรุ ปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้ รับว่ามีความ
ไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้
เกิดข้ อสงสัยอย่างมีนยั ส�ำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษัทฯในการด�ำเนิน
งานต่อเนื่องหรื อไม่ หากข้ าพเจ้ าได้ ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญ
ข้ าพเจ้ าจะต้ องให้ ข้อสังเกตไว้ ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้ าพเจ้ าถึงการเปิ ด
เผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องในงบการเงิน หรื อหากเห็นว่า การเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียง
พอ ข้ าพเจ้ าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้ อสรุปของข้ าพเจ้ าขึ ้นอยูก่ บั
หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้ รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้ าพเจ้ า
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้ กลุม่ บริ ษัทฯ
ต้ องหยุดการด�ำเนินงานต่อเนื่องได้
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Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for
the Financial Statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of
the financial statements in accordance with Thai Financial Reporting
Standards, and for such internal control as management determines is
necessary to enable the preparation of financial statements that are free
from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, management is responsible for
assessing the Group’s ability to continue as a going concern, disclosing, as
applicable, matters related to going concern and using the going concern
basis of accounting unless management either intends to liquidate the
Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.
Those charged with governance are responsible for overseeing the
Group’s financial reporting process.
Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements
My objectives are to obtain reasonable assurance about whether the
financial statements as a whole are free from material misstatement, whether
due to fraud or error, and to issue an auditor’s report that includes my
opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a
guarantee that an audit conducted in accordance with Thai Standards on
Auditing will always detect a material misstatement when it exists.
Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if,
individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to
influence the economic decisions of users taken on the basis of these
financial statements.
As part of an audit in accordance with Thai Standards on Auditing, I
exercise professional judgement and maintain professional skepticism
throughout the audit. I also:
• Identify and assess the risks of material misstatement of the financial
statements, whether due to fraud or error, design and perform audit
procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is
sufficient and appropriate to provide a basis for my opinion. The risk of not
detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for
one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional
omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
• Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order
to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but
not for the purpose of expressing
an opinion on the effectiveness
of the Group’s internal control.
• Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the
reasonableness of accounting estimates and related disclosures made
by management.
• Conclude on the appropriateness of management’s use of the going
concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained,
whether a material uncertainty exists related to events or conditions that
may cast significant doubt on the Group’s ability to continue as a going
concern. If I conclude that a material uncertainty exists, I am required to
draw attention in my auditor’s report to the related disclosures in the
financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify my
opinion. My conclusions are based on the audit evidence obtained up to
the date of my auditor’s report. However, future events or conditions may
cause the Group to cease to continue as a going concern.
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• ประเมินการน�ำเสนอโครงสร้ างและเนื ้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการ
เปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ ยวข้ อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นโดยถูกต้ องตามที่ควรหรื อไม่
• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชี ที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ ยวกับ
ข้ อมูลทางการเงินของกิจการหรื อของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริ ษัทฯเพื่อ
แสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้ าพเจ้ ารับผิดชอบต่อการก�ำหนดแนวทาง การ
ควบคุมดูแล และการปฏิบตั งิ านตรวจสอบกลุม่ บริ ษัทฯ ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับผิดชอบ
แต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้ าพเจ้ า
ข้ า พเจ้ าได้ สื่ อ สารกั บ ผู้ มี ห น้ าที่ ใ นการก� ำ กั บ ดูแ ลในเรื่ อ งต่ า งๆซึ่ ง รวมถึ ง
ขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้ วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส�ำคัญ
ที่ พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้ อบกพร่ องที่ มีนัยส�ำคัญในระบบการควบคุม
ภายในหากข้ าพเจ้ าได้ พบในระหว่างการตรวจสอบของข้ าพเจ้ า
ข้ าพเจ้ าได้ ให้ ค�ำรับรองแก่ผ้ มู ีหน้ าที่ในการก�ำกับดูแลว่าข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบตั ิตาม
ข้ อก�ำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้ องกับความเป็ นอิสระและได้ สื่อสารกับผู้มีหน้ าที่
ในการก�ำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ทงหมดตลอดจนเรื
ั้
่ องอื่นซึง่ ข้ าพเจ้ าเชื่อ
ว่า มี เ หตุผ ลที่ บุค คลภายนอกอาจพิ จ ารณาว่า กระทบต่อ ความเป็ น อิ ส ระของ
ข้ าพเจ้ าและมาตรการที่ข้าพเจ้ าใช้ เพื่อป้องกันไม่ให้ ข้าพเจ้ าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่ องทังหลายที
้
่สื่อสารกับผู้มีหน้ าที่ในการก�ำกับดูแล ข้ าพเจ้ าได้ พิจารณา
เรื่ องต่างๆ ที่มีนัยส�ำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปั จจุบันและ
ก�ำหนดเป็ นเรื่ องส�ำคัญในการตรวจสอบ ข้ าพเจ้ าได้ อธิ บายเรื่ องเหล่านีไ้ ว้ ใน
รายงานของผู้สอบบัญชีเว้ นแต่กฎหมายหรื อข้ อบังคับห้ ามไม่ให้ เปิ ดเผยเรื่ องดัง
กล่าวต่อสาธารณะ หรื อในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ ้น ข้ าพเจ้ าพิจารณาว่าไม่
ควรสื่ อ สารเรื่ อ งดัง กล่ า วในรายงานของข้ า พเจ้ า เพราะการกระท� ำ ดัง กล่ า ว
สามารถคาดการณ์ได้ อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผล
ประโยชน์ที่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียสาธารณะจะได้ จากการสื่อสารดังกล่าว
ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน�ำเสนอรายงานฉบับนี ้

• Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial
statements, including the disclosures, and whether the financial
statements represent the underlying transactions and events in a manner
that achieves fair presentation.
• Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial
information of the entities or business activities within the Group to
express an opinion on the consolidated financial statements. I am
responsible for the direction, supervision, and performance of the group
audit. I remain solely responsible for my audit opinion.
I communicate with those charged with governance regarding, among
other matters, the planned scope and timing of the audit and significant
audit findings, including any significant deficiencies in internal control that
I identify during my audit.
I also provide those charged with governance with a statement that I
have complied with relevant ethical requirements regarding
independence, and to communicate with them all relationships and other
matters that may reasonably be thought to bear on my independence,
and where applicable, related safeguards.
From the matters communicated with those charged with governance,
I determine those matters that were of most significance in the audit of the
financial statements of the current period and are therefore the key audit
matters. I describe these matters in my auditor’s report unless law or
regulation precludes public disclosure about the matter or when, in
extremely rare circumstances, I determine that a matter should not be
communicated in my report because the adverse consequences of doing
so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits
of such communication.
I am responsible for the audit resulting in this independent auditor’s
report.

สุมาลี รี วราบัณฑิต

Sumalee Reewarabandith

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3970

Certified Public Accountant (Thailand) No. 3970

บริ ษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด
EY Office Limited

กรุงเทพฯ: 22 กุมภาพันธ์ 2561
Bangkok: 22 February 2018

116

Planet Communications Asia Public Company Limited

Annual Report 2017

บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (Planet Communications Asia Public Company Limited and its subsidiary)
งบแสดงฐานะการเงิน (Statement of financial position)
ส�ำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 (As at 31 December 2017)
หน่วย: บาท (Unit: Baht)
หมายเหตุ
สินทรัพย์ (Assets)
สินทรัพย์หมุนเวียน (Current assets)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
(Cash and cash equivalents)
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น
(Trade and other receivables)
รายได้ ค้างรับ
(Accrued income)
สินค้ าคงเหลือ
(Inventories)
เงินจ่ายล่วงหน้ าค่าสินค้ า
(Advances for purchases of goods)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
(Other current assets)
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
(Total current assets)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (Non-current assets)
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค� ้ำประกัน
(Restricted bank deposits)
เงินลงทุนในบริ ษัทย่อย
(Investment in subsidiary)
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
(Leasehold improvement and equipment)
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
(Deferred tax assets)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
(Other non-current assets)
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
(Total non-current assets)
รวมสินทรัพย์
(Total assets)

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(Note)

(Consolidated Financial statements)

2560 (2017)

2560 (2017)

2559 (2016)

7

15,839,090

14,628,265

4,995,753

8

281,255,168

281,255,168

309,062,422

71,833,993

71,833,993

58,374,106

179,419,713

179,419,713

221,260,041

38,024,788

38,024,788

29,175,582

8,545,309

8,526,403

6,832,051

594,918,061

593,688,330

629,699,955

10

57,151,344

57,151,344

70,850,159

11

-

1,250,000

-

12

153,513,866

152,877,097

114,133,639

22

16,360,802

16,360,802

9,637,567

13

26,122,123

26,122,123

13,436,086

253,148,135

253,761,366

208,057,451

848,066,196

847,449,696

837,757,406

9

(Separate financial statements)
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บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (Planet Communications Asia Public Company Limited and its subsidiary)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) (Statement of financial position (continued)
ส�ำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 (As at 31 December 2017)
หน่วย: บาท (Unit: Baht)
หมายเหตุ
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
(Liabilities and shareholders’ equity)
หนี้สินหมุนเวียน (Current liabilities)
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจากธนาคาร
้
(Bank overdrafts and short-term loans from banks)
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น
(Trade and other payables)
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถงึ ก�ำหนดช�ำระภายในหนึง่ ปี
(Current portion of long-term loan)
เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่จดั เป็ นหนี ้สินหมุนเวียน
หนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถงึ ก�ำหนด
(Long-term loan - classified as current liability
Current portion of liabilities under finance)
ช�ำระภายในหนึง่ ปี
(Lease agreements)
เงินรับล่วงหน้ าค่าสินค้ าและบริ การ
(Advances received for goods and services)
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
(Other current liabilities)
รวมหนี้สินหมุนเวียน
(Total current liabilities)
หนี้สินไม่หมุนเวียน
(Non-current liabilities)
หนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
(Liabilities under finance lease agreements)
ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
(Provision for long-term employee benefits)
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
(Total non-current liabilities)
รวมหนี้สิน
(Total liabilities)

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(Note)

(Consolidated Financial statements)

2560 (2017)

2560 (2017)

2559 (2016)

14

282,722,910

282,722,910

249,202,131

15

91,910,991

91,776,796

68,434,022

16

20,400,000

20,400,000

20,400,000

16

2,200,000

2,200,000

22,600,000

17

3,962,582

3,828,276

2,604,757

17,166,161

17,166,161

8,296,939

1,990,780

1,990,780

5,432,013

420,353,424

420,084,923

376,969,862

17

8,954,712

8,455,069

12,283,556

18

18,359,931

18,359,931

16,485,332

27,314,643

26,815,000

28,768,888

447,668,067

446,899,923

405,738,750

หมายเหตุ :
ประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี ้
The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

(Separate financial statements)
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บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (Planet Communications Asia Public Company Limited and its subsidiary)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) (Statement of financial position (continued))
ส�ำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 (As at 31 December 2017)
หน่วย: บาท (Unit: Baht)
หมายเหตุ
(Note)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
(Shareholders’ equity)
ทุนเรื อนหุ้น
(Share capital)
ทุนจดทะเบียน
(Registered)
หุ้นสามัญ 250,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
(250,000,000 ordinary shares of Baht 1 each)
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ ว
(Issued and paid-up)
หุ้นสามัญ 250,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
(250,000,000 ordinary shares of Baht 1 each)
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
(Premium on ordinary shares)
ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้ ห้ นุ เป็ นเกณฑ์
(Capital surplus on share-based payment)
ก�ำไรสะสม
(Retained earnings)
จัดสรรแล้ ว - ส�ำรองตามกฎหมาย
(Appropriated - statutory reserve)
ยังไม่ได้ จดั สรร (ขาดทุนสะสม)
(Unappropriated (deficits))
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
(Total shareholders’ equity)
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
(Total liabilities and shareholders’ equity)

19

หมายเหตุ :
ประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี ้
The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

งบการเงินรวม

(Consolidated Financial statements)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(Separate financial statements)

2560 (2017)

2560 (2017)

2559 (2016)

250,000,000

250,000,000

250,000,000

250,000,000

250,000,000

250,000,000

129,163,346

129,163,346

129,163,346

17,117,100

17,117,100

17,117,100

10,073,000

10,073,000

10,073,000

(5,955,317)

(5,803,673)

25,665,210

400,398,129

400,549,773

432,018,656

848,066,196

847,449,696

837,757,406
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บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (Planet Communications Asia Public Company Limited and its subsidiary)
งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ (Statement of comprehensive income)
ส�ำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 (As at 31 December 2017)
หน่วย: บาท (Unit: Baht)
หมายเหตุ
(Note)

ก�ำไรขาดทุน (Profit or loss) :
รายได้ (Revenues)
รายได้ จากการขาย (Sales)
รายได้ จากการบริ การ (Service income)
รายได้ อื่น (Other income)
รวมรายได้ (Total revenues)
ค่าใช้จ่าย (Expenses)
ต้ นทุนขาย (Cost of sales)
ต้ นทุนบริ การ (Cost of services)
ค่าใช้ จา่ ยในการขาย (Selling expenses)
ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หาร (Administrative expenses)
รวมค่าใช้จ่าย (Total expenses)
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน และรายได้ภาษีเงินได้
(Loss before finance cost and tax income)
ค่าใช้ จา่ ยทางการเงิน (Finance cost)
ขาดทุนก่อนรายได้ภาษีเงินได้ (Loss before tax income)
รายได้ ภาษี เงินได้ (Tax income)
ขาดทุนส�ำหรับปี (Loss for the year)

20

22

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (Other comprehensive income) :
รายการที่จะไม่ถกู บันทึกในส่วนของก�ำไร หรื อขาดทุนในภาย
หลังผลก�ำไรจากการประมาณการตามหลัก คณิตศาสตร์
ประกันภัย - สุทธิจากภาษี เงินได้
(Other comprehensive income not to be reclassified to profit or
loss in subsequent periods Actuarial gain - net of income tax)
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี
(Other comprehensive income for the year)
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
(Total comprehensive income for the year)
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (Basic loss per share)
ขาดทุนส�ำหรับปี (Loss for the year)

23

หมายเหตุ :
ประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี ้
The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

งบการเงินรวม

(Consolidated Financial statements)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(Separate financial statements)

2560 (2017)

2560 (2017)

2559 (2016)

545,653,004
129,589,686
5,927,850
681,170,540

545,653,004
129,589,686
5,926,558
681,169,248

601,428,073
114,027,924
1,866,091
717,322,088

441,986,965
99,846,102
60,210,516
103,447,366
705,490,949
(24,320,409)

441,986,965
99,846,102
60,210,516
103,302,593
705,346,176
(24,176,928)

476,863,838
78,413,379
61,940,452
114,504,819
731,722,488
(14,400,400)

(14,023,353)
(38,343,762)
6,723,235
(31,620,527)

(14,015,190)
(38,192,118)
6,723,235
(31,468,883)

(13,321,671)
(27,722,071)
3,004,425
(24,717,646)

-

-

8,036,298

-

-

8,036,298

(31,620,527)

(31,468,883)

(16,681,348)

(0.13)

(0.13)

(0.10)
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บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (Planet Communications Asia Public Company Limited and its subsidiary)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (Statement of changes in shareholders’ equity)
ส�ำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 (As at 31 December 2017)
หน่วย: บาท (Unit: Baht)
งบการเงินรวม (Consolidated financial statements)
ก�ำไรสะสม (Retained earnings)
ทุนเรื อนหุ้นที่ออก
ส่วนเกิน
และช�ำระแล้ ว มูลค่าหุ้นสามัญ
Issued and
Premium on
paid-up
ordinary shares
share capital
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
Balance as at 1 January 2017

ส่วนเกินทุน
จัดสรรแล้ วยังไม่ได้ จดั สรร
จากการจ่ายโดย ส�ำรองตามกฎหมาย (ขาดทุนสะสม)
ใช้ ห้ นุ เป็ นเกณฑ์ Appropriated - Unappropriated
Capital surplus statutory reserve
(deficits)
on share-based
payment

รวม
Total

250,000,000

129,163,346

17,117,100

10,073,000

25,665,210

432,018,656

ขาดทุนส�ำหรับงวด
Loss for the year

-

-

-

-

(31,620,527)

(31,620,527)

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมส�ำหรับปี
Total comprehensive income for the year

-

-

-

-

(31,620,527)

(31,620,527)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
Balance as at 31 December 2017

250,000,000

129,163,346

17,117,100

10,073,000

(5,955,317)

400,398,129

หมายเหตุ :
ประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี ้
The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (Planet Communications Asia Public Company Limited and its subsidiary)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) (Statement of changes in shareholders’ equity (continued))
ส�ำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 (As at 31 December 2017)
หน่วย: บาท (Unit: Baht)
งบการเงินเฉพาะกิจการ (Separate financial statements)
ก�ำไรสะสม (Retained earnings)
ทุนเรื อนหุ้นที่ออก
ส่วนเกิน
และช�ำระแล้ ว มูลค่าหุ้นสามัญ
Issued and
Premium on
paid-up
ordinary shares
share capital

ยังไม่ได้ จดั สรร
จัดสรรแล้ วส่วนเกินทุน
จากการจ่ายโดย ส�ำรองตามกฎหมาย (ขาดทุนสะสม)
ใช้ ห้ นุ เป็ นเกณฑ์ Appropriated - Unappropriated
(deficits)
Capital surplus statutory reserve
on share-based
payment

รวม
Total

250,000,000

129,163,346

17,117,100

10,073,000

77,344,906

483,698,352

ขาดทุนส�ำหรับปี
Loss for the year

-

-

-

-

(24,717,646)

(24,717,646)

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นส�ำหรับปี
Other comprehensive income for the year

-

-

-

-

8,036,298

8,036,298

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมส�ำหรับปี
Total comprehensive income for the year

-

-

-

-

(16,681,348)

(16,681,348)

เงินปั นผลจ่าย (หมายเหตุ 26)
Dividends paid (Note 26)

-

-

-

-

(34,998,348)

(34,998,348)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 250,000,000
Balance as at 31 December 2016

129,163,346

17,117,100

10,073,000

25,665,210

432,018,656

250,000,000

129,163,346

17,117,100

10,073,000

25,665,210

432,018,656

ขาดทุนส�ำหรับปี
Loss for the year

-

-

-

-

(31,468,883)

(31,468,883)

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมส�ำหรับปี
Total comprehensive income for the year

-

-

-

-

(31,468,883)

(31,468,883)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
Balance as at 31 December 2017

250,000,000

129,163,346

17,117,100

10,073,000

(5,803,673)

400,549,773

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
Balance as at 1 January 2016

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
Balance as at 1 January 2017

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี ้
The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (Planet Communications Asia Public Company Limited and its subsidiary)
งบกระแสเงินสด (Cash flow statement)
ส�ำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 (As at 31 December 2017)
หน่วย: บาท (Unit: Baht)
งบการเงินรวม 2560
Consolidated
financial statements
2017
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน (Cash flows from operating activities)
ขาดทุนก่อนภาษี (Loss before tax)
รายการปรับกระทบยอดขาดทุนก่อนภาษี เป็ นเงินสดรับ (จ่าย)จากกิจกรรมด�ำเนินงาน
(Adjustments to reconcile loss before tax to net cash provided by (paid from) operating activities:)
ค่าเสื่อมราคา (Depreciation)
ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ (Allowance for doubtful accounts)
การปรับลดราคาทุนของสินค้ าคงเหลือให้ เป็ นมูลค่าสุทธิที่จะได้ รับ
(Reduction of cost of inventories to net realisable value)
ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายอุปกรณ์ (Gain on sales of equipment)
ตัดจ�ำหน่ายอุปกรณ์ (Equipment written-off)
ค่าใช้ จา่ ยผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (Long-term employee benefits expenses)
(ก�ำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจริ ง (Unrealised (gain) loss on exchange rate)
ดอกเบี ้ยรับ (Interest income)
ค่าใช้ จา่ ยดอกเบี ้ย ( Interest expense)
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี ้สินด�ำเนินงาน
(Profit from operating activities before changes in operating assets and liabilities)
สินทรัพย์ด�ำเนินงาน (เพิ่มขึ ้น) ลดลง
(Operating assets (increase) decrease)
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่นและรายได้ ค้างรับ (Trade and other receivables and accrued income)
สินค้ าคงเหลือ (Inventories)
เงินจ่ายล่วงหน้ าค่าสินค้ า (Advances for purchases of goods)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (Other current assets)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (Other non-current assets)
หนี ้สินด�ำเนินงานเพิ่มขึ ้น (ลดลง) (Operating liabilities increase (decrease))
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น (Trade and other payables)
เงินรับล่วงหน้ าค่าสินค้ าและบริ การ (Advances received for goods and services)
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น (Other current liabilities)
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (Cash paid for long-term employee benefits)
เงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน (Cash flows from operating activities)
จ่ายภาษี เงินได้ (Cash paid for income tax)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�ำเนินงาน (Net cash from operating activities)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี ้
The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

งบการเงินเฉพาะกิจการ
Separate financial statements
2560
2559
(2017)
(2016)

(38,343,762)

(38,192,118)

(27,722,071)

28,646,114
4,976,329
2,145,957

28,623,721
4,976,329
2,145,957

24,864,303
993,078
8,859,431

4,749
2,139,599
(821,441)
(292,682)
10,696,849
9,151,712

4,749
2,139,599
(821,441)
(291,390)
10,693,051
9,278,457

(273,525)
84,172
3,492,369
855,308
(564,925)
9,986,706
20,574,846

9,337,343
39,694,371
(8,849,206)
(1,726,203)
(2,512,359)

9,337,343
39,694,371
(8,849,206)
(1,707,297)
(2,512,359)

70,520,696
21,571,208
11,125,602
(3,897,014)
7,673,782

23,161,001
8,869,222
(3,441,233)
(265,000)
73,419,648
(10,173,678)
63,245,970

23,026,806
8,869,222
(3,441,233)
(265,000)
73,431,104
(10,173,678)
63,257,426

(51,155,203)
(10,855,243)
1,966,242
(2,110,000)
65,414,916
(12,234,960)
53,179,956
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บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (Planet Communications Asia Public Company Limited and its subsidiary)
งบกระแสเงินสด (ต่อ) (Cash flow statement (continued))
ส�ำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 (As at 31 December 2017)
หน่วย: บาท (Unit: Baht)
งบการเงินรวม 2560
Consolidated
financial statements
2017
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (Cash flows from investing activities)
เงินสดจ่ายเพื่อซื ้อเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย (Cash paid for investment in subsidiary)
ซื ้ออุปกรณ์ (Acquisition of equipment)
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค� ้ำประกันลดลง (Decrease in restricted bank deposits)
ดอกเบี ้ยรับ (Interest received)
เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายอุปกรณ์ (Proceeds from sales of equipment)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (Net cash flows used in investing activities)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน (Cash flows from financing activities)
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจากธนาคารเพิ
้
่มขึ ้น (ลดลง)
(Increase (decrease) in bank overdrafts and short-term loans from banks)
จ่ายช�ำระหนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงิน (Payment of liabilities under finance lease agreements)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว (Cash received from long-term loan)
ช�ำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว (Repayment of long-term loan)
จ่ายดอกเบี ้ย (Interest paid)
จ่ายเงินปั นผล (Dividend paid)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (Net cash from (used in) financing activities)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
(Net increase (decrease) in cash and cash equivalents)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้ นปี (Cash and cash equivalents at beginning of year)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (Cash and cash equivalents at end of year)
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม (Supplemental cash flows information:)
รายการที่ไม่ใช่เงินสด (Non-cash transactions)
ซื ้ออุปกรณ์ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าการเงิน
(Purchase of equipment under finance lease agreement)
ผลก�ำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย (Actuarial gain)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี ้
The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

งบการเงินเฉพาะกิจการ
Separate financial statements
2560
2559
(2017)
(2016)

(67,371,928)
13,698,815
305,627
(53,367,486)

(1,250,000)
(67,371,928)
13,698,815
304,335
(54,618,778)

(50,363,949)
2,225,668
573,842
273,527
(47,290,912)

34,691,883

34,691,883

(12,638,024)

(2,630,181)
(20,400,000)
(10,696,849)
964,853
10,843,337

(2,604,968)
(20,400,000)
(10,693,051)
993,864
9,632,512

(2,386,517)
60,000,000
(17,000,000)
(10,037,006)
(34,998,348)
(17,059,895)
(11,170,851)

4,995,753
15,839,090
-

4,995,753
14,628,265
-

16,166,604
4,995,753
-

659,162

-

-

-

-

10,045,372
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บริ ษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ำกัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
ส�ำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

Planet Communications Asia Public Company Limited and its subsidiary
Notes to consolidated financial statements
For the year ended 31 December 2017

1.ข้อมูลทั่วไป
บริ ษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ำกัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) เป็ นบริ ษัท
มหาชนซึง่ จัดตังและมี
้
ภมู ิล�ำเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริ ษัทฯคือการ
จ�ำหน่าย ให้ บริ การติดตังและบ�
้
ำรุงรักษาอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม ที่อยูต่ ามที่
จดทะเบียนของบริ ษัทฯอยูท่ ี่ 157 ซอยรามอินทรา 34 ถนนรามอินทรา แขวงท่า
แร้ ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

1. General information
Planet Communications Asia Public Company Limited (“the Company”) is a
public company incorporated and domiciled in Thailand. The Company is
principally engaged in the distribution, installation and maintenance of
telecommunication equipment. The registered office of the Company is at 157
Soi Ramindra 34, Ramindra Road, Kwaeng Tarang, Khet Bangkhen, Bangkok.

2. เกณฑ์ในการจัดท�ำงบการเงิน
2.1 งบการเงินนี ้จัดท�ำขึ ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก�ำหนดในพระ
ราชบัญญัตวิ ชิ าชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้ อก�ำหนด
ในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ าลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระ
ราชบัญญัตกิ ารบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็ นงบการเงินฉบับทีบ่ ริษทั ฯใช้ เป็ นทางการตามกฎหมาย
งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี ้
งบการเงินนี ้ได้ จดั ท�ำขึ ้นโดยใช้ เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้ นแต่จะได้ เปิ ดเผยเป็ นอย่าง
อื่นในนโยบายการบัญชี
2.2 เกณฑ์ในการจัดท�ำงบการเงินรวม
ก) งบการเงินรวมนี ้ได้ จดั ท�ำขึ ้นโดยรวมงบการเงินของบริ ษัท แพลนเน็ต คอมมิ
วนิเคชัน่ เอเชีย จ�ำกัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย (ซึง่ ต่อไปนี ้รวมเรี ยกว่า “กลุม่
บริ ษัทฯ”) ดังต่อไปนี ้

2. Basis of preparation
2.1 The financial statements have been prepared in accordance with Thai
Financial Reporting Standards enunciated under the Accounting
Professions Act B.E. 2547 and their presentation has been made in
compliance with the stipulations of the Notification of the Department of
Business Development dated 11 October 2016, issued under the
Accounting Act B.E. 2543.
The financial statements in Thai language are the official statutory financial
statements of the Company. The financial statements in English language
have been translated from the Thai language financial statements.
The financial statements have been prepared on a historical cost basis
except where otherwise disclosed in the accounting policies.
2.2 Basis of consolidation
a) The consolidated financial statements include the financial statements
of Planet Communications Asia Public Company Limited and the following
subsidiary (hereinafter called “the Group”).
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ชื่อบริ ษัท
Company’s name
บริ ษัท แพลนเน็ตไฟเบอร์ จ�ำกัด
PlanetFiber Company Limited

ลักษณะธุรกิจ
Nature of business

จัดตังขึ
้ ้นในประเทศ
Country of incorporation

ให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูงและบริ การอื่น
ที่เกี่ยวข้ องบนโครงข่ายไฟเบอร์ ออฟติก
Rendering high speed internet service and all
concerning services with Fiber-Optic network

ไทย
Thailand

ข) บริ ษัทฯจะถื อว่ามีการควบคุมกิ จการที่เข้ าไปลงทุนหรื อบริ ษัทย่อยได้ หาก
บริ ษัทฯมีสิทธิ ได้ รับหรื อมีส่วนได้ เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้ าไปลงทุน
และสามารถใช้ อ�ำนาจในการสัง่ การกิจกรรมที่สง่ ผลกระทบอย่างมีนยั ส�ำคัญต่อ
จ�ำนวนเงินผลตอบแทนนันได้
้
ค) บริ ษัทฯน�ำงบการเงินของบริ ษัทย่อยมารวมในการจัดท�ำงบการเงินรวมตังแต่
้
วัน ที่ บ ริ ษั ท ฯมี อ� ำ นาจในการควบคุม บริ ษั ท ย่อ ยจนถึง วัน ที่ บ ริ ษั ท ฯสิน้ สุด การ
ควบคุมบริ ษัทย่อยนัน้
ง) งบการเงินของบริ ษัทย่อยได้ จัดท�ำขึน้ โดยใช้ นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญเช่น
เดียวกันกับของบริ ษัทฯ
จ) ยอดคงค้ างระหว่างบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย รายการค้ าระหว่างกันที่มีสาระ
ส�ำคัญได้ ถกู ตัดออกจากงบการเงินรวมนี ้แล้ ว
2.3 บริ ษัทฯจัดท�ำงบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงเงินลงทุนในบริ ษัทย่อยตาม
วิธีราคาทุน

อัตราร้ อยละของการถือหุ้น
Shareholding percentage
ปี 2560 (2017) ปี 2559 (2016)
100%

-

b) The Company is deemed to have control over an investee or subsidiary
if it has rights, or is exposed, to variable returns from its involvement with
the investee, and it has the ability to direct the activities that affect the
amount of its returns.
c) Subsidiary is fully consolidated, being the date on which the Company
obtains control, and continues to be consolidated until the date when
such control ceases.
d) The financial statements of the subsidiary are prepared using the same
significant accounting policies as the Company.
e) Material balances and transactions between the Company and its
subsidiary have been eliminated from the consolidated financial
statements.
2.3 The separate financial statements present investment in subsidiary
under the cost method.
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รายงานประจ�ำปี บริ ษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2560

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่ มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบนั
ในระหว่างปี
กลุม่ บริษัทฯได้ น�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการ
ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึง
แนวปฏิบตั ทิ างบัญชีฉบับใหม่ ซึง่ มีผลบังคับใช้ สำ� หรับงบการเงินทีม่ รี อบระยะ
เวลาบัญชีทเี่ ริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดังกล่าวได้ รับการปรั บปรุ งหรื อจัดให้ มีขึน้ เพื่อให้ มีเนือ้ หา
เท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่
เป็ นการปรับปรุงถ้ อยค�ำและค�ำศัพท์ การตีความและการให้ แนวปฏิบตั ทิ างการ
บัญชีกบั ผู้ใช้ มาตรฐาน การน�ำมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดังกล่าว
มาถือปฏิบตั นิ ี ้ไม่มผี ลกระทบอย่างเป็ นสาระส�ำคัญต่องบการเงินของกลุม่ บริษัทฯ
ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ ในอนาคต
ในระหว่างปี ปัจจุบนั
สภาวิชาชีพบัญชีได้ ประกาศใช้ มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ นและการตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับปรั บปรุ ง
(ปรับปรุง 2560) จ�ำนวนหลายฉบับ ซึง่ มีผลบังคับใช้ สำ� หรับงบการเงินทีม่ รี อบ
ระยะเวลาบัญชีทเี่ ริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดังกล่าวได้ รับการปรับปรุงหรื อจัดให้ มีขึ ้นเพื่อให้ มีเนื ้อหาเท่าเทียมกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็ นการปรับปรุง
และอธิบายให้ ชดั เจนเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษัทฯเชื่ อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับ
ปรับปรุงจะไม่มผี ลกระทบอย่างเป็ นสาระส�ำคัญต่องบการเงินเมือ่ น�ำมาถือปฏิบตั ิ

3. New financial reporting standards
(a) Financial reporting standards that became effective in the current year
During the year, the Group has adopted the revised financial reporting
standards and interpretations (revised 2016) and new accounting
treatment guidance which are effective for fiscal years beginning on or
after 1 January 2017. These financial reporting standards were aimed at
alignment with the corresponding International Financial Reporting
Standards with most of the changes directed towards revision of wording
and terminology, and provision of interpretations and accounting guidance
to users of standards. The adoption of these financial reporting standards
does not have any significant impact on the Group’s financial statements.
(b) Financial reporting standards that will become effective in the future
During the current year, the Federation of Accounting Professions
issued a number of revised financial reporting standards and
interpretations (revised 2017) which are effective for fiscal years
beginning on or after 1 January 2018. These financial reporting standards
were aimed at alignment with the corresponding International Financial
Reporting Standards with most of the changes and clarifications directed
towards disclosures in the notes to financial statements.
The management of the Group believes that the revised financial
reporting standards will not have any significant impact on the financial
statements when they are initially applied.

4. นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
4.1 การรับรู้รายได้
ขายสินค้ า
รายได้ จ ากการขายสิ น ค้ า รั บ รู้ เมื่ อ กลุ่ม บริ ษั ท ฯได้ โ อนความเสี่ ย งและผล
ตอบแทนที่มีนยั ส�ำคัญของความเป็ นเจ้ าของสินค้ าให้ กบั ผู้ซื ้อแล้ ว รายได้ จาก
การขายแสดงมูล ค่ า ตามราคาในใบก� ำ กับ สิ น ค้ า โดยไม่ ร วมภาษี มูล ค่ า เพิ่ ม
ส�ำหรับสินค้ าที่ได้ สง่ มอบหลังจากหักส่วนลดแล้ ว
รายได้ จากการขายอุปกรณ์พร้ อมออกแบบระบบและติดตัง้
รายได้ จากการขายอุปกรณ์ พร้ อมออกแบบระบบและติดตังรั
้ บรู้ ตามอัตราส่วน
ของงานที่ท�ำเสร็จ อัตราส่วนของงานที่ท�ำเสร็ จค�ำนวณตามสัดส่วนของต้ นทุนที่
เกิดขึ ้นแล้ วจนถึงวันสิ ้นงวดกับประมาณการต้ นทุนทังสิ
้ ้นของโครงการ รายได้ ที่
รับรู้แล้ วแต่ยงั ไม่ถงึ ก�ำหนดเรี ยกช�ำระตามสัญญาแสดงไว้ เป็ น “รายได้ ค้างรับ”
ในงบแสดงฐานะการเงิน
รายได้ คา่ บริ การ
รายได้ ค่าบริ การบ�ำรุ งรั กษาและรายได้ ค่าบริ การอินเทอร์ เน็ตรั บรู้ เมื่อได้ ให้
บริ การแล้ ว
ดอกเบี ้ยรับ
ดอกเบีย้ รั บถื อเป็ นรายได้ ตามเกณฑ์ คงค้ างโดยค�ำนึงถึงอัตราผลตอบแทน
ที่แท้ จริ ง
4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และ
เงินลงทุนระยะสันที
้ ่มีสภาพคล่องสูง ซึง่ ถึงก�ำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่
เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้ มาและไม่มีข้อจ�ำกัดในการเบิกใช้
4.3 ลูกหนี ้การค้ า
ลูกหนี ้การค้ าแสดงมูลค่าตามจ�ำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้ รับ กลุม่ บริ ษัทฯบันทึก
ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญส�ำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ ้นจากการเก็บ
เงินจากลูกหนี ้ไม่ได้ ซึง่ โดยทัว่ ไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการ
วิเคราะห์อายุหนี ้

4. Significant accounting policies
4.1 Revenue recognition
Sales of goods
Sales of goods are recognised when the significant risks and rewards
of ownership of the goods have passed to the buyer. Sales are the
invoiced value, excluding value added tax, of goods supplied after
deducting discounts and allowances.
Revenue from sales of equipment including designation and installation
Revenue from sales of equipment including designation and installation
are recognised on the basis of percentage of completion. The percentage
of completion is calculated by reference to actual costs incurred to the
ended of period as proportion of estimated total cost of the project.
Recognised revenues that are not yet due per contracts are presented as
“Accrued income” in the statement of financial position.
Rendering of services
Maintenance service revenue and revenue from internet service are
recognised when services have been rendered.
Interest income
Interest income is recognised on an accrual basis based on the effective
interest rate.
4.2 Cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents consist of cash in hand and at banks, and
all highly liquid investments with an original maturity of three months or
less and not subject to withdrawal restrictions.
4.3 Trade accounts receivable
Trade accounts receivable are stated at the net realisable value.
Allowance for doubtful accounts is provided for the estimated losses that
may be incurred in collection of receivables. The allowance is generally
based on collection experience and analysis of debt aging.
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4.4 สินค้ าคงเหลือ
สินค้ าคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีเข้ าก่อน-ออกก่อน) หรื อมูลค่า
สุทธิที่จะได้ รับแล้ วแต่ราคาใดจะต�่ำกว่า
4.5เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษัทย่อยที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตาม
วิธีราคาทุนหักค่าเผื่อการด้ อยค่า
4.6 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคา
สะสมและค่าเผื่อการด้ อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ ามี)
ค่าเสื่อมราคาของส่วนปรับปรุ งอาคารเช่าและอุปกรณ์ค�ำนวณจากราคาทุนของ
สินทรัพย์โดยวิธีเส้ นตรงตามอายุการให้ ประโยชน์โดยประมาณดังนี ้

4.4 Inventories			
Inventories are valued at the lower of cost (under the first in-first out
method) and net realisable value.
4.5 Investment
Investments in subsidiary, presented in the separate financial
statements, is stated at cost less allowance for impairment loss.
4.6 Leasehold improvement and equipment/Depreciation
Leasehold improvement and equipment are stated at cost less accumulated
depreciation and allowance for loss on impairment of assets (if any).
Depreciation of leasehold improvement and equipment is calculated by
reference to their costs on the straight-line basis over the following
estimated useful lives.

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า
(Leasehold improvement)
อุปกรณ์โครงข่าย
(Network equipment)
อุปกรณ์ทดสอบ
(Testing equipment)
เครื่องตกแต่ง ติดตังและเครื
้
่องใช้ สำ� นักงาน
(Furniture, fixtures and office equipment)
ยานพาหนะ
(Motor vehicles)
ค่าเสื่อมราคารวมอยูใ่ นการค�ำนวณผลการด�ำเนินงาน
โดยไม่มีการคิดค่า
เสื่อมราคาส�ำหรับสินทรัพย์ระหว่างติดตัง้
กลุ่มบริ ษัทฯตัดรายการส่วนปรับปรุ งอาคารเช่าและอุปกรณ์ ออกจากบัญชีเมื่อ
จ�ำหน่ายสินทรัพย์หรื อคาดว่าจะไม่ได้ รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจาก
การใช้ หรื อการจ�ำหน่ายสินทรัพย์ รายการ
ผลก�ำไรหรื อขาดทุนจาก
การจ�ำหน่ายสินทรั พย์ จะรั บรู้ ในส่วนของก�ำไรหรื อขาดทุนเมื่อกลุ่มบริ ษัทฯตัด
รายการสินทรัพย์นนออกจากบั
ั้
ญชี
4.7 รายการธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกันกับบริ ษัทฯ หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มี
อ�ำนาจควบคุมบริ ษัทฯ หรื อถูกบริ ษัทฯควบคุมไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทาง
อ้ อม หรื ออยูภ่ ายใต้ การควบคุมเดียวกันกับบริ ษัทฯ
นอกจากนี ้ บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกันยังหมายรวมถึงบริ ษัทร่วมและบุคคล
หรื อกิจการที่มีสิทธิ ออกเสียงโดยทางตรงหรื อทางอ้ อมซึ่งท�ำให้ มีอิทธิ พลอย่าง
เป็ นสาระส�ำคัญต่อบริ ษัทฯ ผู้บริ หารส�ำคัญ กรรมการหรื อพนักงานของบริ ษัทฯที่
มีอ�ำนาจในการวางแผนและควบคุมการด�ำเนินงานของบริ ษัทฯ
4.8 สัญญาเช่าระยะยาว
สัญญาเช่าอาคารและอุปกรณ์ ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็ น
เจ้ าของส่วนใหญ่ได้ โอนไปให้ กบั ผู้เช่าถือเป็ นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการ
เงินจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้ วยมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรื อมูลค่า
ปั จจุบนั สุทธิของจ�ำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้ วแต่มลู ค่าใดจะต�่ำกว่า
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้ จา่ ยทางการเงินจะบันทึกเป็ นหนี ้สินระยะยาว
ส่วนดอกเบี ้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของก�ำไรหรื อขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า
สินทรัพย์ที่ได้ มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้ งาน
ของสินทรัพย์ทเี่ ช่าหรืออายุของสัญญาเช่าแล้ วแต่ระยะเวลาใดจะต�ำ่ กว่า
สัญญาเช่าอาคารและอุปกรณ์ ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็ น
เจ้ าของส่วนใหญ่ไม่ได้ โอนไปให้ กบั ผู้เช่าถือเป็ นสัญญาเช่าด�ำเนินงาน จ�ำนวน
เงิ น ที่ จ่า ยตามสัญ ญาเช่า ด� ำ เนิ น งานรั บ รู้ เป็ น ค่า ใช้ จ่า ยในส่ว นของก� ำ ไรหรื อ
ขาดทุนตามวิธีเส้ นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า

-

4 ปี (ตามอายุสญ
ั ญาเช่า)
4 years (Lease term)
10 ปี
10 years
5 ปี
5 years
3, 5 ปี
3, 5 years
5 ปี
5 years

Depreciation is included in determining income. No depreciation is
provided on assets under installation.
An item of leasehold improvement and equipment is derecognised upon
disposal or when no future economic benefits are expected from its use
or disposal. Any gain or loss arising on disposal of an asset is included in
profit or loss when the asset is derecognised.
4.7 Related party transactions
Related parties comprise individuals or enterprises that control, or are
controlled by, the Company, whether directly or indirectly, or which are
under common control with the Company.
They also include associated companies and individuals or enterprises
which directly or indirectly own a voting interest in the Company that
gives them significant influence over the Company, key management
personnel, directors, and officers with authority in the planning and
direction of the Company’s operations.
4.8 Long-term leases
Leases of building and equipment which transfer substantially all the
risks and rewards of ownership are classified as finance leases. Finance
leases are capitalised at the lower of the fair value of the leased assets
and the present value of the minimum lease payments. The outstanding
rental obligations, net of finance charges, are included in long-term
payables, while the interest element is charged to profit or loss over the
lease period. The assets acquired under finance leases are depreciated
over the shorter of the useful life of the asset and the lease period.
Leases of building and equipment which do not transfer substantially
all the risks and rewards of ownership are classified as operating leases.
Operating lease payments are recognised as an expense in profit or loss
on the straight-line basis over the lease term.
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4.9 เงินตราต่างประเทศ
กลุ่มบริ ษัทฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการเป็ นสกุลเงิน
บาท ซึง่ เป็ นสกุลเงินที่ใช้ ในการด�ำเนินงานของกลุม่ บริ ษัทฯ รายการต่าง ๆ ของ
แต่ละกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้ วยสกุลเงินที่ใช้ ในการด�ำเนิน
งานของแต่ละกิจการนัน้
รายการที่ เ ป็ น เงิ น ตราต่ า งประเทศแปลงค่ า เป็ น เงิ น บาทโดยใช้ อัต ราแลก
เปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี ้สินที่เป็ นตัวเงินซึง่ อยูใ่ นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศได้ แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้ อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ ้นรอบระยะ
เวลารายงาน
ก�ำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้ รวมอยู่ใน
การค�ำนวณผลการด�ำเนินงาน
4.10 การด้ อยค่าของสินทรัพย์
ทุกวันสิ ้นรอบระยะเวลารายงานกลุม่ บริ ษัทฯจะท�ำการประเมินการด้ อยค่าของ
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า และอุปกรณ์ของกลุม่ บริ ษัทฯหากมีข้อบ่งชี ้ว่าสินทรัพย์
ดังกล่าวอาจด้ อยค่า กลุม่ บริ ษัทฯรับรู้ขาดทุนจากการด้ อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่า
จะได้ รับคืนของสินทรัพย์มีมลู ค่าต�่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นนั ้ ทังนี
้ ้
มูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนหมายถึง
มูลค่ายุตธิ รรมหักต้ นทุนในการขายของ
สินทรัพย์หรื อมูลค่าจากการใช้ สนิ ทรัพย์แล้ วแต่ราคาใดจะสูงกว่า
กลุ่ม บริ ษั ท ฯจะรั บ รู้ รายการขาดทุน จากการด้ อ ยค่ า ในส่ ว นของก� ำ ไรหรื อ
ขาดทุน
4.11 ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสันของพนั
้
กงาน
กลุม่ บริ ษัทฯรับรู้เงินเดือน ค่าจ้ าง โบนัสและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ น
ค่าใช้ จา่ ยเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ ระยะยาวอื่นของ
พนักงาน
โครงการสมทบเงิน
กลุม่ บริษทั ฯและพนักงานได้ ร่วมกันจัดตังกองทุ
้
นส�ำรองเลี ้ยงชีพ ซึง่ ประกอบด้ วย
เงินทีพ่ นักงานจ่ายสะสมและเงินทีก่ ลุม่ บริษทั ฯจ่ายสมทบให้ เป็ นรายเดือน สินทรัพย์
ของกองทุนส�ำรองเลี ้ยงชีพได้ แยกออกจากสินทรัพย์ของกลุม่ บริษทั ฯ เงินทีก่ ลุม่
บริษทั ฯจ่ายสมทบกองทุนส�ำรองเลี ้ยงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้ จา่ ยในปี ทเี่ กิดรายการ
โครงการผลประโยชน์ ห ลัง ออกจากงานและผลประโยชน์ ร ะยะยาวอื่ น ของ
พนักงาน
กลุ่มบริ ษัทฯมีภาระส�ำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้ แก่พนักงานเมื่อออกจาก
งานตามกฎหมายแรงงาน ซึง่ กลุม่ บริ ษัทฯถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานส�ำหรับพนักงาน นอกจากนัน้ กลุม่ บริ ษัทฯจัดให้ มี
โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ได้ แก่ โครงการเงินรางวัลการ
ปฏิบตั งิ านครบก�ำหนดระยะเวลา
กลุ่มบริ ษัทฯค�ำนวณหนีส้ ินตามโครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงานของ
พนักงาน และโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานโดยใช้ วิธีคดิ ลด
แต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญ
อิสระได้ ท�ำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย
ผลก� ำไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ส�ำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ ทนั ทีในก�ำไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลก�ำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส�ำหรับ
โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอืน่ ของพนักงานจะรับรู้ทนั ทีในก�ำไรหรือขาดทุน
4.12 การจ่ายโดยใช้ ห้ นุ เป็ นเกณฑ์
การทีผ่ ้ ถู ือหุ้นของกลุม่ บริษัทฯโอนตราสารทุนของกลุม่ บริษัทฯให้ แก่บคุ คล ต่าง
ๆ รวมทังพนั
้ กงาน ถือเป็ นรายการจ่ายโดยใช้ ห้ นุ เป็ นเกณฑ์ หากไม่ปรากฏว่าการ
โอนตราสารดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์เป็ นอย่างอื่นนอกเหนือจากการช�ำระค่าสินค้ า
หรือบริการทีไ่ ด้ สง่ มอบให้ แก่กลุม่ บริษัทฯ กลุม่ บริษัทฯจะบันทึกผลต่างของมูลค่า
ยุตธิ รรมทีส่ งู กว่าราคาโอนของตราสารทุน ณ วันโอนเป็ นค่าใช้ จา่ ยในก�ำไรหรือ
ขาดทุนและส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้ ห้ นุ เป็ นเกณฑ์ในส่วนของผู้ถือหุ้น

4.9 Foreign currencies
The consolidated and separate financial statements are presented in
Baht, which is also the Group’s functional currency. Items of each entity
included in the consolidated financial statements are measured using the
functional currency of that entity.
Transactions in foreign currencies are translated into Baht at the
exchange rate ruling at the date of the transaction. Monetary assets and
liabilities denominated in foreign currencies are translated into Baht at the
exchange rate ruling at the end of reporting period.
Gains and losses on exchange rate are included in determining
income.
4.10 Impairment of assets
At the end of each reporting period, the Group performs impairment
reviews in respect of the leasehold improvement and equipment
whenever events or changes in circumstances indicate that an asset may
be impaired. An impairment loss is recognised when the recoverable
amount of an asset, which is the higher of the asset’s fair value less costs
to sell and its value in use, is less than the carrying amount.
An impairment loss is recognised in profit or loss.
4.11 Employee benefits
Short-term employee benefits
Salaries, wages, bonuses and contributions to the social security fund
are recognised as expenses when incurred.
Post-employment benefits and other long-term employee benefits
Defined contribution plans
The Group and its employees have jointly established a provident fund.
The fund is monthly contributed by employees and by the Group. The
fund’s assets are held in a separate trust fund and the Group’s
contributions are recognised as expenses when incurred.
Defined benefit plans and other long-term employee benefits
The Group has obligations in respect of the severance payments it
must make to employees upon retirement under labor law. The Group
treats these severance payment obligations as a defined benefit plan. In
addition, the Group provides other long-term employee benefit plan,
namely long service awards.
The obligation under the defined benefit plan and other long-term
employee benefit plan is determined by a professionally qualified
independent actuary based on actuarial techniques, using the projected
unit credit method.
Actuarial gains and losses arising from post-employment benefits are
recognised immediately in other comprehensive income.
Actuarial gains and losses arising from other long-term benefits are
recognised immediately in profit and loss.
4.12 Share-based payment
Transfers of the Group’s equity instruments by its shareholders to
parties (including employees) that have supplied goods or services to the
Group are treated as share-based payment transactions, unless the
transfer is clearly for a purpose other than payment for goods or services
supplied to the Group. The Group records the excess of the fair value at
transfer date over the transfer price as an expense in profit or loss, and as
the capital surplus on share-based payment in the shareholders’ equity.
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4.13 ประมาณการหนี ้สิน
กลุม่ บริ ษัทฯจะบันทึกประมาณการหนี ้สินไว้ ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึง่ เป็ นผล
มาจากเหตุการณ์ในอดีตได้ เกิดขึ ้นแล้ ว และมีความเป็ นไปได้ คอ่ นข้ างแน่นอนว่า
กลุ่มบริ ษัทฯจะเสียทรั พยากรเชิงเศรษฐกิ จไปเพื่อปลดเปลือ้ งภาระผูกพันนัน้
และกลุม่ บริ ษัทฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนันได้
้ อย่างน่าเชื่อถือ
4.14 ภาษี เงินได้
ภาษี เงินได้ ประกอบด้ วยภาษี เงินได้ ปัจจุบนั และภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
ภาษี เงินได้ ปัจจุบนั
กลุม่ บริ ษัทฯบันทึกภาษี เงินได้ ปัจจุบนั ตามจ�ำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้ แก่หน่วย
งานจัดเก็บภาษี ของรัฐ โดยค�ำนวณจากก�ำไรทางภาษี ตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด
ในกฎหมายภาษี อากร
ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
กลุม่ บริ ษัทฯบันทึกภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่าง
ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี ้สิน ณ วันสิ ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐาน
ภาษี ของสินทรัพย์และหนี ้สินที่เกี่ยวข้ องนัน้ โดยใช้ อตั ราภาษี ที่มีผลบังคับใช้ ณ
วันสิ ้นรอบระยะเวลารายงาน
กลุ่มบริ ษัทฯรับรู้ หนีส้ ินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่
ต้ องเสียภาษี ทกุ รายการ แต่รับรู้สนิ ทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีส�ำหรับผล
แตกต่างชัว่ คราวที่ใช้ หกั ภาษี รวมทังผลขาดทุ
้
นทางภาษี ที่ยงั ไม่ได้ ใช้ ในจ�ำนวน
เท่าที่มีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ที่กลุ่มบริ ษัทฯจะมีก�ำไรทางภาษี ในอนาคต
เพียงพอที่จะใช้ ประโยชน์ จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้ หักภาษี และผลขาดทุน
ทางภาษี ที่ยงั ไม่ได้ ใช้ นนั ้
กลุ่มบริ ษัทฯจะทบทวนมูลค่าตามบัญชี ของสินทรั พย์ ภาษี เงิ นได้ รอการตัด
บัญชี ทุกสิน้ รอบระยะเวลารายงานและจะท� ำการปรั บลดมูลค่าตามบัญชี ดัง
กล่าว
หากมีความเป็ นไปได้ คอ่ นข้ างแน่วา่ กลุม่ บริ ษัทฯจะไม่มีก�ำไรทางภาษี
เพียงพอต่อการน�ำสินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีทงหมดหรื
ั้
อบางส่วนมาใช้
ประโยชน์
กลุม่ บริ ษัทฯจะบันทึกภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น
หากภาษี ที่เกิดขึ ้นเกี่ยวข้ องกับรายการที่ได้ บนั ทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น
4.15 การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุตธิ รรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้ รับจากการขายสินทรัพย์หรื อเป็ น
ราคาที่จะต้ องจ่ายเพื่อโอนหนี ้สินให้ ผ้ อู ื่นโดยรายการดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิด
ขึ ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื ้อและผู้ขาย(ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วดั มูลค่า กลุม่
บริ ษัทฯใช้ ราคาเสนอซื ้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์และหนี ้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ องก�ำหนดให้
ต้ องวัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุตธิ รรม
ยกเว้ นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่อง
ส�ำหรับสินทรัพย์หรื อหนี ้สินที่มีลกั ษณะเดียวกันหรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื ้อ
ขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กลุม่ บริ ษัทฯจะประมาณมูลค่ายุตธิ รรมโดยใช้
เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์
และพยายามใช้
ข้ อ มูล ที่ ส ามารถสัง เกตได้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ สิ น ทรั พ ย์ ห รื อ หนี ส้ ิ น ที่ จ ะวัด มูล ค่ า
ยุตธิ รรมนันให้
้ มากที่สดุ
ล� ำ ดับ ชัน้ ของมูล ค่า ยุติ ธ รรมที่ ใ ช้ วัด มูล ค่า และเปิ ด เผยมูล ค่า ยุติ ธ รรมของ
สินทรัพย์และหนี ้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็ นสามระดับตามประเภทของข้ อมูล
ที่น�ำมาใช้ ในการวัดมูลค่ายุตธิ รรม ดังนี ้
ระดับ 1 ใช้ ข้อมูลราคาเสนอซื ้อขายของสินทรัพย์หรื อหนี ้สินอย่างเดียวกันใน
ตลาดที่มีสภาพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ ของสินทรัพย์หรื อหนี ้สิน ไม่วา่ จะเป็ น
ข้ อมูลทางตรงหรื อทางอ้ อม
ระดับ 3 ใช้ ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้ อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคต
ที่กิจการประมาณขึ ้น
ทุกวันสิ ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุม่ บริ ษัทฯจะประเมินความจ�ำเป็ นในการ
โอนรายการระหว่างล�ำดับชันของมู
้
ลค่ายุติธรรมส�ำหรับสินทรัพย์และหนี ้สินที่ถือ
อยู่ ณ วันสิ ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุตธิ รรมแบบเกิดขึ ้นประจ�ำ
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4.13 Provisions
Provisions are recognised when the Group has a present obligation as
a result of a past event, it is probable that an outflow of resources
embodying economic benefits will be required to settle the obligation,
and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.
4.14 Income tax
Income tax expense represents the sum of corporate income tax
currently payable and deferred tax.
Current tax
Current income tax is provided in the accounts at the amount expected
to be paid to the taxation authorities, based on taxable profits determined
in accordance with tax legislation.
Deferred tax
Deferred income tax is provided on temporary differences between the
tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts at the end of
each reporting period, using the tax rates enacted at the end of the
reporting period.
The Group recognises deferred tax liabilities for all taxable temporary
differences while it recognises deferred tax assets for all deductible temporary
differences and tax losses carried forward to the extent that it is probable that
future taxable profit will be available against which such deductible temporary
differences and tax losses carried forward can be utilised.
At each reporting date, the Group reviews and reduces the carrying
amount of deferred tax assets to the extent that it is no longer probable
that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the
deferred tax asset to be utilised.
The Group records deferred tax directly to shareholders’ equity if the
tax relates to items that are recorded directly to shareholders’ equity.
4.15 Fair value measurement
Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to
transfer a liability in an orderly transaction between buyer and seller
(market participants) at the measurement date. The Group applies a
quoted market price in an active market to measure their assets and
liabilities that are required to be measured at fair value by relevant
financial reporting standards. Except in case of no active market of an
identical asset or liability or when a quoted market price is not available,
the Group measures fair value using valuation technique that are
appropriate in the circumstances and maximises the use of relevant
observable inputs related to assets and liabilities that are required to be
measured at fair value.
All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in
the financial statements are categorised within the fair value hierarchy
into three levels based on categories of input to be used in fair value
measurement as follows.
Level 1 - Use of quoted market prices in an observable active market for
such assets or liabilities
Level 2 - Use of other observable inputs for such assets or liabilities,
whether directly or indirectly
Level 3 - Use of unobservable inputs such as estimates of future cash flows
At the end of each reporting period, the Group determines whether
transfers have occurred between levels within the fair value hierarchy for
assets and liabilities held at the end of the reporting period that are
measured at fair value on a recurring basis.
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5.การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส�ำคัญ
ในการจัดท�ำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หาร
จ�ำเป็ นต้ องใช้ ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่ องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ
การใช้ ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนีส้ ่งผลกระทบต่อจ� ำนวนเงินที่
แสดงในงบการเงินและต่อข้ อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่
เกิดขึ ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจ�ำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ ดลุ ยพินิจและการ
ประมาณการที่ส�ำคัญมีดงั นี ้
สัญญาเช่า
ในการพิ จ ารณาประเภทของสัญ ญาเช่า ว่า เป็ น สัญ ญาเช่า ด� ำ เนิ น งานหรื อ
สัญญาเช่าการเงิน ฝ่ ายบริ หารได้ ใช้ ดลุ ยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและราย
ละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่ากลุ่มบริ ษัทฯได้ โอนหรื อรับโอนความเสี่ยง
และผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้ วหรื อไม่
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
ในการประมาณค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญของลูกหนี ้ ฝ่ ายบริ หารจ�ำเป็ นต้ องใช้
ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นจากลูกหนี ้แต่ละราย
โดยค�ำนึงถึงประสบการณ์ การเก็บเงินในอดีตอายุของหนีท้ ี่คงค้ างและสภาวะ
เศรษฐกิจที่เป็ นอยูใ่ นขณะนัน้ เป็ นต้ น
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
ในการประมาณค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่าสินค้ าคงเหลือ ฝ่ ายบริหารจ�ำเป็ นต้ อง
ใช้ ดลุ ยพินจิ ในการประมาณการผลขาดทุนทีค่ าดว่าจะเกิดจากสินค้ าเสือ่ มคุณภาพ
และเคลือ่ นไหวช้ ารวมถึงประมาณการมูลค่าสุทธิทจี่ ะได้ รับของสินค้ าคงเหลือ
มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินที่บนั ทึกในงบแสดง
ฐานะการเงินที่ไม่มีการซื ้อขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ ในตลาดซื ้อ
ขายคล่อง ฝ่ ายบริ หารต้ องใช้ ดลุ ยพินิจในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่ อง
มือทางการเงินดังกล่าว โดยใช้ เทคนิคและแบบจ�ำลองการประเมินมูลค่า ซึง่
ตัวแปรที่ใช้ ในแบบจ� ำลองได้ มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด
โดยค�ำนึงถึงความเสี่ยงทางด้ านเครดิต (ทังของธนาคารฯ
้
และคูส่ ญ
ั ญา) สภาพ
คล่อง ข้ อมูลความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่ องมือทางการ
เงินในระยะยาว การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานที่เกี่ยวข้ องกับตัวแปรที่ใช้ ใน
การค�ำนวณอาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการ
เงิน และการเปิ ดเผยล�ำดับชันของมู
้
ลค่ายุติธรรม
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา
ในการค�ำนวณค่าเสื่อมราคาของส่วนปรั บปรุ งอาคารเช่าและอุปกรณ์ฝ่าย
บริ หารจ�ำเป็ นต้ องท�ำการประมาณอายุการให้ ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อ
เลิกใช้ งานของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ และต้ องทบทวนอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ ้น
นอกจากนี ้ฝ่ ายบริ หารจ�ำเป็ นต้ องสอบทานการด้ อยค่าของส่วนปรับปรุงอาคาร
เช่าและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้ อยค่าหากคาดว่า
มูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนต�่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นนั ้ ในการนี ้ฝ่ าย
บริ หารจ�ำเป็ นต้ องใช้ ดลุ ยพินิจที่เกี่ยวข้ องกับการคาดการณ์รายได้ และค่าใช้ จ่าย
ในอนาคตซึง่ เกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นนั ้
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กลุ่มบริ ษัทฯจะรั บรู้ สินทรั พย์ ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี ส�ำหรั บผลแตกต่าง
ชัว่ คราวที่ใช้ หกั ภาษี และขาดทุนทางภาษี ที่ไม่ได้ ใช้ เมื่อมีความเป็ นไปได้ คอ่ นข้ าง
แน่วา่ กลุม่ บริษัทฯจะมีก�ำไรทางภาษ ในอนาคตเพียงพอทีจ่ ะใช้ ประโยชน์จากผล
แตกต่างชัว่ คราวและขาดทุนนัน้ ในการนี ้ฝ่ ายบริหารจ�ำเป็ นต้ องประมาณการว่า
กลุม่ บริ ษัทฯควรรับรู้จ�ำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีเป็ นจ�ำนวนเท่าใด
โดยพิจารณาถึงจ�ำนวนก�ำไรทางภาษีทคี่ าดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
ส�ำรองเผื่อผลขาดทุนส�ำหรับงานโครงการ

5. Significant accounting judgements and estimates
The preparation of financial statements in conformity with financial
reporting standards at times requires management to make subjective
judgements and estimates regarding matters that are inherently
uncertain. These judgements and estimates affect reported amounts and
disclosures; and actual results could differ from these estimates.
Significant judgements and estimates are as follows.
Leases
In determining whether a lease is to be classified as an operating lease or
finance lease, the management is required to use judgement regarding
whether significant risk and rewards of ownership of the leased asset has been
transferred, taking into consideration terms and conditions of the arrangement.
Allowance for doubtful accounts
In determining an allowance for doubtful accounts, the management
needs to make judgement and estimates based upon, among other
things, past collection history, aging profile of outstanding debts and the
prevailing economic condition.
Allowance for diminution in value of inventories
In determining an allowance for diminution in value of inventories, the
management is required to make estimates of the loss on damaged and
slow moving inventories, and the net realisable value of inventories.
Fair value of financial instruments
In determining the fair value of financial instruments recognised in the
statement of financial position that are not actively traded and for which
quoted market prices are not readily available, the management
exercises judgement, using a variety of valuation techniques and models.
The input to these models is taken from observable markets, and includes
consideration of credit risk (bank and counterparty, both) liquidity,
correlation and longer-term volatility of financial instruments. Change in
assumptions about these factors could affect the fair value recognised in
the statement of financial position and disclosures of fair value hierarchy.
Leasehold improvement and equipment/Depreciation
In determining depreciation of leasehold improvement and equipment,
the management is required to make estimates of the useful lives and
residual values of the leasehold improvement and equipment and to
review estimate useful lives and residual values when there are any
changes.
In addition, the management is required to review leasehold improvement
and equipment for impairment on a periodical basis and record impairment
losses when it is determined that their recoverable amount is lower than
the carrying amount. This requires judgements regarding forecast of future
revenues and expenses relating to the assets subject to the review.
Deferred tax assets
Deferred tax assets are recognised for deductible temporary
differences and unused tax losses to the extent that it is probable that
taxable profit will be available against which the temporary differences
and losses can be utilised. Significant management judgement is
required to determine the amount of deferred tax assets that can be
recognised, based upon the likely timing and level of estimate future
taxable profits.
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ส�ำรองเผื่อผลขาดทุนส�ำหรับงานโครงการ
ฝ่ ายบริ หารได้ ใช้ ดลุ ยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ ้น
จากงานโครงการแต่ละโครงการจากประมาณการต้ นทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ ้น โดย
พิจารณาจากความคืบหน้ าของงานที่ท�ำ ต้ นทุนที่เกิดขึ ้นจริ ง ประกอบกับการ
เปลี่ยนแปลงของราคาอุปกรณ์ ค่าแรง และสภาวะการณ์ปัจจุบนั
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์และ
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
หนี ส้ ิ น ตามโครงการผลประโยชน์ ห ลัง ออกจากงานของพนัก งานและตาม
โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
ประมาณขึ ้นตามหลัก
คณิตศาสตร์ ประกันภัย ซึง่ ต้ องอาศัยข้ อสมมติฐาน ต่าง ๆ ในการประมาณการ
นัน้ เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการ
เปลี่ยนแปลงในจ�ำนวนพนักงาน เป็ นต้ น

Provision for losses on projects
The management applied judgement in estimating the loss they expect
to be realised on each project, based on estimates of anticipated costs
that take into account the progress of the project and actual costs
incurred to date, together with fluctuations in costs of materials, labour
and the current situation.
Post-employment benefits under defined benefit plans and other longterm employee benefits
The obligation under the defined benefit plan and other long-term
employee benefit plans is determined based on actuarial techniques. Such
determination is made based on various assumptions, including discount
rate, future salary increase rate, mortality rate and staff turnover rate.

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ในระหว่างปี
กลุม่ บริ ษัทฯมีรายการธุรกิจที่ส�ำคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่
เกี่ยวข้ องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้ าและเกณฑ์ตาม
ที่ตกลงกันระหว่างกลุม่ บริ ษัทฯและบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกันเหล่านัน้ ซึง่
เป็ นไปตามปกติธรุ กิจโดยสามารถสรุปได้ ดงั นี ้

6. Related party transactions
During the years, the Group had significant business transactions with
related parties. Such transactions, which are summarised below, arose in
the ordinary course of business and were concluded on commercial terms
and bases agreed upon between the Group and those related parties.
หน่วย: ล้ านบาท (Unit: Million Baht)

งบการเงินรวม 2560
Consolidated financial
statements 2017
รายการธุรกิจกับบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
Transactions with related company
ค่าเช่าจ่าย
Rental expense

งบการเงินเฉพาะกิจการ
Separate financial statements
2560 (2017)
2559 (2016)

13

13

ยอดคงค้ างระหว่างบริ ษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560 และ 2559 มีรายละเอียดดังนี ้

11

นโยบายการก�ำหนดราคา
Transfer pricing policy

ราคาตามสัญ ญาซึ่ง ก� ำ หนดโดยผู้ป ระเมิ น
ราคาอิสระ
Contract price which was determined by
independence appraisal

As at 31 December 2017 and 2016, the balances of the accounts
between the Company and thoes related parties are as follows:
หน่วย: พันบาท (Unit: Thousand Baht)

งบการเงินรวม 2560
Consolidated financial
statements 2017
เจ้าหนี ้อืน่ -กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน(หมายเหตุ 15)
Transactions with related company
บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน (มีผ้ ถู ือหุ้นร่วมกัน)
Related company (common shareholders)
รวม Total

งบการเงินเฉพาะกิจการ
Separate financial statements
2560 (2017)
2559 (2016)

5,715

5,715

-

5,715

5,715

-
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หาร (Directors and management’s benefits)
ในระหว่างปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 กลุม่ บริ ษัทฯมีคา่ ใช้ จา่ ยผลประโยชน์พนักงานที่ให้ แก่กรรมการและผู้บริ หาร ดังต่อไปนี ้
During the years ended 31 December 2017 and 2016, the Group had employee benefit expenses payable to its directors and management as below.
หน่วย: พันบาท (Unit: Thousand Baht)
งบการเงินรวม 2560
Consolidated financial
statements 2017
ผลประโยชน์ระยะสัน้
Short-term employee benefits
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
Post-employment benefits
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
Other long-term benefits
รวม Total

งบการเงินเฉพาะกิจการ
Separate financial statements
2560 (2017)
2559 (2016)

22,950

22,950

25,125

635

635

1,217

6

6

13

23,591

23,591

26,355

การค� ้ำประกัน (Guarantee)
วงเงินสินเชื่อจากธนาคารของบริ ษัทฯค� ้ำประกันโดยการจดจ�ำนองที่ดินของบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันแห่งหนึง่ โดยไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมการค� ้ำประกัน
Credit facilities from a bank are secured by the mortgage of land of a relate company without charging guarantee fee.
7.เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด Cash and cash equivalents
หน่วย: พันบาท (Unit: Thousand Baht)
งบการเงินรวม 2560
Consolidated financial
statements 2017
เงินสด
Cash
เงินฝากธนาคาร
Bank deposits
รวม Total

งบการเงินเฉพาะกิจการ
Separate financial statements
2560 (2017)
2559 (2016)

103

100

179

15,736

14,528

4,817

15,839

14,628

4,996

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจ�ำมีอตั ราดอกเบี ้ยระหว่างร้ อยละ 0.04 ถึง 0.38 ต่อปี (2559: ร้ อยละ 0.04 ถึง 0.38 ต่อปี )
As at 31 December 2017, bank deposits in savings accounts and fixed deposits carried interests between 0.04% and 0.38% per annum (2016: between
0.04% and 0.38% per annum).
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8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น Trade and other receivables
หน่วย: พันบาท (Unit: Thousand Baht)
งบการเงินรวม 2560
Consolidated financial
statements 2017
ลูกหนี ้การค้ า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้ องกัน
Trade receivables - unrelated parties
อายุหนี ้คงค้ างนับจากวันที่ถงึ ก�ำหนดช�ำระ
Age on the basis of due dates
ยังไม่ถงึ ก�ำหนดช�ำระ
Not yet due
ค้ างช�ำระ
Past due
ไม่เกิน 3 เดือน
Up to 3 months
มากกว่า 3 - 6 เดือน
Over 3 - 6 months
มากกว่า 6 - 12 เดือน
Over 6 - 12 months
มากกว่า 12 เดือน
Over 12 months
รวม Total
หัก: ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
Less: Allowance for doubtful accounts
รวมลูกหนี ้การค้ า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้ องกัน, สุทธิ
Total trade receivables - unrelated parties, net
ลูกหนี ้อื่น Other receivables
เงินทดรองจ่ายพนักงาน
Advance to employees
รวมลูกหนี ้อื่น
Total other receivables
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
Total trade and other receivables - net

งบการเงินเฉพาะกิจการ
Separate financial statements
2560 (2017)
2559 (2016)

99,768

99,768

218,159

147,534

147,534

32,199

3,450

3,450

11,098

8,457

8,457

11,257

30,404

30,404

40,682

289,613
(10,475)

289,613
(10,475)

313,395
(5,499)

279,138

279,138

307,896

2,117

2,117

1,166

2,117

2,117

1,166

281,255

281,255

309,062

ยอดลูกหนี ้การค้ าค้ างช�ำระมากกว่า 12 เดือน เป็ นลูกหนี ้หน่วยงานราชการเป็ นจ�ำนวนเงิน 20 ล้ านบาท
The outstanding balance of trade receivables which past due over 12 months is government agencies, totaling Baht 20 million.
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9. สินค้าคงเหลือ Inventories
หน่วย: พันบาท (Unit: Thousand Baht)
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
Consolidated financial statements as at 31 December 2017
ราคาทุน
Cost
สินค้ าส�ำเร็ จรูป
Finished goods
งานระหว่างท�ำ
Work in process
อะไหล่และวัสดุ
Spare parts and supplies
สินค้ าระหว่างทาง
Goods in transit
รวม Total

สินค้ าคงเหลือ - สุทธิ
Inventories - net

189,454

รายการปรับลดราคาทุน
ให้ เป็ นมูลค่าสุทธิที่จะได้ รับ
Reduce cost to net realisable value
(28,349)

16,427

-

16,427

692

-

692

1,196

-

1,196

207,769

(28,349)

179,420

161,105

หน่วย: พันบาท (Unit: Thousand Baht)

สินค้าส�ำเร็จรูป
Finished goods
งานระหว่างท�ำ
Work in process
อะไหล่และวัสดุ
Spare parts and supplies
สินค้าระหว่างทาง
Goods in transit
รวม Total

งบการเงินเฉพาะกิจการ
Separate financial statements
ราคาทุน
รายการปรับลดราคาทุนให้ เป็ นมูลค่า
Cost
สุทธิที่จะได้ รับ
Reduce cost to net realisable value
2560 (2017)
2560 (2017)
2559 (2016)
2559 (2016)
189,454
(28,349)
229,102
(26,203)

สินค้ าคงเหลือ - สุทธิ
Inventories - net
2560 (2017)
161,105

2559 (2016)
202,899

16,427

13,485

-

-

16,427

13,485

692

97

-

-

692

97

1,196

4,779

-

-

1,196

4,779

207,769

247,463

(28,349)

(26,203)

179,420

221,260

ในระหว่างปี ปัจจุบนั กลุม่ บริ ษัทฯบันทึกการปรับลดราคาทุนของสินค้ าคงเหลือให้ เป็ นมูลค่าสุทธิที่จะได้ รับเป็ นจ�ำนวนเงิน 2 ล้ านบาท
(งบการเงินเฉพาะกิจการ: 2 ล้ านบาท (2559: 9 ล้ านบาท)) โดยแสดงเป็ นส่วนหนึง่ ของต้ นทุนขาย
During the current year, the Group reduced cost of inventories by Baht 2 million
(Separate financial statements: Baht 2 million (2016: Baht 9 million)), to reflect the net realisable value. This was included in cost of sales.
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10. เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้ำประกัน Restricted bank deposits
กลุม่ บริ ษัทฯได้ น�ำเงินฝากธนาคารจ�ำนวนนี ้ไปเป็ นหลักทรัพย์ค� ้ำประกันส�ำหรับหนังสือค� ้ำประกันที่ออกโดยธนาคารในนามกลุม่ บริ ษัทฯและเป็ นหลักทรัพย์ค� ้ำประกัน
วงเงินสินเชื่อที่ได้ รับจากธนาคาร
The Group has pledged these deposits as security against bank guarantees issued by banks on behalf of the Group and as security for credit
facilities obtained from banks.
11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย Investment in subsidiary
เงินลงทุนในบริ ษัทย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
Detail of investment in subsidiary as presented in the separate financial statements is as follows.
หน่วย: พันบาท (Unit: Thousand Baht)
บริ ษัท
Company’s name
บริษทั แพลนเน็ตไฟเบอร์ จ�ำกัด
PlanetFiber Company Limited
รวม Total

ทุนช�ำระแล้ ว
Paid-up capital
2560 (2017)
1,250

2559 (2016)
-

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯมีมติให้ จดั ตังบริ
้ ษัท
แพลนเน็ตไฟเบอร์ จ�ำกัด ซึง่ มีทนุ จดทะเบียน 5 ล้ านบาท (หุ้นสามัญ 500,000
หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) โดยสัดส่วน
การถือหุ้นของบริ ษัทฯในบริ ษัทดัง
กล่าวเป็ นร้ อยละ 100 บริ ษัทย่อยดังกล่าวได้ จดทะเบียนจัดตังกั
้ บกระทรวง
พาณิชย์เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 และเรี ยกช�ำระค่าหุ้นที่ออกในคราวแรกหุ้น
ละ 2.50 บาท (เรี ยกช�ำระค่าหุ้นร้ อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน) คิดเป็ นมูลค่าที่
เรี ยกช�ำระแล้ วเป็ นจ�ำนวนเงิน 1.25 ล้ านบาท บริ ษัทฯได้ ช�ำระเงินค่าหุ้นดังกล่าว
ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริ ษัทฯเป็ นจ�ำนวน 1.25 ล้ านบาทแล้ ว

สัดส่วนเงินลงทุน
Shareholding percentage
2560 (2017)
100%

2559 (2016)
-

ราคาทุน
Cost
2560 (2017)
1,250

2559 (2016)
-

1,250

-

On 23 March 2017, the Company’s Board of Directors Meeting passed
a resolution to approve the incorporation of PlanetFiber Company Limited,
with a registered capital of Baht 5 million (500,000 ordinary shares of Baht
10 each) in which the Company’s interest is 100%. The subsidiary
registered its incorporation with the Ministry of Commerce on 16 August
2017 with initially called up Baht 2.50 per share (called up 25% of
registered capital), or a total of Baht 1.25 million. The Company paid in
share capital in proportion to its interest, amounting to Baht 1.25 million.
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12. ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ Leasehold improvement and equipment

ส่วนปรับปรุง
อาคารเช่า
Leasehold
improvement

งบการเงินรวม
Consolidated financial statements
อุปกรณ์
อุปกรณ์
เครื่ องตกแต่ง
ทดสอบ
โครงข่าย
ติดตังและ
้
Testing
Network
เครื่ องใช้ ส�ำนักงาน
equipment Furniture, fixtures
equipment
and
office equipment

หน่วย: พันบาท (Unit: Thousand Baht)

ยานพาหนะ
Motor
vehicles

ราคาทุน Cost
4,858
1 มกราคม 2560
88,265
25,639
34,119
74,997
1 January 2017
ซื ้อเพิม่
880
659
9,605
Additions
จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่าย
(16)
Disposals/Write off
โอน
41,078
Transfer
4,858
31 ธันวาคม 2560
89,129
26,298
75,197
84,602
31 December 2017
ค่าเสือ่ มราคาสะสม
Accumulated depreciation
3,867
58,381
1 มกราคม 2560
15,376
3,555
63,118
1 January 2017
991
10,430
ค่าเสือ่ มราคาส�ำหรับปี
4,365
6,871
5,989
Depreciation for the year
ค่าเสือ่ มราคาส�ำหรับส่วนที่
(11)
จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่าย
Depreciation on disposals/
Write off
4,858
68,800
19,741
10,426
31 ธันวาคม 2560
69,107
31 December 2017
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
Net book value
20,329
6,557
64,771
31 ธันวาคม 2560
15,495
31 December 2017
ค่าเสือ่ มราคาส�ำหรับปี Depreciation for the year
2560 (จ�ำนวน 10.7 ล้ านบาท รวมอยูใ่ นต้ นทุนขายและบริ การ ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริ หาร)
2017 (Baht 10.7 million included in cost of sales and services, and the balance in selling and administrative expresses)

สินทรัพย์
ระหว่างติดตัง้
Assets under
installation

รวม
Total

30,553

258,431

56,887

68,031

-

(16)

(41,078)

-

46,362

326,446

-

144,297

-

28,646

-

(11)

-

172,932

46,362

153,514
28,646
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หน่วย: พันบาท (Unit: Thousand Baht)

ส่วนปรับปรุง
อาคารเช่า
Leasehold
improvement

งบการเงินเฉพาะกิจการ
Separate financial statements
อุปกรณ์
อุปกรณ์
เครื่ องตกแต่ง
ทดสอบ
โครงข่าย
ติดตังและ
้
Testing
Network
เครื่ องใช้ ส�ำนักงาน
equipment Furniture, fixtures
equipment
and
office equipment

ยานพาหนะ
Motor
vehicles

ราคาทุน Cost
4,858
81,075
25,639
15,235
68,952
1 มกราคม 2559
1 January 2016
7,586
6,279
ซื ้อเพิม่ Additions
(396)
(234)
จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่าย
Disposals/Write off
18,884
โอน Transfer
4,858
88,265
25,639
34,119
74,997
31 ธันวาคม 2559
31 December 2016
880
9,605
ซื ้อเพิม่ Additions
(16)
จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่าย
Disposals/Write off
41,078
โอน Transfer
4,858
89,129
25,639
75,197
84,602
31 ธันวาคม 2560
31 December 2017
ค่าเสือ่ มราคาสะสม
Accumulated depreciation
2,875
48,019
11,016
566
57,503
1 มกราคม 2559
1 January 2016
992
10,674
4,360
2,989
5,849
ค่าเสือ่ มราคาส�ำหรับปี
Depreciation for the year
ค่าเสือ่ มราคาส�ำหรับส่วนที่
(312)
(234)
จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่าย
Depreciation on disposals/
Write off
3,867
58,381
15,376
3,555
63,118
31 ธันวาคม 2559
31 December 2016
991
10,430
4,343
6,871
5,989
ค่าเสือ่ มราคาส�ำหรับปี
Depreciation for the year
ค่าเสือ่ มราคาส�ำหรับส่วนที่
(11)
จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่าย
Depreciation on disposals/
Write off
4,858
68,800
19,719
10,426
69,107
31 ธันวาคม 2560
31 December 2017
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
Net book value
991
29,884
10,263
30,564
11,879
31 ธันวาคม 2559
31 December 2016
20,329
5,920
64,771
15,495
31 ธันวาคม 2560
31 December 2017
ค่าเสือ่ มราคาส�ำหรับปี Depreciation for the year
2559 (จ�ำนวน 6.8 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนขายและบริการ ส่วนทีเ่ หลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหาร)
2016 (Baht 6.8 million included in cost of sales and services, and the balance in selling and administrative expresses)
2560 (จ�ำนวน 10.7 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนขายและบริการ ส่วนทีเ่ หลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหาร)
2017 (Baht 10.7 million included in cost of sales and services, and the balance in selling and administrative expresses)

สินทรัพย์
ระหว่างติดตัง้
Assets under
installation

รวม
Total

12,938

208,697

36,499
-

50,364
(630)

(18,884)
30,553

258,431

56,887
-

67,372
(16)

(41,078)
46,362

325,787

-

119,979

-

24,864

-

(546)

-

144,297

-

28,624

-

(11)

-

172,910

30,553

114,134

46,362

152,877
24,864
28,624
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุม่ บริ ษัทฯมียอดคงเหลือของยานพาหนะซึง่ ได้ มา
ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าการเงิน โดยมีมลู ค่าสุทธิทางบัญชีเป็ นจ�ำนวนเงิน 6.2 ล้ าน
บาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 5.6 ล้ านบาท (2559: 10 ล้ านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุม่ บริ ษัทฯมีสว่ นปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
จ�ำนวนหนึง่ ซึง่ ตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้ วแต่ยงั ใช้ งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหัก
ค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดงั กล่าวมีจ�ำนวนเงิน 105 ล้ านบาท (งบการเงิน
เฉพาะกิจการ: 105 ล้ านบาท (2559: 87 ล้ านบาท)

As at 31 December 2017, the Group had motor vehicles which were
acquired under finance lease agreement with net book value of Baht 6
million (Separate financial statements: Baht 6 million (2016: Baht 10 million).
As at 31 December 2017, certain items of leasehold improvement and
equipment were fully depreciated but are still in use. The gross carrying
amount before deducting accumulated depreciation of those assets
amounted to Baht 105 million (Separate financial statements: Baht 105
million (2016: Baht 87 million).

13. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น Other non-current assets
หน่วย: พันบาท (Unit: Thousand Baht)
งบการเงินรวม 2560
Consolidated financial
statements 2017
ภาษี เงินได้ หกั ณ ที่จา่ ยรอเรี ยกคืน
Refundable withholding income tax
เงินมัดจ�ำ
Deposits
อื่น ๆ
Others
รวม Total

งบการเงินเฉพาะกิจการ
Separate financial statements
2560 (2017)
2559 (2016)

18,858

18,858

8,684

6,997

6,997

4,752

267

267

-

26,122

26,122

13,436

14. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร Bank overdrafts and short-term loans from banks
หน่วย: พันบาท (Unit: Thousand Baht)
อัตราดอกเบี ้ย (ต่อปี )
Interest rate (percent per annum)
2560 (2017)
2559 (2016)
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
Bank overdrafts
เงินกู้ยมื ระยะสันจากธนาคาร
้
Short-term loans from banks
รวม Total

6.87% - 7.25%

2.5% - 7.25%

MLR - 0.5% and MLR - 0.5% and
1.20% - 4.15% 1.20% - 4.15%

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้
จากธนาคารค� ้ำประกันโดยเงินฝาก
ธนาคารตามที่กล่าวไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 10 และการจดจ�ำนอง
ที่ดนิ ของบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันแห่งหนึง่

งบการเงินรวม 2560
Consolidated financial
statements 2017

งบการเงินเฉพาะกิจการ
Separate financial statements
2560 (2017)
2559 (2016)

4,994

4,994

29,349

277,729

277,729

219,853

282,723

282,723

249,202

Bank overdrafts and short-term loans from banks are secured by the
pledge of bank deposits as mentioned in Note 10 to financial statements
and the mortgage of land of a related company.
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15. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น Trade and other payables
หน่วย: พันบาท (Unit: Thousand Baht)
งบการเงินรวม 2560
Consolidated financial
statements 2017
เจ้ าหนี ้การค้ า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้ องกัน
Trade payables - unrelated parties
เจ้ าหนี ้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
Other payables - related party
เจ้ าหนี ้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้ องกัน
Other payables - unrelated parties
ต้ นทุนค้ างจ่าย
Accrued cost
ค่าใช้ จา่ ยค้ างจ่าย
Accrued expenses
รวม Total

งบการเงินเฉพาะกิจการ
Separate financial statements
2560 (2017)
2559 (2016)

73,474

73,474

57,880

5,715

5,715

-

3,673

3,619

1,176

-

-

6,783

9,049

8,969

2,595

91,911

91,777

68,434

16. เงินกู้ยืมระยะยาว Long-term loan
หน่วย: พันบาท (Unit: Thousand Baht)
อัตราดอกเบี ้ย
Interest rate
ปี ที่ 1 MLR ลบร้ อยละ 1.5 ต่อปี
ปี ที่ 2 - 3 MLR ลบร้ อยละ 1.0 ต่อปี
Year 1 MLR less 1.5% per annum
Year 2 - 3 MLR less 1.0% per annum
หัก: ส่วนทีถ่ งึ ก�ำหนดช�ำระภายในหนึง่ ปี
Less: Portion due within one year
ส่วนทีจ่ ดั เป็นหนี ้สินหมุนเวียน
Amount classified as current liability
ส่วนทีถ่ งึ ก�ำหนดช�ำระเกินกว่าหนึง่ ปี
Portion due more than one year

การช�ำระคืน
Repayment schedule

งบการเงินรวม 2560
Consolidated financial
statements 2017

ช�ำระคืนเป็ นรายเดือน งวดละ 1.7 ล้ านบาท
รวมจ�ำนวน 36 งวด งวดสุดท้ ายช�ำระส่วนที่
เหลือทังจ�
้ ำนวน
เริ่มตังแต่
้ เดือนมีนาคม
2559
36 monthly installments of Baht 1.7 million
each and the remainder to be paid in the
final installment, commencing March 2016

22,600

22,600

43,000

(20,400)

(20,400)

(20,400)

(2,200)

(2,200)

(22,600)

-

-

-

เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารค� ้ำประกันโดยการจดจ�ำนองที่ดินของบริ ษัทที่
เกี่ยวข้ องกันแห่งหนึง่
ภายใต้ สญ
ั ญาเงินกู้กลุม่ บริษัทฯต้ องปฎิบตั ติ ามเงื่อนไขทางการเงินบางประการ
ตามทีร่ ะบุในสัญญาเช่น การด�ำรงอัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถอื หุ้น และ
อัตราส่วนความสามารถในการช�ำระหนี ้ให้ เป็ นไปตามอัตราที่ก�ำหนดในสัญญา
เป็ นต้ น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 กลุม่ บริษทั ฯไม่สามารถด�ำรงอัตราส่วน
ทางการเงินตามทีร่ ะบุในสัญญาเงินกู้ยมื กับธนาคาร อย่างไรก็ตาม กลุม่ บริษทั ฯ
สามารถช�ำระคืนเงินต้ นและดอกเบี ้ยได้ ปกติตามตารางการช�ำระหนี ้ตามสัญญา
เงินกู้จนถึงปัจจุบนั แต่เพือ่ วัตถุประสงค์ในการรายงานตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน กลุม่ บริษทั ฯจึงได้ แสดงยอดคงค้ าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ
2559 ของเงินกู้ยมื ธนาคารดังกล่าวเป็ นหนี ้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน
ทังจ�
้ ำนวน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
Separate financial statements
2560 (2017)
2559 (2016)

Long-term loan from bank is secured by the mortgage of land of a related
company.
The loan agreement contained several covenants which, among other
things, require the Group to maintain debt-to-equity ratio and debt service
coverage ratio at the rates prescribed in the agreement.
As at 31 December 2017 and 2016, the Group was unable to maintain the
financial ratio stipulated in the loan agreement. However, to date the Group
has been able to make the loan principal and interest payments as scheduled
in the loan agreement. Nevertheless, for reporting purposes, in compliance
with the relevant financial reporting standards, as at 31 December 2017 and
2016 the Group presented this loan as current liability in the statement of
financial position.
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17. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน Liabilities under finance lease agreements
หน่วย: พันบาท (Unit: Thousand Baht)
งบการเงินรวม 2560
Consolidated financial
statements 2017
หนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
Liabilities under finance lease agreements
หัก: ดอกเบี ้ยรอการตัดจ�ำหน่าย
Less: Deferred interest expense
รวม Total
หัก: ส่วนทีถ่ งึ ก�ำหนดช�ำระภายในหนึง่ ปี
Less: Portion due within one year
ส่วนทีถ่ งึ ก�ำหนดช�ำระเกินกว่าหนึง่ ปี
Portion due more than one year

งบการเงินเฉพาะกิจการ
Separate financial statements
2560 (2017)
2559 (2016)

14,292

13,559

17,335

(1,374)

(1,276)

(2,446)

12,918
(3,963)

12,283
(3,828)

14,889
(2,605)

8,955

8,455

12,284

กลุม่ บริ ษัทฯได้ ท�ำสัญญาเช่าการเงินกับบริ ษัทลิสซิง่ เพื่อเช่ายานพาหนะใช้ ในการด�ำเนินงานของกิจการ โดยมีก�ำหนดช�ำระค่าเช่าเป็ นรายเดือนอายุของสัญญามีระยะ
เวลาโดยเฉลี่ย 5 ปี
The Group has entered into the finance lease agreements with leasing companies for rental of motor vehicles for use in its operation, whereby it is committed
to pay rental on monthly basis. The term of the agreements is generally 5 years.
กลุม่ บริ ษัทฯมีภาระผูกพันที่จะต้ องจ่ายค่าเช่าขันต�
้ ่ำตามสัญญาเช่าการเงินดังนี ้
Future minimum lease payments required under the finance lease agreements are as follows.
หน่วย: พันบาท (Unit: Thousand Baht)

ผลรวมของจ�ำนวนเงินขันต�
้ ำ่ ทีต่ ้องจ่ายทังสิ
้ ้นตามสัญญาเช่า
Future minimum lease payments
ดอกเบี ้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี
Deferred interest expense
มูลค่าปัจจุบนั ของจ�ำนวนเงินขันต�
้ ำ่ ทีต่ ้องจ่ายทังสิ
้ ้นตามสัญญาเช่า
Present value of future minimum lease payments

ผลรวมของจ�ำนวนเงินขันต�
้ ำ่ ทีต่ ้องจ่าย
ทังสิ
้ ้นตามสัญญาเช่า
Future minimum lease payments
ดอกเบี ้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการ
ตัดบัญชี
Deferred interest expense
มูลค่าปัจจุบนั ของจ�ำนวนเงินขันต�
้ ำ่ ที่
ต้องจ่ายทังสิ
้ ้นตามสัญญาเช่า
Present value of future minimum
lease payments

งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
Consolidated financial statements as at 31 December 2017
ไม่เกิน 1 ปี
1 - 5 ปี
รวม
Less than 1 year
1 - 5 years
Total
4,906
9,386
14,292
(943)

(431)

(1,374)

3,963

8,955

12,918

หน่วย: พันบาท (Unit: Thousand Baht)
งบการเงินเฉพาะกิจการ Separate financial statements
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
as at 31 December 2017
as at 31 December 2016
ไม่เกิน 1 ปี
1 - 5 ปี
รวม
ไม่เกิน 1 ปี
1 - 5 ปี
รวม
Less than 1 year 1 - 5 years
Total
Less than 1 year 1 - 5 years
Total
4,731

8,828

13,559

3,776

13,559

17,335

(903)

(373)

(1,276)

(1,171)

(1,275)

(2,446)

3,828

8,455

12,283

2,605

12,284

14,889
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18. ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน Provision for long-term employee benefits
จ�ำนวนเงินส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึง่ เป็ นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน แสดงได้ ดงั นี ้
Provision for long-term employee benefits, which represents compensations payable to employees after they retire and other long-term employee benefits,
was as follows.
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ Consolidated/Separate financial statements
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
Defined benefit plans
Other long-term employee benefits
2560
2559
2559
2560
(2017)
(2016)
(2016)
(2017)
15,319
2,054
23,094
1,166
ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้ นปี
Provision for long-term employee benefits at
beginning of year
ส่วนทีร่ บั รู้ในก�ำไรหรือขาดทุน:
Included in profit or loss:
1,524
550
3,471
191
ต้ นทุนบริการในปัจจุบนั
Current service cost
399
75
910
26
ต้ นทุนดอกเบี ้ย
Interest cost
(ก�ำไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย
Actuarial (gain) loss arising from
(480)
ส่วนทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงประชากรศาสตร์
Demographic assumptions changes
163
ส่วนทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงข้ อสมมติทางการเงิน
Financial assumptions changes
(1,196)
ส่วนทีเ่ กิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์
Experience adjustments
ส่วนทีร่ บั รู้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ :
Included in other comprehensive income:
(ก�ำไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย
Actuarial (gain) loss arising from
(2,073)
ส่วนทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงประชากรศาสตร์
Demographic assumptions changes
2,100
ส่วนทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงข้ อสมมติทางการเงิน
Financial assumptions changes
(10,073)
ส่วนทีเ่ กิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์
Experience adjustments
(2,110)
(265)
ผลประโยชน์ทจี่ า่ ยในระหว่างปี
Benefits paid during the year
17,242
1,166
15,319
1,118
ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี
Provision for long-term employee benefits at
end of year

หน่วย: พันบาท (Unit: Thousand Baht)

2560
(2017)
16,485

รวม
Total

2559
(2016)
25,148

1,715

4,021

425

985

-

(480)

-

163

-

(1,196)

-

(2,073)

-

2,100

-

(10,073)

(265)

(2,110)

18,360

16,485
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ค่าใช้ จา่ ยเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู้ในรายการต่อไปนี ้ในส่วนของก�ำไรหรื อขาดทุน
Line items in profit or loss under which long-term employee benefit expenses are recognised are as follows.
หน่วย: พันบาท (Unit: Thousand Baht)
งบการเงินรวม 2560
Consolidated financial
statements 2017
ต้นทุนขายและบริการ
Cost of sales and services
ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหาร
Selling and administrative expenses
รวมค่าใช้จา่ ยทีร่ บั รู้ในก�ำไรหรือขาดทุน
Total expenses recognised in profit or loss

งบการเงินเฉพาะกิจการ
Separate financial statements
2560 (2017)
2559 (2016)

500

500

1,028

1,640

1,640

2,464

2,140

2,140

3,492

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุม่ บริ ษัทฯคาดว่าจะจ่ายช�ำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปี ข้างหน้ าเป็ นจ�ำนวนเงิน 5.1 ล้ านบาท (งบการเงินเฉพาะ
กิจการ: 5.1 ล้ านบาท (2559: จ�ำนวน 3.6 ล้ านบาท))
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน� ้ำหนักในการจ่ายช�ำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของกลุม่ บริ ษัทฯประมาณ 13 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ:
13 ปี (2559: 13 ปี ))
As at 31 December 2017, the Group expects to pay Baht 5.1 million of long-term employee benefits during the next year (Separate financial statements:
Baht 5.1 million (2016: Baht 3.6 million)).
As at 31 December 2017, the weight average duration of the liabilities for long-term employee benefit is 13 years (Separate financial statements: 13 years
(2016: 13 years)).
สมมติฐานที่ส�ำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัยสรุปได้ ดงั นี ้
Significant actuarial assumptions are summarised below.
งบการเงินรวม 2560
Consolidated financial
statements 2017
อัตราคิดลด
Discount rate
อัตราการขึ ้นเงินเดือน
Salary increase rate
อัตราการเปลีย่ นแปลงในจ�ำนวนพนักงาน
Employee turnover rate

งบการเงินเฉพาะกิจการ
Separate financial statements
2560 (2017)
2559 (2016)

2.05 - 2.37%

2.05 - 2.37%

2.05 - 2.37%

7.07%

7.07%

7.07%

0 - 18%

0 - 18%

0 - 18%
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ผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงสมมติฐานที่สำ�คัญต่อมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุปได้ ดงั นี ้
The result of sensitivity analysis for significant assumptions that affect the present value of the long-term employee benefit obligation as at 31 December 2017
and 2016 are summarised below.
หน่วย: ล้ านบาท (Unit: Million Baht)
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
Consolidated financial statements as at 31 December 2017

อัตราคิดลด
Discount rate
อัตราการขึ ้นเงินเดือน
Salary increase rate
อัตราการเปลีย่ นแปลงในจ�ำนวนพนักงาน
Employee turnover rate

เพิ่มขึ ้น 0.5%
Increase 0.5%
(0.6)

ลดลง 0.5%
Decrease 0.5%
0.6

0.6

(0.6)

(0.7)

0.5

หน่วย: ล้ านบาท (Unit: Million Baht)

อัตราคิดลด
Discount rate
อัตราการขึ ้นเงินเดือน
Salary increase rate
อัตราการเปลีย่ นแปลงในจ�ำนวนพนักงาน
Employee turnover rate

งบการเงินเฉพาะกิจการ Separate financial statements
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
วันที่ 31 ธันวาคม 2559
As at 31 December 2017
As at 31 December 2016
เพิ่มขึ ้น 0.5%
เพิ่มขึ ้น 0.5%
ลดลง 0.5%
ลดลง 0.5%
Increase 0.5%
Increase 0.5%
Decrease 0.5%
Decrease 0.5%
(0.6)
(0.6)
0.6
0.6
0.6

(0.6)

0.5

(0.5)

(0.7)

0.5

(0.6)

0.4
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19. ส�ำรองตามกฎหมาย
ภายใต้ บทบัญญัตขิ องมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจ�ำกัด
พ.ศ. 2535 บริษทั ฯต้ องจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี สว่ นหนึง่ ไว้ เป็ นทุนส�ำรองไม่น้อย
กว่าร้ อยละ 5 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปี หกั ด้ วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่า
ทุนส�ำรองนี ้จะมีจำ� นวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส�ำรองตาม
กฎหมายดังกล่าวไม่สามารถน�ำไปจ่ายเงินปันผลได้

19. Statutory reserve
Pursuant to Section 116 of the Public Limited Companies Act B.E.
2535, the Company is required to set aside a statutory reserve at least 5%
of its net profit for the year after deducting accumulated deficit brought
forward (if any), until the reserve reaches 10% of the registered share
capital. The statutory reserve is not available for dividend distribution.

20. รายได้จากการบริการ Service income
รายได้ จากการบริการส�ำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุปได้ ดงั นี ้
Service income for the years ended 31 December 2017 and 2016 are summarised below :
งบการเงินรวม 2560
Consolidated financial
statements 2017
รายได้ จ ากการบริ การตามใบอนุญ าตประกอบ
กิจการโทรคมนาคม แบบทีส่ าม เลขที่ 3ก/58/003
Service income under Type-three telecommunication business license No. 3Gor/58/003
รายได้จากการบริการอืน่
Other service income
รวม Total

หน่วย: บาท (Unit: Baht)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
Separate financial statements
2559 (2016)
2560 (2017)

12,464,302

12,464,302

7,542,433

117,125,384

117,125,384

106,485,491

129,589,686

129,589,686

114,027,924

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 ส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติได้ อนุมตั กิ ารออกใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม ที่มีโครงข่ายเป็ นของตนเอง เลขที่ 3ก/58/003 เพื่อให้ บริ การสื่อสารประเภทเสียง ข้ อมูล และมัลติมีเดีย ให้ แก่บริ ษัทฯ โดยมีระยะเวลา
ใบอนุญาต 15 ปี ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯผูกพันที่จะต้ องปฏิบตั ติ ามข้ อก�ำหนดของใบอนุญาต และจ่ายค่าธรรมเนียมรายปี
On 2 September 2015, the Board of the National Broadcasting and Telecommunications Commission approved the issue to the Company of a 15-year,
Type three telecommunication business license with own telecommunications network. The license is to provide voice, data and multimedia
telecommunications. The Company is obliged to comply with conditions stipulated under the licenses and to pay an annual fee.
21. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ Expenses by nature
รายการค่าใช้ จา่ ยแบ่งตามลักษณะประกอบด้ วยรายการค่าใช้ จา่ ยทีส่ ำ� คัญดังต่อไปนี ้
Significant expenses classified by nature are as follows :
งบการเงินรวม 2560
Consolidated financial
statements 2017
เงินเดือนค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน
Salaries, wages and other employee benefits
ค่าเสื่อมราคา
Depreciation
ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าด�ำเนินงาน
Rental expenses from operating lease agreements
ซื ้อสินค้ า
Purchases of goods
การเปลี่ยนแปลงในสินค้ าส�ำเร็ จรูปและงานระหว่างท�ำ
Changes in inventories of finished goods and work in
progress

หน่วย: พันบาท (Unit: Thousand Baht)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
Separate financial statements
2560 (2017)
2559 (2016)

103,309

103,309

122,108

28,646

28,624

24,864

15,417

15,417

14,270

394,997

394,997

427,061

36,706

36,706

22,987
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22. ภาษีเงินได้ Income tax
ค่าใช้ จา่ ยภาษีเงินได้ สำ� หรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุปได้ ดงั นี ้
Income tax expenses for the years ended 31 December 2017 and 2016 are made up as follows.
หน่วย: พันบาท (Unit: Thousand Baht)
งบการเงินรวม 2560
Consolidated financial
statements 2017
ภาษีเงินได้ปจั จุบนั :
Current income tax:
ภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลส�ำหรับปี
Current income tax charge
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:
Deferred tax:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่ คราว
และการกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราว
Relating to origination and reversal of temporary
differences
รายได้ภาษีเงินได้ทแี่ สดงอยูใ่ นงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
Tax income reported in the statement of comprehensive
income

งบการเงินเฉพาะกิจการ
Separate financial statements
2559 (2016)
2560 (2017)

-

-
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(6,723)

(6,723)

(3,148)

(6,723)

(6,723)

(3,004)

จ�ำนวนภาษีเงินได้ ทเี่ กีย่ วข้ องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ส�ำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุปได้ ดงั นี ้
The amounts of income tax relating to each component of other comprehensive income for the years ended 31 December 2017 and 2016 are as follows.
หน่วย: พันบาท (Unit: Thousand Baht)
งบการเงินรวม 2560
Consolidated financial
statements 2017
ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้ องกับก�ำไรจากการ
ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
Deferred tax on actuarial gain

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
Separate financial statements
2560 (2017)
2559 (2016)
-

(2,009)
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รายการกระทบยอดระหว่างก�ำไรทางบัญชีกบั ค่าใช้ จา่ ยภาษีเงินได้ มดี งั นี ้
The reconciliation between accounting profit and income tax expenses is shown below.
หน่วย: พันบาท (Unit: Thousand Baht)
งบการเงินรวม 2560
Consolidated financial
statements 2017
ขาดทุนทางบัญชีกอ่ นภาษีเงินได้ นติ บิ คุ คล
Accounting loss before tax
อัตราภาษีเงินได้ นติ บิ คุ คล Applicable tax rate
ขาดทุนทางบัญชีกอ่ นภาษีเงินได้ นติ บิ คุ คลคูณอัตราภาษี
Accounting loss before tax multiplied by applicable tax rate
รายการปรับปรุงภาษีเงินได้ รอตัดบัญชีปีกอ่ น
Adjustment in respect of deferred tax of previous year
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีทไี่ ม่ได้ บนั ทึกในระหว่างปี
Deferred tax assets which were not recognised during
the period
- ขาดทุนทางภาษีของบริษทั ย่อย Tax losses of subsidiary
ผลกระทบทางภาษีสำ� หรับ Effects of :
ค่าใช้ จา่ ยต้ องห้ าม Non-deductible expenses
ค่าใช้ จา่ ยทีม่ สี ทิ ธิหกั ได้ เพิม่ ขึ ้น
Additional expense deductions allowed
รวม Total
รายได้ ภาษีเงินได้ ทแี่ สดงอยูใ่ นงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
Tax income reported in the statement of comprehensive
income

(38,344)

(38,192)

(27,722)

20%
(7,669)

20%
(7,638)

20%
(5,544)

-

-

(901)

31

-

-

1,165
(250)

1,165
(250)

3,472
(31)

915
(6,723)

915
(6,723)

3,441
(3,004)

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีประกอบด้ วยรายการดังต่อไปนี ้
The components of deferred tax assets are as follows.

หน่วย: พันบาท (Unit: Thousand Baht)

งบการเงินรวม 2560
Consolidated financial
statements 2017
ค่าเผือ่ หนี ้สงสัยจะสูญ
Allowance for doubtful accounts
ค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่าสินค้ าคงเหลือ
Allowance for diminution in value of inventories
ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
Provision for long-term employee benefits
ขาดทุนทางภาษีทยี่ งั ไม่ได้ ใช้
Unused tax loss
รวม Total

งบการเงินเฉพาะกิจการ
Separate financial statements
2560 (2017)
2559 (2016)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
Separate financial statements
2560 (2017)
2559 (2016)

2,095

2,095

1,100

5,670

5,670

5,241

3,672

3,672

3,297

4,924

4,924

-

16,361

16,361

9,638

ผลขาดทุนทางภาษีทยี่ งั ไม่ได้ ใช้ มจี ำ� นวนเงิน 25 ล้ านบาท ซึง่ จะสิ ้นสุดระยะเวลาการให้ ประโยชน์ในปี 2565
The unused tax loss amounting to Baht 25 million will expired by 2022.
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23. ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
ขาดทุนต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐานค�ำนวณโดยหารขาดทุนส�ำหรับปี (ไม่รวมก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอืน่ ) ด้ วยจ�ำนวนถัวเฉลีย่ ถ่วงน� ้ำหนักของหุ้นสามัญทีอ่ อกอยูใ่ นระหว่างปี

23. Basic loss per share
Basic loss per share is calculated by dividing loss for the year (excluding
other comprehensive income) by the weighted average number of ordinary
shares in issue during the year.

24. ข้อมูลทางการเงินจ�ำแนกตามส่วนงาน
ข้ อมูลส่วนงานด�ำเนินงานที่น�ำเสนอนี ้สอดคล้ องกับรายงานภายในของกลุ่ม
บริ ษัทฯที่ผ้ มู ีอ�ำนาจตัดสินใจสูงสุดด้ านการด�ำเนินงานได้ รับและสอบทานอย่าง
สม�่ ำ เสมอเพื่ อ ใช้ ใ นการตัด สิน ใจในการจัด สรรทรั พ ยากรให้ กับ ส่ว นงานและ
ประเมินผลการด�ำเนินงานของส่วนงาน
เพือ่ วัตถุประสงค์ในการบริหารงาน กลุม่ บริษทั ฯจัดโครงสร้ างองค์กรเป็ นหน่วย
ธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ กลุม่ บริษทั ฯมีสว่ นงานทีร่ ายงานทัง้
สิ ้น 3 ส่วนงาน ดังนี ้
1) ส่วนงานผลิตภัณฑ์ภายใต้ ตราสินค้ าแพลนเน็ตคอม เป็ นส่วนงานการขายและ
บริการติดตังอุ
้ ปกรณ์ระบบสือ่ สารโทรคมนาคมทีบ่ ริษทั ฯ ออกแบบพัฒนาขึ ้นเอง
2) ส่วนงานผลิตภัณฑ์ภายใต้ ตราสินค้ าอืน่ เป็ นส่วนงานการขายและบริการติด
ตังอุ
้ ปกรณ์ระบบสือ่ สารโทรคมนาคม ระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และดิจทิ ลั
ทีวซี งึ่ ซื ้อจากบริษทั อืน่
3) ส่วนงานบริการ เป็ นส่วนงานบริการหลังการขายและงานบริการอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้ อง
กับระบบสือ่ สารโทรคมนาคมให้ กบั ลูกค้ าทัว่ ไป
กลุม่ บริษทั ฯไม่มกี ารรวมส่วนงานด�ำเนินงานอืน่ เป็ นส่วนงานทีร่ ายงานข้ างต้ น
ผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการด�ำเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยก
จากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการ
ประเมินผลการปฏิบตั งิ าน กลุม่ บริษทั ฯประเมินผลการปฏิบตั งิ านของส่วนงานโดย
พิจารณาจากก�ำไรหรื อขาดทุนจากการด�ำเนินงานซึง่ วัดมูลค่าโดยใช้ เกณฑ์เดียว
กับทีใ่ ช้ ในการวัดก�ำไรหรือขาดทุนจากการด�ำเนินงานในงบการเงิน อย่างไรก็ตาม
กลุม่ บริษทั ฯบริหารงานด้ านการจัดหาเงิน ซึง่ ท�ำให้ เกิดค่าใช้ จา่ ยทางการเงินและ
รายได้ ทางการเงิน ค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริหาร และภาษีเงินได้ โดยไม่มี
การปันส่วนให้ แต่ละส่วนงานด�ำเนินงาน

24. Segment information
Operating segment information is reported in a manner consistent with
the internal reports that are regularly reviewed by the chief operating
decision maker in order to make decisions about the allocation of resources
to the segment and assess its performance.
For management purposes, the Group is organised into business units
based on its products and services and has 3 reportable segments as follows.
1) Planetcomm Products segment, which is sales and installation of
telecommunication equipment designed and developed by the Company.
2) Non Planetcomm Products segment, which is sales and installation of
telecommunication, broadcasting and digital TV equipment purchased from
other companies.
3) Services segment, which is the provision of after sales services and
other services relating to telecommunication systems to general customers.
No other operating segments have been aggregated to form the above
reportable operating segments.
The chief operating decision maker monitors the operating results of the
business units separately for the purpose of making decisions about
resource allocation and assessing performance. Segment performance is
measured based on operating profit or loss and on a basis consistent with
that used to measure operating profit or loss in the financial statements.
However, the Group’s financing activities, which give rise to finance costs
and finance income, selling and administrative expenses, and income taxes
are managed by no allocation to operating segments.
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ข้ อมูลรายได้ และก�ำไรของส่วนงานของกลุม่ บริษทั ฯส�ำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดงั ต่อไปนี ี้ ้
The following table presents revenue and profit information regarding the Group’s operating segments for the year ended 31 December 2017 and 2016.
หน่วย: ล้ านบาท (Unit: Million Baht)

รายได้ จากการขายและบริการให้ ลกู ค้ าภายนอก
Sales and service income to external customers
ผลการด�ำเนินงาน
Operating results
ก�ำไรของส่วนงาน
Segment profit
รายได้ และค่าใช้ จา่ ยทีไ่ ม่ได้ ปันส่วน:
Unallocated income and expenses:
รายได้ อนื่
Other income
ค่าใช้ จา่ ยในการขาย
Selling expenses
ค่าใช้ จา่ ยในการบริหาร
Administrative expenses
ค่าใช้ จา่ ยทางการเงิน
Finance cost
ขาดทุนก่อนรายได้ ภาษีเงินได้
Loss before tax income
รายได้ ภาษีเงินได้
Tax income
ขาดทุนส�ำหรับปี
Loss for the year

ตราสินค้ าแพลนเน็ตคอม ผลิตภัณฑ์ภายใต้ ตราสินค้ าอืน่
Planetcomm Products Non Planetcomm Products
2560
2559
2560
2559
(2017)
(2016)
(2017)
(2016)
403
504
143
97

12

1

91

123

บริการ
Services
2560
2559
(2017)
(2016)
129
114

30

36

รวมส่วนงาน
Total segments
2560
2559
(2017)
(2016)
675
715

การตัดรายการระหว่างกัน
Elimination
2560
2559
(2017)
(2016)
-

งบการเงินรวม
Consolidated
2560
2559
(2017)
(2016)
675
715

133

160

-

-

133

160

6

2

-

-

6

2

(60)

(62)

-

-

(60)

(62)

(104)

(115)

-

-

(104)

(115)

(14)

(13)

-

-

(14)

(13)

(39)

(28)

-

-

(39)

(28)

7

3

-

-

7

3

(32)

(25)

-

-

(32)

(25)

ข้ อมูลเกีย่ วกับเขตภูมศิ าสตร์
กลุม่ บริษทั ฯด�ำเนินธุรกิจในเขตภูมศิ าสตร์ เดียวคือ ประเทศไทย ดังนัน้ รายได้
และสินทรัพย์ทแี่ สดงอยูใ่ นงบการเงินจึงถือเป็ นการรายงานตามเขตภูมศิ าสตร์ แล้ ว
ในระหว่างปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 รายได้ จากการขายและบริการต่าง
ประเทศคิดเป็ นประมาณร้ อยละ 3 (2559: ร้ อยละ 3) ของยอดรายได้ จากการขาย
และบริการ

Geographic information
The Group operates in Thailand only. As a result, all of the revenues and
assets as reflected in these financial statements pertain exclusively to this
geographical reportable segment.
Export sales and services during the year ended 31 December 2017
represented approximately 3% (2016: 3%) of total sales and services.

ข้ อมูลเกีย่ วกับลูกค้ ารายใหญ่
ในปี 2560 กลุม่ บริษทั ฯมีรายได้ จากหน่วยงานราชการเป็ นจ�ำนวนเงิน 282 ล้ าน
บาท (2559: 116 ล้ านบาท) และรายได้ จากลูกค้ ารายใหญ่จำ� นวน 1 ราย เป็ น
จ�ำนวนเงิน 79 ล้ านบาท (2559: จ�ำนวน 2 ราย เป็ นจ�ำนวนเงิน 182 ล้ านบาท) ซึง่ มา
จากส่วนงานทังสามส่
้
วนงาน

Major customers
For the year 2017, the Group has revenue from government agencies in
amount of Baht 282 million and 1 major customer in amount of Baht 79
million (2016: 2 major customers in amount of Baht 182 million) arising from
these all operating segments.
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25. กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
กลุม่ บริษทั ฯและพนักงานได้ ร่วมกันจัดตังกองทุ
้
นส�ำรองเลี ้ยงชีพขึ ้นตามพระราช
บัญญัตกิ องทุนส�ำรองเลี ้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุม่ บริษทั ฯและพนักงานจะจ่าย
สมทบเข้ ากองทุนเป็ นรายเดือน ในอัตราร้ อยละ 5 ของเงินเดือน กองทุนส�ำรองเลี ้ยง
ชีพนี ้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนทิสโก้ จ�ำกัด และจะจ่ายให้ แก่
พนัก งานเมื่ อ พนัก งานนัน้ ออกจากงานตามระเบี ย บว่า ด้ ว ยกองทุน ของกลุ่ม
บริ ษัทฯ ในระหว่างปี 2560 กลุม่ บริ ษัทฯรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็ นค่าใช้ จา่ ย
จ�ำนวนเงิน 2 ล้ านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 2 ล้ านบาท (2559: 2 ล้ านบาท))

25. Provident fund
The Group and its employees have jointly established a provident fund in
accordance with the Provident Fund Act B.E. 2530. Both employees and the
Group contribute to the fund monthly at the rate of 5% of basic salary. The
fund, which is managed by TISCO Asset Management Company Limited,
will be paid to employees upon termination in accordance with the fund
rules. The contributions for the year 2017 amounting to Baht 2 million were
recognised as expenses (Separate financial statements: Baht 2 million
(2016: Baht 2 million)).

26. เงินปันผล Dividends
หน่วย: ล้ านบาท (Unit: Million Baht)
เงินปั นผล
Dividends
เงินปั นผลประจ�ำปี 2558
Final dividends for 2015
รวมเงินปั นผลส�ำหรับปี 2559
Total dividends for 2016

อนุมตั โิ ดย
Approved by

เงินปั นผลจ่าย (ล้ านบาท)
เงินปั นผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)
Total dividends (Million Baht) Dividend per share (Baht)

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อ
วันที่28 เมษายน 2559
Annual General Meeting of the
Shareholder on 28 April 2016

27. ภาระผูกพันเกี่ยวกับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
27.1 ภาระผูกพันเกีย่ วกับเงินลงทุนในบริษทั ย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษทั ฯมีภาระผูกพันเกีย่ วกับส่วนของเงินลงทุนใน
บริษทั ย่อยทีย่ งั ไม่เรียกช�ำระจ�ำนวนเงิน 3.75 ล้ านบาท (2559: ไม่ม)ี
27.2 ภาระผูกพันเกีย่ วกับสัญญาเช่าด�ำเนินงานและสัญญาบริการ
กลุม่ บริษทั ฯได้ ทำ� สัญญาเช่าอาคารและสัญญาบริการกับบริษทั ทีเ่ กี่ยวข้ องกันแห่ง
หนึง่ และบริษทั อืน่ อายุของสัญญามีระยะเวลาตังแต่
้ 1 ถึง 5 ปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 กลุม่ บริษทั ฯมีจำ� นวนเงินขันต�
้ ำ่ ทีต่ ้ องจ่ายใน
อนาคตทังสิ
้ ้นภายใต้ สญ
ั ญาข้ างต้ น ดังนี ้

35

0.14

35

0.14

27. Commitments and contingent liabilities
27.1 Uncalled portions of investment in subsidiary
As at 31 December 2017, the Company has outstanding commitment in
respect of uncalled portion of investment in a subsidiary amounting to Baht
3.75 million (2016: Nil).
27.2 Operating lease and service commitments
The Group has entered into office rental agreements and related service
agreements with a related company and other companies. The terms of the
agreements are generally between 1 and 5 years.
As at 31 December 2017 and 2016, future minimum payments required
under the above contracts were as follows.
หน่วย: ล้ านบาท (Unit: Million Baht)

งบการเงินรวม 2560
Consolidated financial
statements 2017
จ่ายช�ำระ Payable :
ภายใน 1 ปี
In up to 1 year
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
In over 1 and up to 5 years

งบการเงินเฉพาะกิจการ
Separate financial statements
2560 (2017)
2559 (2016)

5

5

14

5

5

1
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27.3 หนังสือค� ้ำประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุม่ บริ ษัทฯมีหนังสือค� ้ำประกันซึง่ ออกโดยธนาคาร
ในนามของกลุม่ บริ ษัทฯเหลืออยูเ่ ป็ นจ�ำนวนเงิน 133 ล้ านบาท (งบการเงินเฉพาะ
กิจการ: 133 ล้ านบาท (2559: 127 ล้ านบาท)) ซึง่ เกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทาง
ปฏิบตั บิ างประการตามปกติธรุ กิจของกลุม่ บริ ษัทฯ เพื่อค� ้ำประกัน การปฏิบตั งิ าน
ตามสัญญา

27.3 Bank guarantees
As at 31 December 2017, there were outstanding bank guarantees of
Baht 133 million (Separate financial statements: Baht 133 million (2016: Baht
127 million)) issued by banks on behalf of the Group in respect of certain
performance bonds as required in the normal course of business to
guarantee contractual performance.

28. ล�ำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุม่ บริษทั ฯมีสนิ ทรัพย์ทวี่ ดั มูลค่าด้ วยมูลค่ายุตธิ รรม
แยกแสดงตามล�ำดับชันเป็
้ นระดับ 2 ของมูลค่ายุตธิ รรมซึง่ เป็ นสัญญาซื ้อขายเงิน
ตราต่างประเทศล่วงหน้ าจ�ำนวนเงิน 0.6 ล้ านบาท (2559: 0.2 ล้ านบาท)

28. Fair value hierarchy
As at 31 December 2017, the Group had the assets measured at fair
value using level 2 of inputs, which are forward foreign currency contracts,
totaling Baht 0.6 million (2016: Baht 0.2 million).

29. เครื่องมือทางการเงิน
29.1 นโยบายการบริ หารความเสี่ยง
เครื่ องมือทางการเงินที่สำ� คัญของกลุม่ บริ ษัทฯตามที่นิยามอยูใ่ นมาตรฐานการ
บัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้ อมูลส�ำหรับเครื่ องมือ
ทางการเงิน” ประกอบด้ วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี ้การค้ าและ
ลูกหนี ้อื่น เงินฝากธนาคารที่มีภาระค� ้ำประกัน เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะสัน้
และเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่นและหนี ้สินตาม
สัญญาเช่าการเงิน กลุม่ บริ ษัทฯมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับเครื่ องมือทางการเงิน
ดังกล่าว และมีนโยบายการบริ หารความเสี่ยงดังนี ้
ความเสี่ยงด้ านการให้ สนิ เชื่อ
กลุ่มบริ ษัทฯมีความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี ้การค้ าและ
ลูกหนี ้อื่น ฝ่ ายบริ หารควบคุมความเสี่ยงนี ้โดยการก�ำหนดให้ มีนโยบายและวิธี
การในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนัน้ กลุม่ บริ ษัทฯจึงไม่คาดว่าจะได้ รับ
ความเสียหายที่เป็ นสาระส�ำคัญจากการให้ สนิ เชื่อ นอกจากนี ้ การให้ สนิ เชื่อของ
กลุ่มบริ ษัทฯไม่มีการกระจุกตัวเนื่ องจากกลุ่มบริ ษัทฯมีฐานของลูกค้ าที่หลาก
หลายและมีอยูจ่ �ำนวนมากราย จ�ำนวนเงินสูงสุดที่กลุม่ บริ ษัทฯอาจต้ องสูญเสีย
จากการให้ สนิ เชื่อคือ มูลค่าตามบัญชีของลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่นที่แสดงอยู่
ในงบแสดงฐานะการเงิน
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี ้ย
กลุ่มบริ ษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี ้ยที่ส�ำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก
ธนาคาร เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะสันและเงิ
้
นกู้ยืมระยะยาวที่มีดอกเบี ้ย
และหนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงิน สินทรัพย์และหนี ้สินทางการเงินส่วนใหญ่มี
อัตราดอกเบี ้ยที่ปรับขึ ้นลงตามอัตราตลาด หรื อมีอตั ราดอกเบี ้ยคงที่ซงึ่ ใกล้ เคียง
กับอัตราตลาดในปั จจุบนั

29. Financial instruments
29.1 Financial risk management
The Group’s financial instruments, as defined under Thai Accounting
Standard No.107 “Financial Instruments: Disclosure and Presentations”,
principally comprise cash and cash equivalents, trade and other
receivables, restricted bank deposits, bank overdrafts, short-term and longterm loans from banks, trade and other payables and liabilities under
finance lease agreements. The financial risks associated with these financial
instruments and how they are managed is described below.
Credit risk
The Group is exposed to credit risk with respect to trade and other
receivables. The Group manages the risk by adopting appropriate credit
control policies and procedures and therefore does not expect to incur
material financial losses. In addition, the Group does not have high
concentrations of credit risk since it has a large customer base. The
maximum exposure to credit risk is limited to the carrying amounts of trade
and other receivables as stated in the statement of financial position.
Interest rate risk
The Group’s exposure to interest rate risk relates primarily to its cash at
banks, bank overdrafts, short-term and long-term interest-bearing loans and
liabilities under finance lease agreements. Most of the financial assets and
liabilities bear floating interest rates or fixed interest rates which are close to
the market rate.
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สินทรัพย์และหนี ้สินทางการเงินทีส่ ำ� คัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี ้ย และส�ำหรับสินทรัพย์และหนี ้สินทางการเงินทีม่ ี
อัตราดอกเบี ้ยคงทีส่ ามารถแยกตามวันทีค่ รบก�ำหนดหรือวันทีม่ กี ารก�ำหนดอัตราดอกเบี ้ยใหม่ (หากวันทีม่ กี ารก�ำหนดอัตราดอกเบี ้ยใหม่ถงึ ก่อน) ได้ ดงั นี ้
As at 31 December 2017 and 2016, significant financial assets and liabilities classified by type of interest rate are summarised in the table below, with those
financial assets and liabilities that carry fixed interest rates further classified based on the maturity date, or the repricing date if this occurs before the maturity date.
หน่วย: ล้ านบาท (Unit: Million Baht)
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
Consolidated financial statements As at 31 December 2017

อัตราดอกเบี ้ยคงที่
Fixed interest rates
ภายใน 1 ปี
Within 1 year
สินทรัพย์ทางการเงิน Financial assets
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด Cash and cash equivalents
ลูกหนี ้การค้าและลูกหนี ้อืน่ Trade and other receivables
เงินฝากธนาคารทีม่ ภี าระค� ้ำประกัน Restricted bank deposits
รวม Total
หนีส้ นิ ทางการเงิน Financial liabilities
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมื ระยะสันจากธนาคาร
้
Bank overdrafts and short-term loans from banks
เจ้าหนี ้การค้าและเจ้าหนี ้อืน่ Trade and other payables
เงินกู้ยมื ระยะยาว Long-term loan
หนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
Liabilities under finance lease agreements
รวม Total

ไม่มีอตั ราดอกเบี ้ย
อัตราดอกเบี ้ยปรับ
มากกว่า 1 ถึง 5 ปี ขึ ้นลงตามอัตราตลาด Non-interest bearing
More than 1 - 5 years Floating interest rate

รวม
Total

อัตราดอกเบี ้ย (%)
Interest rate (%)

15
15

-

16
42
58

281
281

16
281
57
354

0.04 - 0.38
0.37 - 1.10

278

-

5

-

283

1.20 - 7.25

4

9

23
-

92
-

92
23
13

MLR less 1.5 and MLR less 1.0
5.9 - 9.0

282

9

28

92

411

หน่วย: ล้ านบาท (Unit: Million Baht)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
Separate financial statements

อัตราดอกเบี ้ยคงที่ Fixed interest rates
ภายใน 1 ปี Within 1 year

สินทรัพย์ทางการเงิน
Financial assets
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
Cash and cash equivalents
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อืน่
Trade and other receivables
เงินฝากธนาคารทีม่ ภี าระค� ้ำประกัน
Restricted bank deposits
รวม Total
หนีส้ นิ ทางการเงิน
Financial liabilities
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมื ระยะสันจากธนาคาร
้
Bank overdrafts and short-term loans from banks
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อืน่
Trade and other payables
เงินกู้ยมื ระยะยาว
Long-term loan
หนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
Liabilities under finance lease agreements
รวม Total

มากกว่า 1 ถึง 5 ปี
More than1 - 5 years
2560
2559
(2017)
(2016)

อัตราดอกเบี ้ยปรับ ขึ ้นลงตาม ไม่มอี ตั ราดอกเบี ้ย
รวม
อัตราตลาด
Non-interest bearing
Total
Floating interest rate
2560
2560
2560
2559
2559
2559
(2017)
(2017)
(2016)
(2016) (2017)
(2016)

2560
(2017)

2559
(2016)

-

-

-

-

15

5

-

-

15

5

-

-

-

-

-

-

281

309

281

309

15

29

-

-

42

42

-

-

57

71

15

29

-

-

57

47

281

309

353

385

278

220

-

-

5

29

-

-

283

249

-

-

-

-

-

-

92

68

92

68

-

-

-

-

23

43

-

-

23

43

4

3

8

12

-

-

-

-

12

15

282

223

8

12

28

72

92

68

410

375

อัตราดอกเบี ้ย
Interest rate
2560
(2017)

2559
(2016)

0.04 - 0.38 0.04 - 0.38
-

-

0.37 - 1.10 0.37 - 1.10

1.20 - 7.25 1.20 - 7.25
-

-

MLR less 1.5 MLR less
and
1.5
MLR less 1.0
5.9 - 9.0 5.9 - 9.0
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ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน Foreign currency risk
กลุม่ บริ ษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ส�ำคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื ้อหรื อขายสินค้ าและ การกู้ยืมเป็ นเงินตราต่างประเทศ กลุม่ บริ ษัทฯได้ ลดความเสี่ยง
ดังกล่าวโดยการท�ำสัญญาซื ้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ าซึง่ มีอายุสญ
ั ญาไม่เกินหนึง่ ปี เพื่อใช้ เป็ นเครื่ องมือในการบริ หารความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 กลุม่ บริ ษัทฯมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี ้สินทางการเงินที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศดังนี ้
The Group’s exposure to foreign currency risk arises mainly from trading transactions and borrowings that are denominated in foreign currencies.
The Group seeks to reduce this risk by entering into forward exchange contracts, which mature within one year.
As at 31 December 2017 and 2016, the balances of financial assets and liabilities denominated in foreign currencies are summarised below.
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
Consolidated financial statements As at 31 December 2017
สกุลเงิน
Foreign currency

สินทรัพย์ทางการเงิน (ล้ าน)
Financial assets (Million)

หนี ้สินทางการเงิน (ล้ าน)
Financial liabilities (Million)

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
Average exchange rate
(Baht per 1 foreign currency unit)

-

4.1

32.6809

-

0.2

39.0273

-

0.1

43.9865

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
US dollar
ยูโร
Euro
ปอนด์
Pound stering

งบการเงินเฉพาะกิจการ
Separate financial statements
สกุลเงิน
Foreign currency

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
US dollar
ยูโร
Euro
ปอนด์
Pound stering

สินทรัพย์ทางการเงิน (ล้ าน)
Financial assets (Million)

หนี ้สินทางการเงิน (ล้ าน)
Financial liabilities (Million)

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
Average exchange rate
(Baht per 1 foreign currency unit)
2560
2559
(2017)
(2016)
32.6809
35.8306

2560
(2017)
-

2559
(2016)
0.2

2560
(2017)
4.1

2559
(2016)
3.0

-

-

0.2

0.2

39.0273

37.7576

-

-

0.1

-

43.9865

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 กลุม่ บริ ษัทฯมีสญ
ั ญาซื ้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ าคงเหลือดังนี ้
As at 31 December 2017 and 2016, forward exchange contracts outstanding are summarised below.
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
Consolidated/Separate financial statements As at 31 December 2017
สกุลเงิน
Foreign currency
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
US dollar

จ�ำนวนที่ซื ้อ (ล้ าน)
Bought amount (Million)
0.5

อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของจ�ำนวนที่ซื ้อ
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
Contractual exchange rate bought
(Baht per 1 foreign currency unit)
33.6050 - 33.9990

วันครบก�ำหนดตามสัญญา
Contractual maturity date
17 มกราคม 2561 ถึง
25 มกราคม 2561
17 January 2018 25 January 2018
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งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
Separate financial statements As at 31 December 2016
สกุลเงิน
Foreign currency

อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของจ�ำนวนที่ซื ้อ
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
Contractual exchange rate bought
(Baht per 1 foreign currency unit)
38.3900

จ�ำนวนที่ซื ้อ (ล้ าน)
Bought amount (Million)

ยูโร
Euro

0.2

วันครบก�ำหนดตามสัญญา
Contractual maturity date
15 มิถนุ ายน 2560
15 June 2017

29.2 มูลค่ายุตธิ รรมของเครื่ องมือทางการเงิน
เนื่ องจากเครื่ องมือทางการเงินส่วนใหญ่ ของกลุ่มบริ ษัทฯจัดอยู่ในประเภท
ระยะสัน้ หรื อมีอตั ราดอกเบี ้ยใกล้ เคียงกับอัตราดอกเบี ้ยในตลาด กลุม่ บริ ษัทฯจึง
ประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินใกล้ เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่
แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
มูลค่ายุตธิ รรมของสัญญาซื ้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้ า ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560 มีจ�ำนวนเงิน 0.6 ล้ านบาท (2559: 0.2 ล้ านบาท)
มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ ค�ำนวณโดยใช้ เทคนิคการคิดลดกระแส
เงินสดในอนาคตและแบบจ�ำลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซึง่ ข้ อมูลที่น�ำ
มาใช้ ในการประเมินมูลค่าส่วนใหญ่ เป็ นข้ อมูลที่สามารถสังเกตได้ ในตลาดที่
เกี่ยวข้ อง เช่น อัตราแลกเปลี่ยนทันที อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้ าของเงินตราต่าง
ประเทศ และเส้ นอัตราผลตอบแทนของอัตราดอกเบี ้ย เป็ นต้ น กลุม่ บริ ษัทฯได้
ค� ำ นึง ถึง ผลกระทบของความเสี่ ย งด้ า นเครดิ ต ของคู่สัญ ญาในการประมาณ
มูลค่ายุตธิ รรมของตราสารอนุพนั ธ์
ในระหว่างงวดปัจจุบนั ไม่มกี ารโอนรายการระหว่างล�ำดับชันของมู
้
ลค่ายุตธิ รรม

29.2 Fair values of financial instruments
Since the majority of the Group’s financial instruments are short-term in
nature or carrying interest at rates close to the market rates, their fair
values are not expected to be materially different from the amounts
presented in statement of financial position.
The fair value of forward exchange contracts as at 31 December 2017
amounted to Baht 0.6 million (2016: Baht 0.2 million).
The fair value of derivatives has been determined by using a discounted
future cash flow model and a valuation model technique. Most of the
inputs used for the valuation are observable in the relevant market, such
as spot rates of foreign currencies, yield curves of the respective
currencies and interest rate yield curves. The Group had considered to
counterparty credit risk when determining the fair value of derivatives.
During the current period, there were no transfers within the fair value
hierarchy.

30. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนทีส่ ำ� คัญของกลุม่ บริษทั ฯ คือการจัดให้ มซี งึ่
โครงสร้ างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจของกลุม่ บริ ษัทฯและเสริ ม
สร้ างมูลค่าการถือหุ้นให้ กบั ผู้ถอื หุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุม่ บริษทั ฯมี
อัตราส่วนหนี ้สินต่อทุนเท่ากับ 1.1:1 และเฉพาะบริษทั ฯมีอตั ราส่วนหนี ้สินต่อทุน
เท่ากับ 1.1:1 (2559: 0.9:1)

30. Capital management
The primary objective of the Group’s capital management is to ensure
that it has appropriate capital structure in order to support its business
and maximise shareholder value. As at 31 December 2017, the Group’s
debt-to-equity ratio was 1.1:1 and the Company’s was 1.1:1 (2016: 0.9:1).

31. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน
บริษทั ฯได้ จดั ประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงินปี 2559 ใหม่เพือ่ ให้
สอดคล้ องกับการจัดประเภทรายการบัญชีในปี ปัจจุบนั
การจัดประเภทรายการ
ใหม่มดี งั ต่อไปนี ้

31. Reclassification
Certain amounts in the 2016 financial statements have been reclassified
to conform to the current year’s classification. The reclassifications are as
follows.
หน่วย: พันบาท (Unit: Thousand Baht)

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
Separate financial statements As at 31 December 2016
งบแสดงฐานะการเงิน
Statement of financial position
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
Other current assets
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
Other non-current assets

ตามที่จดั ประเภทใหม่
As reclassified

ตามที่เคยรายงานไว้
As previously reported

6,832

15,516

13,436

4,752

การจัดประเภทรายการบัญชีดงั กล่าวไม่มีผลกระทบต่อขาดทุนหรื อส่วนของผู้ถือหุ้นตามที่ได้ รายงานไว้ และไม่มีผลกระทบต่อการแสดงยอดในงบแสดงฐานะการ
เงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
The reclassifications had no effect to previously reported loss or shareholders’ equity and also had no effect to the balance presented in statement
of financial position as at 1 January 2016.
32. การอนุมตั งิ บการเงิน
งบการเงินนี ้ได้ รับอนุมตั ใิ ห้ ออกโดยคณะกรรมการบริ ษัทฯ
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

Approval of financial statements
These financial statements were authorised for issue by the Company’s
Board of Directors on 22 February 2018.
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Shareholders and Dividend Payment Policy
ข้อมูลหลักทรัพย์ผู้ถือหุ้น และนโยบายจ่ายเงินปันผล

จ�ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว (Number of Registered Capital and Paid Registered Capital)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทฯ มีทนุ จดทะเบียนจ�ำนวน 250.00 ล้ านบาท และมีทนุ ที่ออกและเรี ยกช�ำระแล้ วจ�ำนวน 250.00 ล้ านบาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญ
จ�ำนวน 250 ล้ านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท
As at December 31, 2017, PLANET’s registered capital was 250.00 million Baht. The issued and paid-up share capital was 250.00 million Baht,
divided as 250.00 million ordinary shares of 1.00 Baht par value.
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (List of Top-Ten Principle Shareholders as December 31, 2017)
รายชื่อผู้ถือหุ้น

จ�ำนวนหุ้น

% ต่อจ�ำนวนหุ้นทังหมด
้

78,950,000

31.58

78,950,000

31.58

นายสาธิต รัฐเลิศกานต์ (Mr. Satit Rathlertkarn)

10,490,300

4.16

นางรัตนา สุวรรณ (Mrs. Rattana Suwan)

5,120,000

2.05

นายสมพงษ์ อาภาธนานนท์ (Mr. Sompong Arphathananont)

2,700,000

1.08

นายณรงค์ หวังเจริญวงศ์ (Mr. Narong Wangcharoenwong)

2,392,700

0.96

นางสาวอุไรวรรณ แซ่หลี (Ms. Uraiwan Saelee)

1,787,700

0.72

นางพจนีย์ พิชติ บัญชรชัย (Mr. Pojjanee Pichitbunchonchai)

1,237,800

0.50

นายสมชาย สกุลวิจติ ร์ สนิ ธุ (Mr. Somchai Sakulwichitsintu)

1,200,000

0.48

นายพรชัย จันทชีวกุล (Mr. Pornchai Chantacheevakul)

1,175,000

0.47

(Income)

จ�ำนวนหุ้น

(Number of Share)

ครอบครับนายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ (Mr. Prapat Rathlertkarn’s family)
- นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ (Mr. Prapat Rathlertkarn)
- นางชนิสา รัฐเลิศกานต์ (Mrs. Chanisa Rathlertkarn)
- นางสาวพัฒน์นรี รัฐเลิศกานต์ (Ms. Patnaree Rathlertkarn)

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

ครอบครับนายเทรเวอร์ จอห์น ทอมป์ สัน (Mr. Trevor John Thompson’s family)
- นายเทรเวอร์ จอห์น ทอมสัน (Mr. Trevor John Thompson)
- นางจงจิตร อะเนกา (Mrs. Jongjit Anek-ka)
- นายดนัย ทอมป์ สัน (Mr. Danai Thompson)
- นายดรัณ ทอมป์ สัน (Mr.Darun Thompson)
- นางสาวอดิสา ทอมป์ สัน (Miss. Adisa Thompson)

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

(Number of Share)

(% of Total Share)

หมายเหตุ (Remark) : *
(1) ข้ อจ�ำกัดการถือครองหลักทรัพย์ของบุคคลต่างด้ าว
บริ ษัทฯ มีข้อจ�ำกัดการถือครองหลักทรัพย์ของบุคคลต่างด้ าว ไว้ ร้อยละ 49 ของทุนช�ำระแล้ ว โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีบคุ ลลต่างด้ าวถือครอง
หลักทรัพย์ PLANET ร้ อยละ 28.22 ของทุนช�ำระแล้ ว
(2) กลุม่ ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ทโี่ ดยพฤติการณ์มอี ทิ ธิพลต่อการก�ำหนดนโยบายหรือการด�ำเนินงานของ PLANET อย่างมีนยั ส�ำคัญ
ครอบครัวนายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ ครอบครัวนายเทรเวอร์ จอห์น ทอมสัน และนายสาธิต รัฐเลิศกานต์ รวมถือหุ้นประมาณร้ อยละ 67.32 เป็ นกลุม่ ผู้ถอื หุ้นราย
ใหญ่ทโี่ ดยพฤติการณ์มอี ทิ ธิพลต่อการก�ำหนดนโยบายหรือการด�ำเนินงานของบริษทั (ซึง่ เป็ นกรรมการบริษทั จ�ำนวน 2 ท่านจากกรรมการทังสิ
้ ้น 8 ท่าน)
(1) Limitation for Foreigner Assets Entitlement
PLANET’ limitation for foreigner assets entitlement is 49% of paid capital. As at December 31, 2017, foreigner holding PLANET assets is
figured at 28.22% of its paid capital.
(2) Group of principal shareholders having significantly behavioral influence on defining PLANET policies and business operations.
Mr. Pratpat Rathlertkarn’s family and Mr. Trevor John Thompson’s family, and Mr. Satit Rathlertkarn entirely holding about 67.32% shares
are the Group of principal shareholders which two of eight Directors have significantly behavioral influence on defining PLANET policies
and business operations.
การออกหลักทรัพย์อื่น - ไม่มี Issuance of other assets - none -
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริ ษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของก�ำไร
สุทธิภายหลังการหักภาษี เงินได้ นิตบิ คุ คล อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ อาจก�ำหนด
ให้ การจ่ายเงินปั นผลมีอตั ราน้ อยกว่าอัตราที่ก�ำหนดได้ หากบริ ษัทมีความจ�ำเป็ น
ที่ จะต้ องน� ำเงิ นก� ำไรสุทธิ จ�ำนวนดังกล่าวมาใช้ เพื่ อขยายการด�ำเนิ นงานของ
บริ ษัทฯ ต่อไป
รายละเอียดการจ่ายเงินปั นผล

Dividend Payment Policy
According to PLANET policy, the dividend payment is not less than
50% of net profit after corporate income deduction. However, the dividend
payment rate can be less than the stipulated rate in case that it is
necessary that PLANET shall spend such net profit for its business
expansion.
ปี 2560

ปี 2559

ปี 2558

(31,620,527)

(24,717,646)

53,390,602

-

-

50,690,202

250

250

250

งดจ่ายเงินปั นผล

งดจ่ายเงินปั นผล

35,000,000

รวมเงินปั นผลจ่ายทังสิ
้ ้น (บาท)

-

-

35,000,000

สัดส่วนการจ่ายเงินปั นผล (ร้ อยละ)

-

-

69

(Details)

ก�ำไร(ขาดทุน)สุทธิ (บาท)
Net Profit (Loss) (Baht)

ก�ำไรสุทธิหลังหักเงินทุนส�ำรองตามกฎหมาย (บาท)
Net Profit after legal reserved (Baht)

จ�ำนวนหุ้น (ล้ านหุ้น)

Number of shares (Million Shares)

(2017)

(2016)

(2015)

เงินปั นผลจ่ายประจ�ำปี (บาท:หุ้น)

(Dividend Payment (Baht per share)
- เงินปั นผลระหว่างกาล (Interim dividend)
- เงินปั นผลงวดสุดท้ าย (Annual dividend)
Total dividend payment (Baht)
Dividend Payout Ratio (%)
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General Information
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�ำคัญอื่นๆ

(1) บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (Securities issuer)
ชื่อบริ ษัท (Name)			
บริ ษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ำกัด (มหาชน)
					Planet Communications Asia Public Company Limited
ที่ตงส�
ั ้ ำนักงานใหญ่ (Head Office Location) 157 ซอยรามอินทรา 34 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
					157 Ramindra 34, Ramindra Road, Tha Rang, Bang Khen, Bangkok 10230
วันที่ก่อตังบริ
้ ษัท (Establish date)		
27 เมษายน 2537
					April, 27, 1994
วันที่จดทะเบียนกับ Mai (Listed date in Mai) 23 มิถนุ ายน 2557
					June, 23, 2014
กลุม่ อุตสาหกรรม (Industry / Sector)
เทคโนโลยี
					Technology
ลักษณะการประกอบธุรกิจ		
ให้ บริ การด้ านเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม และดิจิตอลทีวี ครอบคลุม 3 กลุม่ ผลิตภัณฑ์ ได้ แก่
(Nature of business)			
Provision of service of telecommunication and digital TV, covering 3 groups of products :
					
(1) ผลิตภัณฑ์ทบี่ ริษทั ฯ เป็นตัวแทนจ�ำหน่าย ทังระบบสื
้
อ่ สารโทรคมนาคม และระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ และดิจติ อลทีวี
				
(2) ผลิตภัณฑ์ ภายใต้ ชื่อ PlanetComm
					(3) บริ การ
					
(1) Telecommunication, TV broadcasting and digital TV system, equipment and devices sold by company
					(2) PlanetComm Product
					(3) Related services
เลขทะเบียนบริ ษัท (Registration No.)
0105537049391
เว็บไซต์ (Home Page)			www.planetcomm.com
โทรศัพท์ (Tel)			02-792-2400
โทรสาร (Fax)			02-792-2499
(2) นายทะเบียนหลักทรัพย์ (Securities Registrar)
ชื่อบริ ษัท (Name)			
บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
					Thailand Securities, Depository Co., Ltd. (TSD)
ที่ตงส�
ั ้ ำนักงานใหญ่ (Head Office Location) 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
					
93 The Stock Exchange of Thailand Building, Ratchadaphisek Road, Dindaeng, Dindaeng, Bangkok
10400
เว็บไซต์ (Home Page) 		www.tsd.co.th
โทรศัพท์ (Tel)			02-229-2800
โทรสาร (Fax)			02-359-1259
(3) ผู้สอบบัญชี (Auditor)
ชื่อบริ ษัท (Name)			
บริ ษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด
					EY office Limited
ที่ตงส�
ั ้ ำนักงานใหญ่ (Head Office Location) เลครัชดา ออฟฟิ ช คอมเพล็กซ์ เลขที่ 193/136-137 ชัน้ 33 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
					
33rd Floor, Lake Rajada Office Complex 193/136-137, New Rajadapisek Road, Klongtoey, Bangkok 10110
เว็บไซต์ (Home Page)			www.ey.com
โทรศัพท์ (Tel)			
02-264 0777, 02-661-9190
โทรสาร (Fax)			02-264-0789-90
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(4) ที่ปรึกษา (Consultant)
(4.1) ที่ปรึกษาการควบคุมภายใน (Internal Control Consultant)
ชื่อบริ ษัท (Name)			
บริ ษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์ นอล ออดิท จ�ำกัด
					
P&L Internal Audit Co., Ltd.
ที่ตงส�
ั ้ ำนักงานใหญ่ (Head Office Location) 92/204 หมูท่ ี่ 5 หมูบ่ ้านนันทนาการ์เด้น ซอยท่าอิฐ,ถนนรัตนาธิเบศร์, ต�ำบลบางรักน้อย อ�ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
					92/204 Ratanathibet Road, Nanthana Garden Housing Development, Tha It Lane, Village No.5,
					
Bang Rak Noi subdistrict, Muang Nonthaburi district, Nonthaburi 11000
โทรศัพท์ (Tel)			02-526-6100, 02-526-7811
โทรสาร (Fax)			02-526-6100
(4.2) ที่ปรึกษาด้ านกฎหมาย (Legal Consultant)
ชื่อบริ ษัท (Name)			
บริ ษัท วรเศรษฐ์ แอนด์ พาร์ ทเนอร์ จ�ำกัด
					Woraset and Parners Company Limited
ที่ตงส�
ั ้ ำนักงานใหญ่ (Head Office Location) 77/31 หมูท่ ี่ 3 ถนนบางกรวย-ไทรน้ อย ต�ำบลบางสีทอง อ�ำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
					77/31, Moo 3, Bangkruay Sainoi Road, Bangsithong Subdistrict, Bangkruay district, Nonthaburii 11130
โทรศัพท์ (Tel)			02- 9101324
ชื่อบริ ษัท (Name)			
บริ ษัท ส�ำนักที่ปรึกษาไทย จ�ำกัด Thai Advisory Office Company Limited
ที่ตงส�
ั ้ ำนักงานใหญ่ (Head Office Location) 72 อาคาร พีเอวี ชัน้ 2 ซอยลาดพร้ าว 42 ถนนลาดพร้ าว แขวงสามเสนนอก เขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
					72 PVA Building 5th Floor, Soi Ladprao 42, Ladprao Road, Samsennok Subdistrict, Huaykwang district,
					Bangkok 10310
โทรศัพท์ (Tel)			02-975-9917-8
โทรสาร (Fax)			02-975-9917-8
หมายเหตุ (Note) :
ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้ อมูลของบริ ษัทเพิ่มเติมได้ จากแบบแสดงรายการข้ อมูลประจ�ำปี 2560 (แบบ 56-1)
โดยบริ ษัทแสดงไว้ ใน www.set.or.th หรื อเว็บไซด์ของบริ ษัท www.planetcomm.com
Investor could find more Company’s information in Form 56-1 via set.or.th or www.planetcomm.com
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