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ในปี 2563 ท่ีผา่นมาถือเป็นอีกปีท่ีท้าทายอยา่งมากส�าหรับ บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ากดั (มหาชน) หรือ PLANET เน่ืองจากปัญหาการแพร่ระบาด 

ของเชือ้ไวรัส COVID-19 สง่ผลกระทบตอ่ภาวะเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทย ทัง้นีบ้ริษัทฯ ในฐานะหนึง่ในผู้ประกอบการธรุกิจท่ีต้องเผชิญกบัปัญหา 

ดงักลา่ว ได้เตรียมความพร้อมรับมือและปรับตวัให้เข้ากบัสถานการณ์ ท�าให้ผลประกอบการตลอดทัง้ปี 2563 ซึง่แม้จะไมบ่รรลตุามแผนท่ีวางไว้แตก็่นบัวา่อยูใ่นระดบัท่ีนา่พอใจ

ตลอดระยะเวลา 27 ปีท่ีผา่นมา นบัตัง้แตก่่อตัง้ในปี 2537 บริษัทฯ ด�าเนินกิจการด้วยประสบการณ์ ความสามารถและความช�านาญในธรุกิจสื่อสารโทรคมนาคม ลกูค้า

และพนัธมิตรทางธุรกิจต่างให้ความเช่ือมัน่อย่างสงู ท�าให้บริษัทฯ สามารถขยายธุรกิจได้อย่างต่อเน่ือง แม้ในปี 2563 จะประสบปัญหาท่ีกล่าวในข้างต้น แต่บริษัทฯ  

ยงัสามารถด�าเนินธรุกิจได้ตามกลยทุธท่ีก�าหนดไว้ โดยสามารถน�าธรุกิจเข้าสูย่คุของเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเพ่ือตอบสนองความต้องการของสาธารณชนและกลุม่ลกูค้า

ได้ ซึง่ผลจากการด�าเนินงานเร่ิมสง่สญัญาณท่ีดีขึน้ตามล�าดบั และมีโอกาสสร้างการเตบิโตท่ีดีให้บริษัทฯ ในอนาคต

ทัง้นีบ้ริษัทฯ ยดึหลกัการบริหารธรุกิจภายใต้นโยบายการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดี ยดึมัน่ในการด�าเนินธรุกิจอยา่งมีคณุธรรม ตามหลกัจริยธรรม และรับผิดชอบตอ่ผู้ มีสว่น

เก่ียวข้องทกุฝ่ายอยา่งเทา่เทียมและมีความเป็นธรรมตอ่ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียทกุฝ่าย รวมทัง้มุง่เน้นการใช้ทรัพยากรอยา่งคุ้มคา่เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุ และด�าเนินธรุกิจ

ด้วยความรับผิดชอบตอ่ชมุชน สงัคม สิง่แวดล้อม ทัง้ในด้านความปลอดภยั คณุภาพชีวิต เพ่ือการมีสว่นร่วมกบัการเตบิโตของบริษัทฯ อยา่งยัง่ยืน

มีความตัง้ใจอยา่งแนว่แน ่ ในการให้ความส�าคญั และตระหนกัในสทิธิพืน้ฐานตา่งๆ ของผู้ ถือหุ้น ด้วยนโยบายในการปฏิบตัแิละคุ้มครองสทิธิของผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่ง

เทา่เทียมและเป็นธรรม  มีความมุง่มัน่ท่ีจะปฏิบตัติามเง่ือนไขทางการค้าตอ่คูค้่าอยา่งจริงใจ และให้ความส�าคญัตอ่การเปิดเผยข้อมลูอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน โปร่งใส มุง่เน้น

สร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีอยา่งตอ่เน่ือง กบัพนัธมิตรทางธรุกิจ จนถงึหนว่ยงานภาครัฐ และเอกชนผา่นกิจกรรมประโยชน์ตา่งๆ

ในปี 2564 ถือเป็นก้าวส�าคญัของบริษัทฯ ท่ีจะก้าวสูก่ารเป็น Digital Technology Provider อยา่งเตม็ตวั ด้วยการมุง่เน้น วิจยั พฒันา ออกแบบ และรวมระบบ ให้เกิด

เป็น Solution ใหม่ๆ   เพ่ือให้บริการกบัลกูค้าทัง้ในสว่นภาครัฐและเอกชนอยา่งครบวงจร โดยมีเปา้หมายชว่ยยกระดบัคณุภาพชีวิตในสงัคม ให้สอดรับตามเทรนด์สงัคมยคุ

ใหมท่ี่เปลี่ยนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว ซึง่เร่ืองนีถื้อเป็นโอกาสส�าคญัของบริษัทฯ เน่ืองจากเป็นตลาดใหมท่ี่มีขนาดใหญ่ ท่ีส�าคญัก�าลงัเป็นท่ีต้องการสงู และด้วยความเช่ียวชาญ 

และความช�านาญ อยา่งครบวงจรของบริษัทฯ ท�าให้มัน่ใจวา่ จะสง่ผลดีตอ่ผลประกอบการของบริษัทฯ ในหลงัจากนี ้

สดุท้ายนี ้ ในนามของประธานกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคณุทา่นผู้ ถือหุ้น พนัธมิตรทางธรุกิจ และผู้ มีสว่นได้สว่นเสียทกุทา่น รวมถงึคณะผู้บริหารและพนกังานทกุคน  

ท่ีได้มีสว่นร่วมในการด�าเนินการและสนบัสนนุการด�าเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา ทัง้นี ้บริษัทฯ จะด�าเนินธรุกิจอยา่งเตม็ท่ี เพ่ือประโยชน์ของทกุฝ่ายอยา่งมัน่คง และยัง่ยืน

สารจาก ประธานกรรมการ

ดร.รัตติกร วรากลูศริิพนัธุ์
ประธานกรรมการบริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ากดั (มหาชน)
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ในปี 2563 ปัญหาการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัส COVID-19 สง่ผลกระทบอยา่งมากตอ่ภาวะเศรษฐกิจในภาพรวม ท�าให้เป็นอีกปีท่ีการด�าเนินธรุกิจของ บริษัท แพลนเน็ต 

คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ากดั (มหาชน) หรือ PLANET ต้องเผชิญกบัความท้าทายเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากการจ�าหนา่ยอปุกรณ์สื่อสารขนาดใหญ่และระบบถ่ายทอดทีวีดจิิทลั 

ซึง่เป็นธรุกิจหลกัของบริษัทฯ รวมถงึรายได้จากการขายโครงการใหญ่ได้รับผลกระทบจากการจดัซือ้ของภาครัฐท่ีชะลอการเปิดประมลูหลายโครงการ

อยา่งไรก็ตาม จากแผนการด�าเนินธรุกิจให้รัดกมุโดยการเพ่ิมประสทิธิภาพการบริหารต้นทนุและการควบคมุคา่ใช้จา่ยท่ีไมจ่�าเป็นในตลอดชว่งท่ีผา่นมา อาทิ การเปลี่ยน

กระบวนการท�างานด้วยระบบ ERP ใหม ่ ท�าให้สามารถชว่ยรักษาความสามารถในการท�าก�าไรได้เป็นอยา่งดี ซึง่แนวทางนีถื้อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกบัสถานการณ์ 

ท่ีไมแ่นน่อนท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต

ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กบัองค์กร ในปี 2563 บริษัทฯ ได้เร่งพฒันาบคุลากรให้มีทกัษะ ความรู้ทางด้านไอที และเรียนรู้เทคโนโลยีดจิิทลัท่ีเปลี่ยนแปลง 

และเกิดใหม่ตลอดเวลา พร้อมทัง้พัฒนาสินค้าและบริการใหม่ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล อาทิ Cloud, IoT, Ai และ Cyber Security เพ่ือรองรับความต้องการของ

ตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market)  

 ในปี 2564 บริษัทฯ จะก้าวสูก่ารเป็น Digital Technology Provider อยา่งเตม็ตวั โดยจะขบัเคลือ่นองค์กรด้วยเทคโนโลยีหลกั 4 กลุม่ ประกอบด้วย กลุม่ธรุกิจเดมิมี 2 กลุม่หลกั 

คือเทคโนโลยีกลุ่มสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunication) และกลุ่มระบบรักษาความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์ (Cyber Security) ส่วนอีก 2 กลุ่มธุรกิจใหม ่

ท่ีมุง่ขยายตลาดสนิค้า New S Curve คือกลุม่สนิค้าด้านเทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Technology) และกลุม่สนิค้าด้านเทคโนโลยี 5G อาทิ Cloud Computing, IoT Platform, 

CCTV/Video Analytics, Data Center, Telemedicine และ Energy ผ่านโครงขา่ยสื่อสาร 5G

ตลอดระยะเวลากวา่ 3 ปีท่ีผา่นมา บริษัทฯ ได้น�าเทคโนโลยีทัง้ 4 กลุม่นีม้าวิจยั พฒันา ออกแบบ และรวมระบบอยา่งครบวงจร จนเกิดเป็น Solution อจัฉริยะใหม่ๆ  ซึง่ในปี 2564 นี ้ 

บริษัทฯ จะมุง่เน้นเจาะ 4 ตลาดใหม ่ ท่ีก�าลงัมีแนวโน้มต้องการเทคโนโลยีอจัฉริยะสงู ประกอบด้วย ตลาดในกลุม่เมืองอจัฉริยะ (Smart City) กลุม่โรงงานอตุสาหกรรมอจัฉริยะ 

(Smart Factory) กลุม่ส�านกังานอจัฉริยะ (Smart Office) และกลุม่การดแูลสขุภาพอจัฉริยะ (Smart Healthcare) โดยมีเปา้หมายลดต้นทนุ พร้อมกบัเพ่ิมประสทิธิภาพการท�างานให้

กบัหนว่ยงานและองค์กรภาครัฐและเอกชน อีกทัง้ยงัยกระดบัคณุภาพชีวิตด้านสขุภาพและความปลอดภยัของประชาชน โดยปัจจบุนัได้ร่วมกบัพนัธมิตรด�าเนินการน�าร่องไปตดิตัง้

และประสบความส�าเร็จในการทดสอบใช้งานจริงแล้วหลายโครงการ เชน่ โครงการ 5G บ้านฉางเมืองต้นแบบ และโครงการภเูก็ตสมาร์ทซตีิ ้ เป็นต้น ซึง่จะเป็นโครงการต้นแบบให้กบั

เทศบาลได้สร้างเมืองอจัฉริยะอ่ืน ๆ ตอ่ไป ถือวา่มีแนวโน้มท่ีดีและมีโอกาสขยายการด�าเนินงานหลายเทา่ตวัในอนาคต ท�าให้ มัน่ใจวา่จากนีแ้นวโน้มผลประกอบการของบริษัทฯ 

จะเตบิโตดีโดยในปี 2564 ตัง้เปา้หมายรายได้เตบิโต 25% และในอีก 3 ปีข้างหน้าจะสามารถสง่ให้รายได้เตบิโตแตะ 2 พนัล้านบาท 

สดุท้ายนี ้บริษัทฯ จะน�าหลกัการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดี มีธรรมาภิบาล โปร่งใส และตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบมาปฏิบตัิใช้อยา่งเคร่งครัด พร้อมกบัการรับผิดชอบ

ตอ่ชมุชน สงัคม และสิง่แวดล้อม ตามหลกับรรษัทภิบาลอยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือการเตบิโตและยัง่ยืนของผู้ มีสว่นได้สว่นเสียทกุกลุม่ ท่ีส�าคญั บริษัทฯ ยงัตระหนกัและให้ความส�าคญั

ในสทิธิพืน้ฐานตา่งๆ ของผู้ ถือหุ้น มีนโยบายในการปฏิบตัิและคุ้มครองสทิธิของผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมและเป็นธรรม และมีความมุง่มัน่ท่ีจะปฏิบตัติามเง่ือนไขทางการค้า 

รวมถงึการปฏิบตัติามสญัญาตอ่คูค้่าอยา่งจริงใจ

สารจาก CEO และ CTO

นายเทรเวอร์ จอห์น ทอมสนั
กรรมการผู้อ�านวยการ และหวัหน้าเจ้าหน้าท่ีด้านเทคโนโลยี (CTO)

นายประพฒัน์ รัฐเลศิกานต์ 
กรรมการผู้อ�านวยการ และหวัหน้าเจ้าหน้าท่ีบริหาร (CEO)
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วิสัยทัศน์

แพลนเน็ตคอม เป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีดจิิทลัแบบครบวงจร เพ่ือการเตบิโตอยา่งยัง่ยืน และยกระดบัคณุภาพชีวิตคนในสงัคมให้ดีขึน้

พันธกิจ

 แพลนเน็ตคอม มีความมุง่มัน่ท่ีจะน�าเทคโนโลยีมาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการด�าเนินธรุกิจ เพ่ือให้สอดคล้องกบัยคุสมยัท่ีเปลี่ยนไปอยา่งรวดเร็ว โดยเฉพาะในยคุเทคโนโลยี

ดจิิทลัในปัจจบุนั เพ่ือให้เกิดประสทิธิภาพในการด�าเนินธรุกิจสงูสดุ

003

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

รางวัลที่ได้รับ

• 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

2020

• Cisco Channel Partner Program

• Collaboration SaaS Authorized Partner

• Advanced Collaboration Architecture Specialized Partner

2019

• Cisco Advanced Collaboration Architecture 

  Specialized Partner 

• Cisco Premier Certified Partner

• Cisco Express Specialized Partner

• Polcom RealPresence Services Specialization, 

   RealPresence Implementation Services Specialization 

   and RealPresence Solutions Specialization

• An Authorized Distributor of Extron 

• Cisco ASEAN Collaboration Workplace 

  Transformation Champions

2018

• Granted the certified by Thailand’s Private Sector 

   Collective Action Coalition Against Corruption (CAC)

• An Authorized Distributor of Steam Labs Products

• An Authorized Extron Reseller

2017

• An Authorized Partner of Secure Communications by Airbus

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



รายงานประจ�าปี บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ากดั (มหาชน) พ.ศ. 2563 004

ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ

โครงสร้างรายได้

รายได้จากการขายสนิค้า

รายได้จากการขายบริการ

รายได้จากการเป็นผู้ให้บริการ

รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ

รายได้อ่ืน

รายได้รวม

535.21

197.12

17.33

749.66

14.63

764.29

71.39 %

26.30 %

2.31 %

100 %

ปี 2561 (ล้านบาท)

620.51

184.47

30.17

835.15

14.05

849.20

74.30 %

22.09 %

3.61 %

100 %

ปี 2562 (ล้านบาท)

489.98

78.60

27.45

596.03

11.04

607.07

82.21 %

13.19 %

4.60 %

100 %

ปี 2563 (ล้านบาท)

ต้นทุนจากการขาย การบริการ และก�าไรขั้นต้น

ตน้ทนุจากการขายสนิค้า

ต้นทนุจากการบริการ

ต้นทนุจากการเป็นผู้ให้บริการ

รวมต้นทนุขายและบริการ

563.32

87.98

28.50

679.80

9.22

52.31

5.55

18.60

388.79

36.49

25.51

450.79

20.65

53.58

7.07

24.37

430.78

129.60

26.08

586.46

19.51

34.25

(50.49)

21.77

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

อัตราก�าไรขั้นต้น (%) อัตราก�าไรขั้นต้น (%) อัตราก�าไรขั้นต้น (%)ต้นทุนจากการขายและบริการ
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100
2562 (2019)

30.17

620.51

2563 (2020)

14.63

14.05

17.33

197.12

535.21

78.16

489.98

2561 (2018)

184.47

11.04

27.45

รายได้จากการขายสนิค้า

รายได้จากการบริการ

รายได้จากการเป็นผู้ให้บริการ

รายได้อ่ืนๆ

โครงสร้างรายได้

900

850

860

870

880

890

810

820

830

840
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813.75

893.86

807.75
2018 2019 2020

สินทรัพย์ หนี้สิน

ส่วนของผู้ถือหุ้น อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

2018 2019 2020
400

412
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413.05 412.03 414.47

2018 2019 2020

1.20

0.95
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1.17

0.950.97
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481.83 393.28400.70



รายงานประจ�าปี บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ากดั (มหาชน) พ.ศ. 2563

คณะกรรมการบริษัท

ดร.รัตติกร วรากลูศริิพนัธุ์ 
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการ

นายประพฒัน์ รัฐเลศิกานต์
- กรรมการ
- รองประธานกรรมการ
- เลขานกุารบริษัท

นายเทรเวอร์ จอห์น ทอมสนั
- กรรมการ

ดร.วิชยั เลาห์มาศวนิช 
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการสรรหา ก�าหนดคา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล

นางสธุารักษ์ สนุทรภษิูต
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหา ก�าหนดคา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล

นายสมคดิ หวงัเชิดชวูงศ์
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการสรรหา ก�าหนดคา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล
- กรรมการบริหารความเสีย่ง
- กรรมการตรวจสอบ

นายธิบดี มงัคะลี
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ

1

2

3

4

5

6

7

1 3 5 7246
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รายงานประจ�าปี บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ากดั (มหาชน) พ.ศ. 2563

คณะผู้บริหาร

1

2

3

4

5

นายประพฒัน์ รัฐเลศิกานต์
- ประธานกรรมการบริหาร
- กรรมการผู้อ�านวยการและหวัหน้าเจ้าหน้าท่ีบริหาร (CEO)

นายเทรเวอร์ จอห์น ทอมสนั
- รองประธานกรรมการบริหาร
- กรรมการผู้อ�านวยการและหวัหน้าเจ้าหน้าท่ีด้านเทคโนโลยี (CTO)

นางรัตนา สวุรรณ
- รองกรรมการผู้อ�านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน

นายจกัรกฤด สอนไว
- รองกรรมการผู้อ�านวยการฝ่ายปฏิบตักิารและฝ่ายบริการทางเทคนิค

นายวีรศกัดิ์ อาทรชยักลุ
- ผู้ชว่ยกรรมการผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาดและพฒันาธรุกิจ

135 2 4
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รายงานประจ�าปี บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ากดั (มหาชน) พ.ศ. 2563

ดร. รัตตกิร วรากลูศริิพนัธุ์ 
อาย ุ67 ปี
• กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการ

วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้: 21 มิถนุายน 2561

ท่ีอยู ่: 
157 ซอยรามอินทรา 34 ถนนรามอินทรา แขวงทา่แร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230

ประวตักิารศกึษา
ปริญญาเอก
• วิศวกรรมไฟฟา้และการสื่อสาร มหาวิทยาลยัโทโฮค ุประเทศญ่ีปุ่ น
ปริญญาโท
• วิศวกรรมไฟฟา้และการสื่อสาร มหาวิทยาลยัโทโฮค ุประเทศญ่ีปุ่ น
ปริญญาตรี
•  วิศวกรรมไฟฟา้ มหาวิทยาลยัเกียวโต ประเทศญ่ีปุ่ น

ประสบการณ์
2562 – ปัจจบุนั
• นายกสมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
2561 – ปัจจบุนั
• กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ากดั (มหาชน)
2556 – ปัจจบุนั
• คณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่ น
2554 – ปัจจบุนั
• กรรมการพิจารณาทนุพระราชทานฯ ส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา
2554 – ปัจจบุนั
• กรรการบริหาร มลูนิธิทาคาฮาชิ ประเทศไทย
2554 – ปัจจบุนั
• กรรมการกองบรรณาธิการ วารสารวิชาการมหาวิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2561 – 2562
• ประธานสภาคณะบดีฯ สมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
2557 – 2559
• กรรมการบริหาร มลูนิธินกัเรียนทนุรัฐบาลญ่ีปุ่ นแหง่ประเทศไทย
2548 – 2555
• รองอธิการบดี สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั

การด�ารงต�าแหนง่กรรมการใน : 
บริษัทจดทะเบียนอ่ืน
• ไมมี่  
บริษัท ห้างหุ้นสว่น หรือ องค์กรอ่ืน
1. สมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบนัเทคโนโลยี ไทย-ญ่ีปุ่ น
3. ส�านกังานคณะกรรมการอดุมศกึษา
4. มลูนิธิทะคะฮาชิ ประเทศไทย
5. วารสารเชิงวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สดัสว่นการถือหุ้น รวมผู้ ท่ีเก่ียวข้อง
• ไมมี่  

การเข้าร่วมฝึกอบรม 
• หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 153/2018

จ�านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชมุในปี 2563
• คณะกรรมการบริษัท: 6/6 ครัง้
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รายงานประจ�าปี บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ากดั (มหาชน) พ.ศ. 2563

นายประพฒัน์ รัฐเลศิกานต์
อาย ุ62 ปี
• กรรมการ, รองประธานกรรมการ
• ประธานกรรมการบริหาร
• กรรมการผู้อ�านวยการและหวัหน้าเจ้าหน้าท่ีบริหาร
• เลขานกุารบริษัท

วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้: 27 เมษายน 2537

ท่ีอยู ่: 
157 ซอยรามอินทรา 34 ถนนรามอินทรา แขวงทา่แร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230

ประวตักิารศกึษา
ปริญญาโท
• บริหารธรุกิจ สาขาบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลยัฟิลปิส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี
• เศรษฐศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประสบการณ์
2562 – ปัจจบุนั
• ประธานกรรมการ บริษัท แพลนเน็ตคลาวด์ จ�ากดั
2560 – ปัจจบุนั
• ประธานกรรมการ บริษัท แพลนเน็ตไฟเบอร์ จ�ากดั
2537 – ปัจจบุนั
• กรรมการ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร 
   กรรมการผู้อ�านวยการ และ หวัหน้าเจ้าหน้าท่ีบริหาร
   บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ากดั (มหาชน)
2560 – ปัจจบุนั
• เลขานกุารบริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ากดั (มหาชน)
2558 – ปัจจบุนั
• อนกุรรมการพฒันาและบริหารจดัการอทุยานรังสรรค์นวตักรรมอวกาศ
   ส�านกังานพฒันาเทคโนโลยีอวกาศและภมิูสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
2548 – ปัจจบุนั
• กรรมการ บริษัท พี แอนด์ ที แอสเซท็ จ�ากดั

การด�ารงต�าแหนง่กรรมการใน : 
บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
• ไมมี่  
บริษัท ห้างหุ้นสว่น หรือ องค์กรอ่ืน
1. บริษัท แพลนเน็ตคลาวด์ จ�ากดั
2. บริษัท แพลนเน็ตไฟเบอร์ จ�ากดั
3. ส�านกังานพฒันาเทคโนโลยีอวกาศและภมิูสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
4. บริษัท พี แอนด์ ที แอสเซท็ จ�ากดั

สดัสว่นการถือหุ้น รวมผู้ ท่ีเก่ียวข้อง
• จ�านวน 78,950,000 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 31.58 ของจ�านวนหุ้นท่ีออกจ�าหนา่ยทัง้หมด

การเข้าร่วมฝึกอบรม
• หลกัสตูร Chief Transformation Officer : CTO Course 2019  
   โดย SEAC ประเทศไทย
• หลกัสตูร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นท่ี 28/2016
• หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 195/2014
• หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 94/2012

จ�านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชมุในปี 2563
• คณะกรรมการบริษัท: 6/6 ครัง้
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รายงานประจ�าปี บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ากดั (มหาชน) พ.ศ. 2563

ดร.วิชยั เลาห์มาศวนิช
อาย ุ67 ปี
• กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการตรวจสอบ
• กรรมการบริหารความเสี่ยง
• กรรมการสรรหา ก�าหนดคา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล 

วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้: 25 มกราคม 2561

ท่ีอยู ่: 
157 ซอยรามอินทรา 34 ถนนรามอินทรา แขวงทา่แร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230

ประวตักิารศกึษา
ปริญญาเอก
• รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัมะนิลา ประเทศฟิลปิปินส์ 
ปริญญาโท 
• การบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี 
• การบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประสบการณ์
2561 – ปัจจบุนั
• กรรมการอิสระ
บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ากดั (มหาชน)
2560 – ปัจจบุนั
• ประธานกรรมการตรวจสอบ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลมิพระเกียรติ
2559 – ปัจจบุนั
• กรรมการตรวจสอบ บริษัท อตุสาหกรรมผ้าเคลือบพลาสตกิไทย จ�ากดั (มหาชน)
2558 – ปัจจบุนั
• กรรมการบริหาร บริษัท เออีซี มาร์เก็ตติง้รีพรีเซ้นเททีฟ แอนด์ เน็ตเวิร์คกิง้ จ�ากดั

การด�ารงต�าแหนง่กรรมการใน : 
บริษัทจดทะเบียนอ่ืน
1. บริษัท อตุสาหกรรมผ้าเคลอืบพลาสตกิไทย จ�ากดั (มหาชน)
บริษัท ห้างหุ้นสว่น หรือ องค์กรอ่ืน
1. โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลมิพระเกียรต ิ
2. บริษัท เออีซี มาร์เก็ตติง้รีพรีเซ้นเททีฟ แอนด์ เน็ตเวิร์คกิง้ จ�ากดั

สดัสว่นการถือหุ้น รวมผู้ท่ีเก่ียวข้อง
• ไมมี่

การเข้าร่วมฝึกอบรม 
• หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP)  รุ่นท่ี 153/2018

จ�านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชมุในปี 2563 
• คณะกรรมการบริษัท: 6/6 ครัง้
• คณะกรรมการตรวจสอบ: 5/5 ครัง้
• คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง: 3/3 ครัง้ 
• คณะกรรมการสรรหา ก�าหนดคา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล: 2/2 ครัง้

นายเทรเวอร์ จอห์น ทอมสนั 
อาย ุ66 ปี
• กรรมการ
• รองประธานกรรมการบริหาร
• กรรมการผู้อ�านวยการ และหวัหน้าเจ้าหน้าท่ีด้านเทคโนโลยี

วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้: 27 เมษายน 2537

ท่ีอยู ่: 
157 ซอยรามอินทรา 34 ถนนรามอินทรา แขวงทา่แร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230

ประวตักิารศกึษา
ปริญญาตรี  
• Commerce, Engineering, British Columbia Institute of Technology,
   ประเทศแคนาดา

ประสบการณ์  
2562 – ปัจจบุนั
• กรรมการ บริษัท แพลนเน็ตคลาวด์ จ�ากดั 
2537 – ปัจจบุนั
• กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้อ�านวยการ  
   และ หวัหน้า เจ้าหน้าท่ีด้านเทคโนโลยี 
   บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ากดั (มหาชน) 
2548 – ปัจจบุนั
• กรรมการ บริษัท พี แอนด์ ที แอสเซท็ จ�ากดั

การด�ารงต�าแหนง่กรรมการใน : 
บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
• ไมมี่
บริษัท ห้างหุ้นสว่น หรือ องค์กรอ่ืน
1. บริษัท แพลนเน็ตคลาวด์ จ�ากดั
2. บริษัท พี แอนด์ ที แอสเซท็ จ�ากดั 
สดัสว่นการถือหุ้น รวมผู้ ท่ีเก่ียวข้อง
• จ�านวน 78,950,000 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 31.58 ของจ�านวนหุ้นท่ีออกจ�าหนา่ยทัง้หมด

การเข้าร่วมฝึกอบรม
• หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 95/2012
• หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 207/2015

จ�านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชมุในปี 2563
• คณะกรรมการบริษัท: 6/6ครัง้
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รายงานประจ�าปี บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ากดั (มหาชน) พ.ศ. 2563

นางสธุารักษ์ สนุทรภษิูต
อาย ุ69 ปี
• กรรมการอิสระ 
• กรรมการตรวจสอบ
• ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
• กรรมการสรรหา ก�าหนดคา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล 

วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้: 30 ธนัวาคม 2554

ท่ีอยู ่: 
157 ซอยรามอินทรา 34 ถนนรามอินทรา แขวงทา่แร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230

ประวตักิารศกึษา
ปริญญาโท
• Science in Economy and Marketing, Ball State University, ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี
• เศรษฐศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์           

ประสบการณ์
2554 - ปัจจบุนั
• กรรมการอิสระ บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ากดั (มหาชน)
2548 - ปัจจบุนั
• กรรมการบริหาร บริษัท เจริญเดคคอร์ อินเตอร์แนชชัน่แนล จ�ากดั

การด�ารงต�าแหนง่กรรมการใน : 
บริษัทจดทะเบียนอ่ืน
• ไมมี่
บริษัท ห้างหุ้นสว่น หรือ องค์กรอ่ืน
1. บริษัท เจริญเดคคอร์ อินเตอร์แนชชัน่แนล จ�ากดั

สดัสว่นการถือหุ้น รวมผู้ ท่ีเก่ียวข้อง
• จ�านวน 50,000 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 0.02 ของจ�านวนหุ้นท่ีออกจ�าหนา่ยทัง้หมด

การเข้าร่วมฝึกอบรม
• หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 103/2013 
• หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 219/2016 

จ�านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชมุในปี 2563
• คณะกรรมการบริษัท: 6/6 ครัง้
• คณะกรรมการตรวจสอบ: 5/5 ครัง้ 
• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง: 3/3 ครัง้
• คณะกรรมการสรรหา ก�าหนดคา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล 2/2 ครัง้

นายสมคดิ หวงัเชิดชวูงศ์
อาย ุ63 ปี 
• กรรมการอิสระ 
• กรรมการตรวจสอบ
• กรรมการบริหารความเสี่ยง 
• ประธานกรรมการสรรหา ก�าหนดคา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล

วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้: 12 พฤษภาคม 2558

ท่ีอยู ่: 
157 ซอยรามอินทรา 34 ถนนรามอินทรา แขวงทา่แร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230

ประวตักิารศกึษา
• เนตบิณัฑิตไทย เนตบิณัฑิตสภาแหง่ประเทศไทย
ปริญญาตรี
• นิตศิาสตร์บณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

ประสบการณ์
2558 – ปัจจบุนั 
• กรรมการอิสระ บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ากดั (มหาชน)
2558 – ปัจจบุนั 
• กรรมการ บริษัท ซีที แลนด์ จ�ากดั
2558 – ปัจจบุนั 
• กรรมการ บริษัท สขุมุวิท เทรดดิง้ จ�ากดั
2550 - ปัจจบุนั
• ประธานกรรมการ บริษัท ไอทีวี จ�ากดั (มหาชน)

การด�ารงต�าแหนง่กรรมการใน : 
บริษัทจดทะเบียนอ่ืน
1. บริษัท ไอทีวี จ�ากดั (มหาชน) 
บริษัท ห้างหุ้นสว่น หรือ องค์กรอ่ืน 
• บริษัท ซีที แลนด์ จ�ากดั
• บริษัท สขุมุวิท เทรดดิง้ จ�ากดั

สดัสว่นการถือหุ้น รวมผู้ ท่ีเก่ียวข้อง
• ไมมี่

การเข้าร่วมฝึกอบรม
• หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2006 

จ�านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชมุในปี 2563
• คณะกรรมการบริษัท: 6/6 ครัง้
• คณะกรรมตรวจสอบ: 5/5 ครัง้
• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง: 3/3 ครัง้ 
• คณะกรรมการสรรหา ก�าหนดคา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล 2/2 ครัง้
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รายงานประจ�าปี บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ากดั (มหาชน) พ.ศ. 2563

นางรัตนา สวุรรณ
อาย ุ60 ปี
• รองกรรมการผู้อ�านวยการฝ่ายการเงินและบญัชี 

วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้: 4 กนัยายน 2561

ท่ีอยู ่: 
157 ซอยรามอินทรา 34 ถนนรามอินทรา แขวงทา่แร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230

ประวตักิารศกึษา
ปริญญาตรี 
• บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย
• นิตศิาสตร์ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช

ประสบการณ์ 
2561 – ปัจจบุนั
• รองกรรมการผู้อ�านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน
  บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ากดั (มหาชน) 
2559 – 2560 
• ท่ีปรึกษาฝ่ายบญัชีและการเงิน 
บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ากดั (มหาชน) 
2546 – 2559
• รองกรรมการผู้อ�านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน
  บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ากดั (มหาชน)

การด�ารงต�าแหนง่กรรมการใน : 
บริษัทจดทะเบียนอ่ืน
• ไมมี่
บริษัท ห้างหุ้นสว่น หรือ องค์กรอ่ืน  
• ไมมี่ 

สดัสว่นการถือหุ้น รวมผู้ ท่ีเก่ียวข้อง
• จ�านวน 5,120,000 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 2.05 ของจ�านวนหุ้นท่ีออกจ�าหนา่ยทัง้หมด

การเข้าร่วมฝึกอบรม
• หลกัสตูร CFO Certificate Program รุ่นท่ี 20/2016
• หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 188/2014
• หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 94/2012

นายธิบดี มงัคะลี
อาย ุ50 ปี
• กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบ 

วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้: 21 มิถนุายน 2561

ท่ีอยู ่:
157 ซอยรามอินทรา 34 ถนนรามอินทรา แขวงทา่แร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230

ประวตักิารศกึษา
ปริญญาโท
• การบริหารจดัการ การเงิน มหาวิทยาลยัเทนเนสซี ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี
• การบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประสบการณ์ 
2563 – ปัจจบุนั 
• กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดคิลั แคร์ แอนด์ แลบ็ จ�ากดั(มหาชน)
2562
• กรรมการ บริษัท เอม็พีจี คอร์ปอเรชัน่ จากดั (มหาชน)
2561 – ปัจจบุนั
• กรรมการอิสระ บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ากดั (มหาชน)
2551 – ปัจจบุนั 
• กรรมการผู้จดัการ บริษัท แคปปิตอล พลสั แอดไวซอร่ี จ�ากดั

การด�ารงต�าแหนง่กรรมการใน : 
บริษัทจดทะเบียนอ่ืน
1. บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดคิลั แคร์ แอนด์ แลบ็ จ�ากดั (มหาชน)
บริษัท ห้างหุ้นสว่น หรือ องค์กรอ่ืน
1. บริษัท แคปปิตอล พลสั แอดไวซอร่ี จ�ากดั 

สดัสว่นการถือหุ้น รวมผู้ ท่ีเก่ียวข้อง
• ไมมี่

การเข้าร่วมฝึกอบรม
• หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 267/2018

จ�านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชมุในปี 2563
• คณะกรรมการบริษัท: 6/6 ครัง้
• คณะกรรมตรวจสอบ: 5/5 ครัง้

011



รายงานประจ�าปี บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ากดั (มหาชน) พ.ศ. 2563

นายจกัรกฤด สอนไว
อาย ุ52 ปี
• รองกรรมการผู้อ�านวยการฝ่ายปฏิบตักิารและฝ่ายบริการทางเทคนิค 

วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้: 16 ธนัวาคม 2562

ท่ีอยู ่: 
157 ซอยรามอินทรา 34 ถนนรามอินทรา แขวงทา่แร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230

ประวตักิารศกึษา
ปริญญาโท 
• วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การสื่อสารข้อมลูและเครือขา่ย  
   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ปริญญาตรี
• วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ประสบการณ์ 
2562 – ปัจจบุนั
• รองกรรมการผู้อ�านวยการฝ่ายปฏิบตักิารและฝ่ายบริการทางเทคนิค
  บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ากดั (มหาชน) 
2553 – 2562 
• ผู้อ�านวยการฝ่ายอาวโุส ฝ่ายปฏิบตักิารบริการ บริษัท บีบี เทคโนโลยี จ�ากดั 
2552 – 2553
• ผู้อ�านวยการโครงการ Myanmar Information Highway Co., Ltd.  
  สาธารณรัฐแหง่สหภาพเมียนมา 
2548 – 2552
• ผู้อ�านวยการโครงการ บริษัท หวัเวย่ เทคโนโลย่ี (ประเทศไทย) จ�ากดั

การด�ารงต�าแหนง่กรรมการใน : 
บริษัทจดทะเบียนอ่ืน
• ไมมี่
บริษัท ห้างหุ้นสว่น หรือ องค์กรอ่ืน  
• ไมมี่ 

สดัสว่นการถือหุ้น รวมผู้ ท่ีเก่ียวข้อง
• ไมมี่ 

การเข้าร่วมฝึกอบรม
• หลกัสตูร Micro MBA การบริหารจดัการทัว่ไป  โดยจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
• หลกัสตูร Modern Telecommunications Management โดยมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
  ร่วมกบั บริษัท ทศท คอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั (มหาชน)
• หลกัสตูรการบริหารโครงการ (PMP Intensive Project Management Professional)
• หลกัสตูรการบริหารงานโครงการอยา่งมืออาชีพ 
  (PM Competency Practical Training and Project Management in Practice)

นายวีรศกัดิ์ อาทรชยักลุ
อาย ุ45 ปี 
• ผู้ชว่ยกรรมการผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาดและพฒันาธรุกิจ

วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้: 18 มกราคม 2559

ท่ีอยู ่: 
157 ซอยรามอินทรา 34 ถนนรามอินทรา แขวงทา่แร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230

ประวตักิารศกึษา 
ปริญญาโท
• วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั
ปริญญาตรี
• วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั

ประสบการณ์
2562 – ปัจจบุนั 
• กรรมการ บริษัท แพลนเน็ตคลาวด์ จ�ากดั 
2559 – ปัจจบุนั 
• ผู้ชว่ยกรรมการผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาดและพฒันาธรุกิจ  
  บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ากดั (มหาชน) 
2557 – 2558 
• หวัหน้าแผนกผลติภณัฑ์ Set Top Box 
  บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ากดั (มหาชน) 
2555 – 2557 
• หวัหน้าแผนกผลติภณัฑ์ดจิิตอลทีวี 
  บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ากดั (มหาชน) 
2549 – 2555 
• หวัหน้าแผนกการตลาด 
  บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ากดั (มหาชน)

การด�ารงต�าแหนง่กรรมการใน : 
บริษัทจดทะเบียนอ่ืน
• ไมมี่
บริษัท ห้างหุ้นสว่น หรือ องค์กรอ่ืน 
• บริษัท แพลนเน็ตคลาวด์ จ�ากดั

สดัสว่นการถือหุ้น รวมผู้ ท่ีเก่ียวข้อง
• จ�านวน 10,000 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 0.004 ของจ�านวนหุ้นท่ีออกจ�าหนา่ยทัง้หมด

การเข้าร่วมฝึกอบรม
• ไมมี่
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รายงานประจ�าปี บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ากดั (มหาชน) พ.ศ. 2563

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น

บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย ได้ตระหนกัถงึความส�าคญัของการบริหารความเสี่ยง ซึง่ถือเป็นกลไกส�าคญัในการบริหารงาน 

และท�าให้ธรุกิจด�าเนินไปได้อยา่งตอ่เน่ือง รวมทัง้สร้างความมัน่ใจและความนา่เช่ือถือให้กบัผู้ลงทนุและผู้ มีสว่นได้เสียในการด�าเนินธรุกิจของบริษัท คณะกรรมการบริษัท

จงึมีมตแิตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในการประชมุครัง้ท่ี 5/2557 ณ วนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2557 ขึน้ ปัจจบุนัคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยสมาชิก

จ�านวนทัง้หมด 3 ทา่น โดยมีนางสธุารักษ์ สนุทรภษิูต ด�ารงต�าแหนง่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ดร.วิชยั เลาห์มาศวนิช และนายสมคดิ หวงัเชิดชวูงศ์ ด�ารงต�าแหนง่

กรรมการบริหารความเสี่ยง เพ่ือชว่ยพิจารณากลัน่กรองความเสี่ยงส�าคญั รวมถงึน�าเสนอแนวทางแก้ไขท่ีเหมาะสม เพ่ือน�าเสนอและรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้แต่งตัง้คณะท�างานบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย ประธานกรรมการบริหาร รองประธานกรรมการบริหาร และผู้บริหาร 

เพ่ือก�าหนด ทบทวน ติดตาม ประเมินผล และรายงานการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทัง้สร้างวฒันธรรมการบริหารความเสี่ยงในองค์กร

อย่างต่อเน่ือง

ในปี 2563 ท่ีผา่นมา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชมุรวมทัง้สิน้เป็นจ�านวน 3 ครัง้ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเข้าร่วมครบองค์ประชมุทกุครัง้ 

สามารถสรุปสาระส�าคญั ในการปฏิบตัหิน้าท่ีได้ดงัตอ่ไปนี ้

1. ก�าหนดและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงประจ�าปี ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องไปกบัแผนกลยทุธ์การด�าเนินงานและสภาพแวดล้อมในปัจจบุนั

2. ทบทวนมาตรการปอ้งกนัความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน่ของบริษัทฯ

3. จดัระดบัความส�าคญัของความเสี่ยงและประเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้ เพ่ือก�าหนดวิธีการบริหารจดัการความเสี่ยง

4. ตดิตามและทบทวนการด�าเนินงานตามแผนการบริหารจดัการความเสี่ยง ภายใต้นโยบายและกรอบการบริหารความเสีย่งท่ีก�าหนดไว้ โดยมอบหมายให้หนว่ยงาน

    Quality Management Representative ท�าการตดิตาม และสอบทานการบริหารความเสี่ยงอยา่งเป็นระบบและมีประสทิธิภาพ

5. ทบทวนกฎบตัรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคูมื่อบริหารความเสี่ยงของบริษัท

6. จดัท�าแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารความเสีย่งทัง้รายคณะและรายบคุคล และน�าผลการประเมินเป็นข้อมลูในการพฒันาการปฏิบตัหิน้าท่ีให้มีประสทิธิภาพ

    และเกิดประสทิธิผลในการปฏิบตังิานย่ิงขึน้

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีความมัน่ใจว่าบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงซึง่สามารถก�ากบัดแูลความเสี่ยงส�าคญั ได้อย่างเพียงพอและเหมาะสมกบัการ

ด�าเนินธุรกิจ มีความต่อเน่ืองและสอดคล้องกบัสภาวการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป อย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลกัและแนวทางปฏิบตัิในการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดี รวมถึงมี

ระบบการควบคมุภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสมกบัธุรกิจ มีการปฏิบตัิตามกฎหมาย และระเบียบข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องอย่างถกูต้องและครบถ้วน ช่วยส่งเสริมให้บริษัท

บรรลผุลส�าเร็จตามแผนงานและเป้าหมายท่ีวางไว้

นางสธุารักษ์ สนุทรภษิูต
(ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง)

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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รายงานประจ�าปี บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ากดั (มหาชน) พ.ศ. 2563

เรียน  ทา่นผู้ ถือหุ้น

บริษัทตระหนกัถึงความส�าคญัในการด�าเนินธุรกิจตามแนวทางการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดี เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส และเพ่ิมความน่าเช่ือถือในการด�าเนินงานของบริษัท   

รวมทัง้การสรรหาบคุคลเข้าด�ารงต�าแหนง่กรรมการและผู้บริหารระดบัสงู และการก�าหนดคา่ตอบแทนของต�าแหนง่ดงักลา่ว คณะกรรมการบริษัทจงึได้แตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหา 

ก�าหนดคา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล ท่ีประกอบด้วยกรรมการอิสระทัง้หมด เพ่ือท�าหน้าท่ีสรรหา คดัเลือก และเสนอบคุคลท่ีมีความรู้ความสามารถ ตลอดจนมีคณุสมบตัิ 

ท่ีเหมาะสมเพ่ือปฏิบตัหิน้าท่ีในต�าแหนง่กรรมการและผู้บริหารระดบัสงู และเสนอนโยบายผลตอบแทน แนวทางการจา่ยคา่ตอบแทน และผลประโยชน์อ่ืนๆ ส�าหรับคณะกรรมการ

บริษัท คณะกรรมการชดุย่อย ให้เหมาะสมกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบ และสอดคล้องกบัการด�าเนินธุรกิจของบริษัท  รวมทัง้รับผิดชอบด้านการก�ากบัดแูลกิจการให้เป็นไป 

ตามหลกัเกณฑ์การก�ากบัดแูลกิจการท่ีดี ท่ีตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ก�าหนด

ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหา ก�าหนดคา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยสมาชิกจ�านวนทัง้หมด 3 ทา่น โดยมี นายสมคดิ หวงัเชิดชวูงศ์ ด�ารงต�าแหนง่ประธาน

กรรมการสรรหา ก�าหนดคา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล นางสธุารักษ์ สนุทรภษิูต และ ดร.วิชยั เลาห์มาศวนิช ด�ารงต�าแหนง่กรรมการสรรหา ก�าหนดคา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล 

ได้มีการประชมุจ�านวน 2 ครัง้ เพ่ือพิจารณาและตดิตามการด�าเนินงานในเร่ืองตา่งๆ เก่ียวกบัการสรรหา ก�าหนดคา่ตอบแทน และ บรรษัทภิบาล ดงันี ้

• พิจารณาสรรหา บคุคลท่ีมีคณุสมบตัเิหมาะสมเข้าด�ารงต�าแหนง่กรรมการแทนต�าแหนง่ท่ีวา่งลง และแทนกรรมการท่ีครบก�าหนดออกจากต�าแหนง่ตามวาระ  

• พิจารณาคา่ตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชดุยอ่ย ในอตัราท่ีเหมาะสมกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบและเป็นอตัราท่ีเทียบเคียงกบัอตุสาหกรรมในลกัษณะเดียวกนั

• ทบทวนนโยบายการก�ากบัดแูลกิจการ จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ เพ่ือให้สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�านกังานคณะกรรมการ

   ก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) และเกณฑ์การประเมินการก�ากบัดแูลกิจการ

• สนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชมุผู้ ถือหุ้น ส่งค�าถามเก่ียวกบับริษัทล่วงหน้า และเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท

   ก่อนวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ�าปี

• ทบทวนกฎบตัรของคณะกรรมการสรรหา ก�าหนดคา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล

• จัดท�าแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ทัง้รายคณะและรายบุคคล และน�าผลการประเมินเป็นข้อมูล

   ในการพฒันาการปฏิบตัหิน้าท่ีให้มีประสทิธิภาพในการปฏิบตังิานย่ิงขึน้

คณะกรรมการสรรหา ก�าหนดคา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้ด�าเนินงานด้วยความระมดัระวงั รอบคอบ และเป็นอิสระ ด้วยหลกัความเสมอภาค ยตุธิรรม และโปร่งใส 

ตลอดจนได้ให้ความเหน็อยา่งตรงไปตรงมาเพ่ือประโยชน์สงูสดุของผู้ถือหุ้นและผู้ มีสว่นได้เสีย ปฏิบตังิานตามท่ีได้รับมอบหมาย พร้อมทัง้รายงานผลการประชมุตอ่คณะกรรมการ

บริษัทอยา่งสม�่าเสมอ เพ่ือให้สอดคล้องกบัหลกัการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดี ตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยก�าหนด

รายงานคณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

นายสมคดิ หวงัเชิดชวูงศ์
ประธานกรรมการสรรหา ก�าหนดคา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล
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รายงานประจ�าปี บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ากดั (มหาชน) พ.ศ. 2563

แผนผังองค์กร
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รายงานประจ�าปี บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ากดั (มหาชน) พ.ศ. 2563

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่ส�าคัญ

บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ก่อตัง้เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2537 ภายใต้ช่ือ บริษัท เทคโนโลยีเกตเวย์เอเชีย จ�ากดั ด้วยทนุจด

ทะเบียนจ�านวน 2 ล้านบาท โดยนายประพฒัน์ รัฐเลิศกานต์ และนายเทรเวอร์ จอห์น ทอมสนั ซึง่มีความเช่ียวชาญและประสบการณ์ในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศมากว่า 

30 ปี โดยมีวตัถปุระสงค์หลกัเพ่ือประกอบธุรกิจให้ค�าปรึกษา พฒันา และวางระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม (Satellite Communication) ส�าหรับลกูค้าทัง้ภาครัฐและเอกชน 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 20 ตลุาคม 2541 บริษัทฯ ได้ท�าการเปลี่ยนช่ือเป็นบริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ากดั 

ด้วยประสบการณ์ และความสามารถของผู้บริหาร อีกทัง้ความช�านาญในธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม ท�าให้บริษัทฯ สามารถขยายธุรกิจได้อย่างต่อเน่ือง โดยบริษัทฯ ได้

รับการแต่งตัง้เป็นตวัแทนจ�าหน่ายผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจโทรคมนาคมชัน้น�ามากมาย ไม่ว่าจะเป็น CISCO, CODAN, Sony, THALES และ ClearOne รวมทัง้ขยาย

สายผลิตภณัฑ์ให้ครอบคลมุสื่อสารโทรคมนาคมแบบครบวงจร ทัง้ระบบการสื่อสารแบบไร้สาย (Wireless Network) ระบบการสื่อสารแบบโครงข่ายสญัญาณ (Wired  

Network) ระบบสื่อสารส�าหรับส�านกังานทัง้ภาพและเสียง (Collaboration) รวมทัง้ระบบถ่ายทอดสญัญาณโทรทศัน์และดิจิตอลทีวี (Broadcast / Digital TV) บริษัทฯ ยงัได้

มีการออกแบบ พฒันาและต่อเช่ือมอปุกรณ์ต่างๆ ให้ท�างานร่วมกนัเป็นโซลชูัน่ เพ่ือเป็นผลิตภณัฑ์ภายใต้ช่ือ “PlanetComm” นอกจากนี ้ ด้วยความรู้ความช�านาญและ

ประสบการณ์ในธุรกิจการสื่อสารโทรคมนาคม ท�าให้บริษัทฯ ได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นศนูย์ซ่อมบ�ารุงอปุกรณ์ของ CODAN รวมทัง้บริษัทฯ ยงัมีอปุกรณ์ทดสอบและทีมงานท่ี

มีความสามารถในการซ่อมบ�ารุงอปุกรณ์ของผู้ผลิตชัน้น�าอ่ืน ๆ อีก เช่น GE และ Comtech EF Data เป็นต้น ส่งผลท�าให้ปัจจบุนับริษัทฯ สามารถให้บริการด้านเทคโนโลยี

การสื่อสารแบบครบวงจร 

พัฒนาการที่ส�าคัญของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังนี้ 

เหตกุารณ์ส�าคญั

- ก่อตัง้ขึน้เพ่ือประกอบธุรกิจให้ค�าปรึกษา พฒันา และวางระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม ภายใต้ช่ือ “บริษัท เทคโนโลยีเกตเวย์เอเชีย จ�ากดั” โดยได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นตวัแทน 
   จ�าหนา่ยสนิค้าประเภทระบบสือ่สารผา่นดาวเทียม (Satellite Communications) จากผู้ผลติ Prodelin/Vertex (GD SATCom), Comtech EF Data และ ViaSat

- เพ่ิมทนุช�าระแล้วเป็น 5,000,000 บาท เพ่ือเป็นเงินทนุหมนุเวียนในการรองรับการขยายตวัของธรุกิจ
- ได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นตวัแทนจ�าหนา่ยสนิค้าประเภทระบบสื่อสารผา่นดาวเทียมจากผู้ผลติ CODAN 

- เปลี่ยนช่ือบริษัทเป็นบริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ากดั
- เพ่ิมทนุช�าระแล้วเป็น 15,000,000 บาท เพ่ือเป็นเงินทนุหมนุเวียนในการรองรับการขยายตวัของธรุกิจ 

- เพ่ิมทนุช�าระแล้วเป็น 25,000,000 บาท เพ่ือเป็นเงินทนุหมนุเวียนในการรองรับการขยายตวัของธรุกิจ
- เร่ิมเข้าสู่ธุรกิจระบบสื่อสารแบบโครงข่ายสญัญาณ (Wired Network) โดยได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นตวัแทนจ�าหน่ายสินค้าประเภท Data Network จากผู้ผลิต Patton และ  
  ได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นตวัแทนจ�าหนา่ยสนิค้าประเภท Security Network จากผู้ผลติ Thales 

- เร่ิมเข้าสูธ่รุกิจมลัตมีิเดีย (Multimedia) โดยได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นตวัแทนจ�าหนา่ยระบบประชมุทางไกลผา่นจอภาพจากผู้ผลติ Polycom

- ได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000

- เร่ิมท�าธรุกิจด้าน Broadcast โดยจ�าหนา่ยอปุกรณ์สถานีดาวเทียมภาคพืน้ดนิใหกับัสถานีโทรทศัน์ตา่งๆ ทัง้ในประเทศไทย และประเทศกลุม่อาเซียน
- วิจยัพฒันาและผลติอปุกรณ์ 1:1 Redundant LNB/LNA ภายใต้ช่ือ PlanetComm

- เข้าสูธ่รุกิจด้านระบบสื่อสารไร้สายความเร็วสงูภาคพืน้ดนิ (Terrestrial Wireless Communications) และระบบสื่อสารวิทย ุ (Radio Communication) โดยได้รับการแตง่ตัง้ 
  ให้เป็นตวัแทนจ�าหนา่ยจากผู้ผลติ Motorola และ CODAN HF 
- วิจยัพฒันาและประกอบรถสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนท่ี (Satellite Mobile Vehicle) ภายใต้ช่ือ  PlanetComm

- ย้ายส�านักงานมาอยู่อาคารแพลนเน็ตคอม ถนนรามอินทรา ซึ่งส�านักงานแห่งใหม่ เป็นอาคารอจัฉริยะพร้อมอุปกรณ์ด้านสื่อสารโทรคมนาคมและมัลติมีเดียครบครัน 
  เพ่ือให้สามารถสาธิตการใช้งานให้แก่ลกูค้าได้เสมือนจริง รวมทัง้รองรับการเติบโตในอนาคต
- ได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 
- ได้รับการแตง่ตัง้จากผู้ผลติ Motorola ให้เป็นบริษัทคูค้่าระดบัแพลตตินมั (Wireless Platinum Partner) 
- ได้รับรางวลั Telecom Innovation Award 2010 สินค้า 1:1 LNx Redundant Controller จาก สถาบนัวิจยัและพฒันาอตุสาหกรรมโทรคมนาคม (TRIDI)
- ได้รับรางวลั Sales Growth Achievement 2010 (Asia Pacific Region) จาก Broadcast Pix
- ได้รับรางวลั Top Enterprise Partners Award 2010 จากผู้ผลติ Zyxel Communication Corp.

- ท�าวิจยัพฒันา ร่วมกบั ศนูย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แหง่ชาต ิ(NECTEC) ในการผลติเคร่ืองรบกวนสญัญาณโทรศพัท์เคลื่อนท่ี T-Box 3.0 
-   เร่ิมเข้าสู่ธุรกิจด้านระบบถ่ายทอดสญัญาณโทรทศัน์ระบบดิจิตอลภาคพืน้ดิน (DBV-T2/Digital TV) เพ่ือรองรับการเปลี่ยนผ่านระบบโทรทศัน์แบบอนาล็อกเป็นโทรทศัน์ 
  ระบบดจิิตอล ตามนโยบายของ กสทช และรัฐบาล
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รายงานประจ�าปี บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ากดั (มหาชน) พ.ศ. 2563

เหตกุารณ์ส�าคญั

- ได้รับการแตง่ตัง้จาก CODAN ให้เป็นศนูย์ให้บริการด้านซอ่มบ�ารุง อปุกรณ์วิทยสุื่อสารโทรคมนาคม 
- เป็นบริษัทในประเทศไทยรายเดียวท่ีผ่านคณุสมบตัิและได้รับการแต่งตัง้ ให้เป็นตวัแทนจ�าหน่ายผลิตภณัฑ์ TelePresence ระดบัสงูสดุ (TelePresence Video Master  
  Authorized Technology Partner) จาก CISCO 
- ได้รับรางวลั FY12 Public Sector Partner of the Year จาก CISCO 
- ได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นตวัแทนจ�าหนา่ยผลติภณัฑ์ประเภทระบบการถ่ายทอดสญัญาณโทรทศัน์และดจิิตอลทีวี จากผู้ผลติ Cobham, TVU และ Thomson

- ได้รับรางวลั The Top Congeniality Collaboration Partner Award รางวลั Premier Certified Partner (Cisco Channel Partner Program) รางวลั FY13 Top YoY Growth   
  of the Year (2 Tier) และรางวลั FY13 Public Sector Partner of the Year  จาก CISCO 
- ได้รับแตง่ตัง้อยา่งเป็นทางการจากผู้ผลติ ThinKom ให้เป็นผู้แทนจ�าหนา่ยผลติภณัฑ์และบริการ (Authorized Distributor & Service Center) ของระบบจานดาวเทียมสื่อสาร 
  แบบเคลื่อนท่ี (Satcom on the Move) ส�าหรับประเทศไทยและเวียตนาม
- ได้รับการแตง่ตัง้จาก CODAN ให้เป็น Authorized Partner
- ได้รับรางวลั Best Performance / Marketing Penetration Award จาก TVU Network
- ได้รับรางวลั Best Growth Partner of the Year จาก ClearOne
- ด�าเนินการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน
- เปลี่ยนแปลงมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้จาก 10.00 บาท เป็น 1.00 บาท สง่ผลท�าให้จ�านวนหุ้นสามญัของบริษัทฯ เพ่ิมจาก 2,500,000 หุ้น เป็น 25,000,000 หุ้น
- เพ่ิมทนุจดทะเบียนจ�านวน 225,000,000 บาท จากทนุจดทะเบียนเดมิ 25,000,000 ล้านบาท เป็น 250,000,000 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม ่จ�านวน 225,000,000 หุ้น 
  มลูท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึง่รายละเอียดการจดัสรรเป็นดงันี ้

(1) หุ้นสามญัจ�านวน 150,000,000 หุ้น จดัสรรให้กบัผู้ ถือหุ้นเดมิ ซึง่จดัสรรเรียบร้อยแล้ว สง่ผลท�าให้ทนุช�าระแล้วของบริษัทฯ เทา่กบั 175,000,000 หุ้น
(2) หุ้นสามญัเพ่ิมทนุจ�านวน 70,000,000 หุ้น เสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ไปครัง้แรก
(3) หุ้นสามญัเพ่ิมทนุจ�านวน 5,000,000 หุ้น เสนอขายให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษัทฯ

- ด�าเนินการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ IPO รวม 75,000,000 หุ้น โดยเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทัว่ไปครัง้แรกจ�านวน 70,000,000 หุ้น และเสนอขายหุ้นแก่กรรมการ 
  และพนกังานของบริษัทจ�านวน 5,000,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.80 บาท
- เร่ิมซือ้ขายหุ้นสามญัของบริษัทภายใต้ช่ือยอ่หลกัทรัพย์ “PCA” ในตลาดรอง MAI เม่ือวนัท่ี 23 มิถนุายน 2557
- ได้รับการแตง่ตัง้จาก Cisco ให้เป็น Premier Partner
- ได้รับรางวลั MOST IMPROVED VAR YEAR-ON-YEAR REVENUE INCREASE จาก Cobham

- ได้รับใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ี 3 เม่ือวนัท่ี 2 กนัยายน 2558 จากส�านกังานก�ากบัการประกอบกิจการวิทยกุระจายเสียง วิทยโุทรทศัน์ และกิจการ  
  โทรคมนาคม (กสทช.) เพ่ือให้บริการธรุกิจแพลนเน็ตไฟเบอร์
- ได้รับรางวลัองค์กรนวตักรรมดีเดน่ ในงานองค์กรนวตักรรมสูค่วามยัง่ยืนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย Total Innovation Management Awards (TIM 2016) ด�าเนิน
  โครงการโดยตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET) ตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ (mai) ร่วมกบั ส�านกังานนวตักรรมแหง่ชาต ิ
- ได้รับรางวลั Excellence in Industry for APAC จาก Polycom
- ได้รับรางวลั Platinum Partner จาก Polycom

- ได้รับรางวลัองค์กรนวตักรรมดีเดน่ ในงานองค์กรนวตักรรมสูค่วามยัง่ยืนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย Total Innovation Management Awards (TIM 2016) ด�าเนิน
  โครงการโดยตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET) ตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ (mai) ร่วมกบั ส�านกังานนวตักรรมแหง่ชาต ิ
- ได้รับรางวลั Excellence in Industry for APAC จาก Polycom
- ได้รับรางวลั Platinum Partner จาก Polycom

- เปลี่ยนแปลงช่ือยอ่หลกัทรัพย์ของบริษัทจาก “PCA” เป็น  “PLANET” 
- จดัตัง้บริษัทยอ่ยช่ือ บริษัท แพลนเน็ตไฟเบอร์ จ�ากดั เพ่ือด�าเนินธรุกิจให้บริการเชา่โครงขา่ยโทรคมนาคมทางสายในสว่นการเข้าถงึผู้ใช้บริการ เม่ือวนัท่ี 16 สงิหาคม 2560   
- ได้รับการแตง่ตัง้เป็นตวัแทนจ�าหนา่ยอยา่งเป็นทางการในประเทศไทย, กมัพชูา, ลาว, พมา่ และเวียดนามจาก General Dynamics SATCOM Technologies (GD Satcom)  
  ผู้น�าเทคโนโลยีระบบสื่อสารดาวเทียมและระบบสื่อสารไร้สายระดบัโลก
- ได้รับรองการเป็นพนัธมิตรทางธรุกิจอยา่งเป็นทางการจากบริษัท Airbus ผู้น�าเทคโนโลยีด้านการผลติและประกอบชิน้สว่นเคร่ืองบนิรวมถงึเทคโนโลยีสือ่สารโทรคมนาคมระดบัโลก
- ได้รับมอบโลเ่กียรตคิณุ ในฐานะบริษัทเอกชนท่ีให้ความส�าคญั และมีคณุประโยชน์เพ่ือสงัคมในด้านสิง่แวดล้อม รวมถงึสร้างการมีสว่นร่วมกบัเยาวชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ
  และร่วมกนัอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาตอิยา่งยัง่ยืน ในงาน “มหกรรมทีวีรักษ์โลก 360 องศา 2016 Save The World Expo”

-ได้รับการแตง่ตัง้เป็นตวัแทนจ�าหนา่ยอยา่งเป็นทางการในประเทศไทย จากบริษัท Stream Labs Television Computer Systems ผู้น�าเทคโนโลยี ระบบสื่อสารโทรคมนาคม 
  ในการสง่สญัญาณโทรทศัน์และกระจายเสียง (Broadcasting System)
- คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต มีมตรัิบรองให้บริษัทเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริตแล้ว 
  เม่ือวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2561
- ได้รับอนญุาตเพ่ิมบริการเสยีงผา่นอินเทอร์เน็ต (Voice over IP) แบบมีเลขหมายและแบบไมมี่เลขหมาย จากส�านกังานก�ากบัการประกอบกิจการวิทยกุระจายเสยีง วิทยโุทรทศัน์ 
  และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) เพ่ือให้บริการธรุกิจแพลนเน็ตคลาวด์
- ได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015

ปี

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561
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เหตกุารณ์ส�าคญั

- จดัตัง้บริษัทยอ่ยช่ือ บริษัท แพลนเน็ตคลาวด์ จ�ากดั เพ่ือด�าเนินธรุกิจเป็นผู้จ�าหนา่ยและให้บริการซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ เม่ือวนัท่ี 10 ตลุาคม 2562 
- ได้รับแตง่ตัง้เป็น Cisco Advanced Collaboration Architecture Specialized Partner 
- ได้รับแตง่ตัง้เป็น Cisco Premier Certified Partner
- ได้รับแตง่ตัง้เป็น Cisco Express Specialized Partner
- ได้รับแตง่ตัง้เป็น Polcom RealPresence Services Specialization, RealPresence Implementation Services Specialization and RealPresence Solutions Specialization
- ได้รับการแตง่ตัง้เป็นตวัแทนจ�าหนา่ยอยา่งเป็นทางการจากบริษัท Extron 
- ได้รับรางวลั Cisco ASEAN Collaboration Workplace Transformation Champions

- ได้รับแตง่ตัง้เป็น Cisco Advanced Collaboration Architecture Specialized Partner
- ได้รับแตง่ตัง้เป็น Cisco Express Specialized Partner
- ได้รับรางวลั Thales Business Partner of the Year 2020 ด้วยการสร้างยอดขายสงูสดุในภมิูภาค ASEAN ในปี 2563

ปี

2562

2563

โครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อย

บริษัทฯ มีสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 99.99 ในบริษัทยอ่ยจ�านวน 2 บริษัท คือ 

1. บริษัท แพลนเน็ตไฟเบอร์ จ�ากดั 

2. บริษัท แพลนเน็ตคลาวด์ จ�ากดั  

เป้าหมายระยะยาวในการด�าเนินธุรกิจ ปี 2564-2573

บริษัทฯ มีความมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นผู้ ให้บริการแบบครบวงจรในทางด้านเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม เทคโนโลยีดิจิทลั และระบบรักษาความปลอดภยัไซเบอร์ โดยวิจยั

พฒันา ผลิต ออกแบบ รวมระบบ ติดตัง้ และให้บริการหลงัการขาย เพ่ือรองรับตลาดส�านกังานอจัฉริยะส�าหรับหน่วนงานภาครัฐบาลและเอกชน โรงงานอจัฉริยะ และเมือง

อจัฉริยะส�าหรับประชาชน 

บริษัทฯ ได้รับความเช่ือถือจากองค์กรและหน่วยงานชัน้น�าในเขตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และมีศกัยภาพท่ีทดัเทียมกบัผู้ ให้บริการชัน้น�าของโลก ดงันัน้ จึงเล็งเห็น

ถึงความส�าคญัในการน�าเสนอเทคโนโลยีและผลิตภณัฑ์ใหม่ล่าสดุ การเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัให้มีความพร้อมทัง้บคุลากรท่ีมีความรู้ สิ่งอ�านวยความ

สะดวกและเคร่ืองมือเคร่ืองทดสอบท่ีทนัสมยั การบริการอย่างมืออาชีพด้วยคณุภาพมาตราฐาน ISO 9001:2015 รวมทัง้ประสบการณ์ ความไว้วางใจจากผู้ผลิต และส�านึก

ในความรับผิดชอบต่อสงัคม เพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้าและสร้างความพึงพอใจในสินค้าและบริการของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. นโยบายทางด้านผลิตภณัฑ์ในกลุ่มเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม เทคโนโลยีดิจิทลั และระบบรักษาความปลอดภยัไซเบอร์

- มุ่งเน้นท่ีจะสรรหาผลิตภณัฑ์และเทคโนโลยีใหม่ล่าสดุท่ีมีโอกาสขยายตวัสงู และเป็นท่ีต้องการของตลาด

- มุ่งเน้นท่ีจะเป็นตวัแทนจ�าหน่ายสินค้า และบริการให้กบัผู้ผลิตและบริษัทคู่ค้าชัน้น�าของโลก

- มุ่งเน้นท่ีจะเป็นผู้น�าเสนอเทคโนโลยีซึง่เป็นนวตักรรมล่าสดุเข้าสู่ตลาดเขตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

- มุง่เน้นในการน�าเสนอระบบและเทคโนโลยีต้นน�า้จนถงึปลายน�า้แบบครบวงจรเพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้าให้มีประสทิธิภาพ คณุภาพ และคุ้มคา่ตอ่การลงทนุ

2. นโยบายทางด้านผลิตภณัฑ์ภายใต้ช่ือ PlanetComm

- วิจยัพฒันาและออกแบบผลิตภณัฑ์เพ่ือสร้างนวตักรรมทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ

- ผลิตสินค้านวตักรรมภายใต้ช่ือ PlanetComm

- สร้างตราสินค้า PlanetComm ให้เป็นท่ีรู้จกัและยอมรับในตลาดสื่อสารโทรคมนาคมรวมทัง้ตลาดดิจิตอลทีวี เพ่ือเป็นท่ียอมรับจากลกูค้า

3. นโยบายด้านการให้บริการด้านเทคนิค

- ให้บริการอย่างมืออาชีพด้วยคณุภาพมาตราฐาน ISO 9001:2015 เพ่ือให้ลกูค้าได้รับความพึงพอใจสงูสดุ

- มุ่งเน้นท่ีจะเป็นผู้น�าในการให้บริการ ออกแบบ ติดตัง้ และการบริการหลงัการขายระบบและเทคโนโลยีแบบครบวงจร ให้สามารถท�างานร่วมกนัได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  ตรงกบัความต้องการของลกูค้า

- มุ่งเน้นท่ีจะพฒันารูปแบบการให้บริการใหม่ๆ อย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้ทนัต่อการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วของลกัษณะธุรกิจ และความต้องการของลกูค้าท่ีเปลี่ยนไป

4. นโยบายด้านการให้บริการรายเดือน

- ให้บริการรายเดือนส�าหรับบริการคลาวด์ อาทิ Cloud PBX, Cloud Contact Center, Cloud Meeting, Cloud Wi-Fi, Cloud CCTV, Cloud Security และ บริการ

   อินเทอร์เน็ตความเร็วสงูผ่านสายไฟเบอร์  
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 บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมและดจิิทลัทีวี โดยให้บริการออกแบบ ตดิตัง้ จ�าหนา่ยระบบสื่อสารและระบบดจิิทลัทีวีแบบครบวงจร บริการ

อินเทอร์เน็ตความเร็วสงูผา่นสายไฟเบอร์ (Fiber Internet Service Provider) รวมทัง้บริการคลาวด์ส�าหรับส�านกังาน (Cloud Office) แก่หนว่ยงานและองค์กรชัน้น�าทัง้ภาครัฐ

และเอกชนภายในประเทศและในเขตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN ECONOMIC COMMUNITY: AEC)

โครงสร้างธุรกิจ

 บริษัทฯ มีโครงสร้างในการด�าเนินธรุกิจทางด้านสื่อสารโทรคมนาคมแบบครบวงจร ประกอบด้วย 5 ด้านคือ

1. ตวัแทนจ�าหนา่ยอปุกรณ์และระบบสือ่สารโทรคมนาคมชัน้น�า (Reseller) ท่ีมีเทคโนโลย่ีทนัสมยัลา่สดุ และคณุภาพสงู เชน่  Comtech, GD Satcom, CIsco, Poly, Thales, Evertz ฯลฯ

2. ผู้ออกแบบระบบสื่อสารโทรคมนาคม (System Integrator) ให้บริการ ออกแบบ ติดตัง้ และอบรมการใช้งาน ตามความต้องการของลกูค้า เพ่ือให้มีประสิทธิภาพสงูสดุ  

    คุ้มคา่เงินลงทนุ ประกอบด้วย: Network Infrastructure Solution, Smart Office Solution, Smart City Solution, Cyber Security Solution, Digital Broadcast Solution

3. ผู้ ผลิตและจ�าหน่ายระบบสื่อสารโทรคมนาคม (Manufacturing) ประกอบด้วย รถสื่อสารดาวเทียม (Satellite Mobile Vehicle) ขนาด เล็ก กลาง ใหญ่ เสาอจัฉริยะ  

    (Smart Pole) ระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) และ Mobile Jammer, 1:1 Redundant LNB System 

4. บริการด้านเทคนิค (Technical Services) ให้บริการด้านการออกแบบ ติดตัง้ อบรมส�าหรับระบบและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมและบริการหลงัการขาย ท่ีมีสญัญา 

   มีก�าหนดระยะเวลา 1-5 ปี ประกอบด้วย การรับประกนัสนิค้า (Product Warranty), สนิค้าทดแทน (SWAP Replacement), การบ�ารุงรักษา (Preventive Maintenance),  

    บริการแก้ปัญหา (On-site Services) และบริการซอ่มอปุกรณ์สื่อสารวิทย ุ(Telecom Repair Lab)

5. ผู้ให้บริการดจิิทลั (Digital Service Provider) เป็นธรุกิจท่ีคดิคา่บริการรายเดือนหรือรายปี เป็นระยะเวลาตัง้แต ่1-5 ปี ประกอบด้วย 2 ธรุกิจคือ PlanetFiber ให้บริการอินเทอร์เน็ต 

    ความเร็วสงู 1 Gb ตอ่วินาที ส�าหรับคอนโดมิเนียม และ ส�านกังาน PlanetCloud ให้บริการ Cloud ทัง้แบบ Software as a Service (SaaS) และ Platform as a Service (PaaS)  

    ประกอบด้วย Cloud Office Platform ส�าหรับส�านกังานอจัฉริยะ, IoT Platform ส�าหรับเมืองอจัฉริยะ และ TeleMed Platform ส�าหรับบริการทางการแพทย์รักษาทางไกล

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ

หมายเหต*ุ : * รายได้อ่ืนท่ีส�าคญั ประกอบด้วย ก�าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน ก�าไรจากการขายสนิทรัพย์ รายได้จากคา่เชา่อปุกรณ์ และดอกเบีย้รับ

รายได้จากการขายสนิค้า

รายได้จากการขายบริการ

รายได้จากการเป็นผู้ให้บริการ

รวมรายได้จากการขายและการบริการ

รายได้อ่ืน

รวมรายได้

 535.21 

 197.12 

 17.33 

 749.66 

 14.63 

 764.29

 620.51 

 184.47 

 30.17 

 835.15 

 14.05 

 849.20

 489.98 

 78.60 

 27.45 

 596.03 

 11.04 

 607.07

 71.39 

 26.30

 2.31 

100.00 

 74.30 

 22.09 

 3.61 

 100.00

 82.21 

 13.19 

 4.60

100.00

รายได้ 2561

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท% % %

2562 2563

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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 นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัได้มีการพฒันาและต่อเช่ือมอปุกรณ์ต่างๆ ให้ใช้งานร่วมกนัเป็นโซลชูัน่เพ่ือเป็นผลิตภณัฑ์ภายใต้ช่ือ “PlanetComm” และด้วยความรู้ ความ

ช�านาญ และประสบการณ์ในธุรกิจการสื่อสารโทรคมนาคม รวมทัง้ความพร้อมในด้านอปุกรณ์ทดสอบ ท�าให้บริษัทฯ มีความสามารถในการซ่อมบ�ารุงอปุกรณ์ของผู้ผลิตชัน้

น�าต่างๆ ส่งผลท�าให้บริษัทฯ สามารถให้บริการด้านเทคโนโลยีการสื่อสารแบบครบวงจร โดยผลิตภณัฑ์และบริการของบริษัทมี 3 กลุ่ม ดงันี ้

 1. ระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคม (Network Infrastructure Solution) ประกอบด้วย

  • ระบบสถานีดาวเทียมภาคพืน้ดนิ (Satellite Earth Station System) คือ ระบบโครงขา่ยสื่อสารเทคโนโลยีการรับ-สง่ข้อมลูความเร็วสงูแบบดจิิทลัผา่นคลื่นวิทย ุ

     จากดาวเทียม ความถ่ี C-Band และ Ku-Band

  • ระบบสื่อสารความเร็วสงูแบบไร้สาย (Wireless Network System) คือ ระบบโครงขา่ยสื่อสารท่ีใช้เทคโนโลยีการรับ-สง่ข้อมลูความเร็วสงูแบบดจิิทลัผา่นคลื่นวิทย ุ

       ภาคพืน้ดนิ ความถ่ี 2.4 GHz และ 5.8 GHz

  • ระบบสื่อสารวิทยแุบบดิจิทลั (Digital Radio Communications System) คือ ระบบโครงข่ายสื่อสารท่ีใช้เทคโนโลยีการรับ-ส่งข้อมลูแบบดิจิทลั 

     ผา่นคลื่นวิทยคุวามถ่ี VHF, UHF และ HF 

  • ระบบสื่อสารความเร็วสงูผา่นใยแก้วน�าแสง (Optical Fiber Network System) คือ ระบบโครงขา่ยสื่อสารท่ีใช้เทคโนโลยีการรับ-สง่ข้อมลูแบบดิจิทลั

     ผา่นสายน�าสญัญาณ

กลุ่มท่ี 1: สินค้าทางด้านเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunications Products) ประกอบด้วย

ภาพแสดงตวัอยา่งอปุกรณ์ในระบบสื่อสารผา่นดาวเทียม

ภาพแสดงตวัอยา่งอปุกรณ์ในระบบสื่อสารไร้สายความเร็วสงูภาคพืน้ดนิ

ภาพแสดงตวัอยา่งอปุกรณ์ในระบบสื่อสารวิทยุ

ภาพแสดงตวัอยา่งระบบสื่อสารผา่นใยแก้วน�าแสง
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 • ระบบประชมุทางไกลเสมือนจริง (Telepresence & Video Conference) ประกอบด้วยสนิค้าในกลุม่ชดุประชมุทางไกลเสมือนจริง ระบบจดัการประชมุ 

     ทางไกลแบบหลายจดุ (Multipoint Conference Unit) ระบบบนัทกึการประชมุทางไกล (Recording & Streaming Server) และระบบประกอบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง

 

 • ระบบโทรศพัท์ส�านกังานแบบรวมศนูย์ (IP PBX/UC) เป็นระบบสื่อสารรวมศนูย์ ท่ีรองรับรูปแบบการใช้งานและการสื่อสารภายในองค์กรท่ีหลากหลายเข้าด้วยกนั 

   เช่น เป็นโทรศพัท์แบบ IP (Internet Protocol Communication) ระบบประชมุผ่านคอมพิวเตอร์หรือ อปุกรณ์พกพา (Mobile) ระบบส่งข้อความ (Messaging)  

     และระบบประชมุทางไกล (Video Conference) เป็นต้น

 • ระบบประชมุเสยีง (Audio Conference) ประกอบด้วยสนิค้าท่ีใช้ส�าหรับการประชมุแบบเสยีง และใช้ประกอบในการตดิตัง้ในห้องประชมุ ได้แก่ ระบบ Audio Conference 

 • ระบบกล้องวงจรปิด (IP CCTV) คือ กล้องวงจรปิดผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รองรับ H.265 เทคโนโลยี ช่วยให้ประหยดัพืน้ท่ีในการเก็บบนัทึกข้อมลู

 

 • ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในส�านกังาน (Internet Network/Wi-Fi)

ภาพแสดงตวัอยา่งอปุกรณ์ในระบบประชมุทางไกลผา่นจอภาพ

2. ระบบส�านักงานอัจฉริยะ (Smart Office Solution) คือ ระบบสื่อสารภายในส�านกังานท่ีมีความทนัสมยั ออกแบบเพ่ือสื่อสารทัง้ภาพ เสียง และข้อมลู ผ่านโครงข่าย

อินเทอร์เน็ต สามารถท�างานร่วมกนัได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัทางธุรกิจ  (Telecommunications Products) ประกอบด้วย

ภาพแสดงตวัอยา่งอปุกรณ์ในระบบสื่อสารรวมศนูย์

ภาพแสดงตวัอยา่งระบบประชมุเสียง

ภาพแสดงตวัอยา่งกล้องวงจรปิด
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 • ระบบรักษาความปลอดภยัข้อมลูส�าหรับโครงข่าย (Network Security) ท�าหน้าท่ีเข้ารหสัข้อมลูระดบัสงู เพ่ือป้องกนัการโจรกรรมข้อมลูผ่านการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต 

    ระหว่างต้นทางและปลายทาง ส�าหรับหน่วยงานรัฐบาลและทหาร

 • ระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลส�าหรับธุรกรรมทางการเงิน (Transaction Security) ท�าหน้าท่ีเข้ารหสัระดบัสูงในระหว่างกรท�าธุรกรรมทางการเงิน เช่น VISA  

    เครดิตการ์ด เพ่ือป้องกนัการเปลี่ยนแปลงและโจรกรรมรหสัของผู้ ใช้งาน ส�าหรับสถาบนั

 • ระบบรักษาความปลอดภยัป้องกนัการโจมตีทางไซเบอร์ (Fire Wall) ท�าหน้าท่ี ป้องกนัมิให้ผู้บกุรุกสามารถโจมตีโครงข่ายอินเทอร์เน็ตภายในส�านกังาน

 • ระบบผลิตรายการโทรทศัน์ สื่อมลัติมีเดียและระบบสตดูิโอ (Content Production & Studio) ประกอบด้วย

 ก. ระบบกล้องโทรทศัน์ส�าหรับงาน Studio (Professional 4K Camera) ของ Sony

 ข. ระบบกล้องโทรทศัน์แบบไร้สาย (Wireless Professional Camera) ของ Cobham

 ค. ระบบตดัต่อและควบคมุก�ากบัสญัญาณภาพ (Video Switcher) ส�าหรับงาน Studio ของ Sony และ BroadcastPix

 ง. ระบบ Video Router, ระบบ Multiviewer และระบบ Infrastructure ส�าหรับห้อง Studio, ห้องตดัต่อ, และห้อง Master Control (MCR) ของ Evertz

 จ. ระบบ Media Asset Management (MAM) และระบบ Automation ส�าหรับห้อง Master Controls (MCR) ของ DALET และ Evertz

 ฉ. ระบบถ่ายทอดสญัญาณโทรทศัน์ผ่านเครือข่าย 3G/4G ของ TVU

 • ระบบกระจายสญัญาณและส่งสญัญาณโทรทศัน์ (Content Distribution & Transmission) 

  ก. ระบบกระจายสญัญาณวีดีโอผ่านใยแก้วน�าแสง (Video over Fiber Network) คือ อปุกรณ์ท่ีออกแบบมาเพ่ือรองรับการส่งสญัญาณโทรทศัน์ระบบดิจิทลั 

       ผ่านเครือข่ายใยแก้วน�าแสง เพ่ือใช้ในกิจการถ่ายทอดสญัญาณโทรทศัน์ระบบดิจิทลัไปทัว่ประเทศ

3. ระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูล (Cyber Security Solution) ประกอบด้วย

4. ระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์แบบดิจิทัล (Digital Broadcasting Solution) คือ ระบบการถ่ายทอดสญัญาณโทรทศัน์แบบดิจิทลัท่ีครบวงจร ประกอบด้วย 

ภาพแสดงตวัอยา่งอปุกรณ์ในระบบรักษาความปลอดภยัข้อมลู

ภาพแสดงตวัอยา่งอปุกรณ์ในระบบรักษาความปลอดภยัข้อมลูส�าหรับธรุกรรมทางการเงิน

ภาพแสดงตวัอยา่งอปุกรณ์ในระบบผลติรายการโทรทศัน์และสื่อมลัตมีิเดียและระบบสตดูโิอ

ภาพแสดงตวัอยา่งระบบกระจายสญัญาณวีดีโอผา่นใยแก้วน�าแสง
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  ข. ระบบประมวลผลและเข้ารหสัสญัญาณโทรทศัน์ (Television Headend) คือ ระบบการเข้ารหสัและแปลงสญัญาณภาพวีดิโอให้เป็นดิจิทลั แล้วท�าการบีบอดั 

     ให้มีขนาดเล็กลงตามมาตราฐาน MPEG-2/MPEG-4 เพ่ือใช้ในการส่งสญัญาณโทรทศัน์ นีผ้่านโครงข่ายภาคพืน้ดิน ผ่านดาวเทียม  และอินเทอร์เน็ตไปยงั 

      ผู้ชมท่ีบ้าน ทัง้นีปั้จจบุนับริษัทฯ เป็นตวัแทนจ�าหน่ายสินค้าชัน้น�าระดบัโลก ได้แก่ Harmonic, Evertz และ AppearTV

  ค. ระบบส่งสญัญาณวิทยแุละโทรทศัน์ (Radio and Television Transmitter) และอปุกรณ์ส�าหรับโครงข่ายพืน้ฐาน (Infrastructure) เป็นระบบและอปุกรณ์ 

     เคร่ืองส่งสญัญาณโทรทศัน์ส�าหรับสถานี ท่ีใช้ในการถ่ายทอดโทรทศัน์แบบดิจิทลัไปยงัผู้ชมท่ีบ้าน ตามมาตรฐาน DVB-T2 ซึง่ปัจจบุนั บริษัทฯ เป็นตวัแทน 

       จ�าหน่ายและติดตัง้ระบบเคร่ืองส่งโทรทศัน์ของ Tredess จากประเทศสเปน

 • กล่องรับสญัญาณโทรทศัน์แบบดิจิทลัภาคพืน้ดิน (Set Top Box/DVB-T2)

ภาพแสดงตวัอยา่งกลอ่งรับสญัญาณโทรทศัน์แบบดจิิทลัภาคพืน้ดนิ

 • รถสื่อสารผ่านดาวเทียมเคลื่อนท่ี (Satellite Mobile Vehicle) คือ รถสื่อสารเคลื่อนท่ี พร้อมติดตัง้จานดาวเทียมและอปุกรณ์สื่อสารภายต่างๆ เช่น ระบบสื่อสาร 

    ผ่านดาวเทียม ระบบสื่อสารแบบไร้สาย ระบบสื่อสารวิทยุ ระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ ระบบเข้ารหสัข้อมูล และระบบถ่ายทอดสญัญาณโทรทศัน์ เป็นต้น  

    เพ่ือใช้ในกิจกรรมด้านสื่อสารโทรคมนาคมและด้านการถ่ายทอดสญัญาณโทรทศัน์ โดยบริษัทฯ มีความเช่ียวชาญในการออกแบบ พฒันาและผลิตรถสื่อสารเคลื่อนท่ี 

    หลากหลายรูปแบบให้เหมาะสมตามความต้องการ ดงันี ้

 ก. รถสื่อสารผ่านดาวเทียมขนาดเล็ก (Small Wireless Mobile Vehicle)

 ข. รถสื่อสารผ่านดาวเทียมขนาดกลาง (Medium Wireless Mobile Vehicle)

 ค. รถสื่อสารผ่านดาวเทียมขนาดใหญ่ (Large Wireless Mobile Vehicle)

 ง. รถสื่อสารผ่านดาวเทียวแบบพ่วง (Trailer or Transportable SatCom Terminal) เพ่ือกิจการทหาร

 จ. สตดูิโอแบบเคลื่อนท่ี (Outside Broadcasting Van – OB Van) เพ่ือการถ่ายทอดรายการสด

 • อปุกรณ์ตดัสญัญาณวิทยสุ�าหรับโทรศพัท์เคลื่อนท่ีและวิทยสุื่อสาร (Mobile Phone and Radio Jammer) เพ่ือกิจการทางทหารและความมัน่คง

5. ผลิตภัณฑ์ของแพลนเน็ตคอม ประกอบด้วย

ภาพแสดงตวัอยา่งรถสื่อสารเคลื่อนท่ี

ภาพแสดงตวัอยา่งอปุกรณ์ตดัสญัญาณวิทยสุ�าหรับโทรศพัท์มือถือ
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 • อปุกรณ์ต่อพ่วงและอปุกรณ์เสริม (Peripheral and Accessories) ได้แก่ 

  ก. สายเคเบิล้และอปุกรณ์เช่ือมต่อสาย (Feeder Cables and Connectors) ส�าหรับใช้ติดตัง้สถานีเคร่ืองส่งโทรศพัท์เคลื่อนท่ี

  ข. อปุกรณ์เก่ียวกบัใยแก้วน�าแสง (Passive Fiber Optic Component) ส�าหรับโครงข่ายสญัญาณความเร็วสงู FTTx 

ภาพแสดงตวัอยา่งสายเคเบิล้และอปุกรณ์เช่ือมตอ่สาย

ภาพแสดงตวัอยา่งอปุกรณ์ในระบบสื่อสารผา่นใยแก้วน�าแสง
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กลุ่มที่ 2 : บริการทางด้านเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม (Professional Services) 

 เป็นบริการให้ค�าปรึกษา ออกแบบ ติดตัง้ รวมถึงให้บริการหลงัการขายส�าหรับอุปกรณ์และระบบสื่อสารโทรคมนาคม ด้วยประสบการณ์มากกว่า 25 ปี โดยบริษัทฯ  

มีความพร้อมด้านเคร่ืองมือและอปุกรณ์ และทีมงานวิศวกรมืออาชีพท่ีผา่นการอบรม ท่ีสามารถให้บริการได้อยา่งมีคณุภาพ แบง่เป็น 4 ประเภท คือประกอบด้วย

 1. บริการก่อนการขาย (Pre-Sales Services) 

  • ให้ค�าปรึกษาและออกแบบระบบ (Consult และ System Design) ให้บริการปรึกษาและออกแบบระบบสื่อสารโทรคมนาคมตามความต้องการของลกูค้า เพ่ือให้ 

     ได้ระบบท่ีมีประสทิธิภาพสงูสดุ การลงทนุต�่า และคุ้มคา่ในการลงทนุ

  • เสนอโครงการ (Proposal) บริการน�าเสนอโครงการเป็นโซลชูัน่ ตามความต้องการของลกูค้า 

 2. บริการตดิตัง้ระบบและอปุกรณ์ (Implement & Installation Services) 

  • บริหารโครงการ (Project Management) การบริการจดัการ วางแผนงานโครงการตัง้แตเ่ร่ิมต้นจนสง่มอบงานเสร็จสิน้ ให้เป็นไปตามท่ีลกูค้าต้องการ

  • การรวมระบบ (Integration) บริษัทฯ  มีทีมผู้ เช่ียวชาญเทคโนโลยีเฉพาะด้านหลากหลายประเภท สามารถน�าเทคโนโลยี

  • การตดิตัง้ (Installation) ติดตัง้ ทดสอบ สง่มอบ ตามท่ีได้ออกแบบและใช้งานได้ตามท่ีลกูค้าก�าหนด

  • การอบรม (Training) จดัอบรมการใช้งานให้กบัลกูค้าหลงัสง่มาบและเม่ือมีการอพัเดท feature ใหม่ๆ  

 3. บริการหลงัการขาย (After Sales Services) 

  • การรับประกนัสนิค้า (Extended Product Warranty) 

   ก. Product Warranty (การรับประกนัสนิค้า) การรับประกนัสนิค้าจากโรงงาน เป็นระยะเวลา 1 ปี

   ข. Free Factory Repair (การสง่อปุกรณ์ช�ารุดซอ่มโรงงาน) หากอปุกรณ์บกพร่องช�ารุดอนัเน่ืองมาจากการผลติ หรือจากความผิดปกตขิองอปุกรณ์ 

      ในระหวา่งรับประกนั บริษัทฯ จะรับผิดชอบในการจดัสง่อปุกรณ์ไปยงัโรงงานเพ่ือซอ่มแซมให้อปุกรณ์ท�างานได้ปรกติ โดยไมมี่คา่ใช้จา่ยใดๆ ทัง้สิน้ 

         ภายในเวลา 60 วนั

   ค. Software Updates and Upgrades (การปรับปรุงซอฟต์แวร์) ลกูค้าได้สทิธ์ิในการ Upgrade Software version ลา่สดุเพ่ือให้อปุกรณ์สามารถท�างาน 

       ได้อยา่งมีประสทิธิภาพสงูสดุ

   ง. Help Desk/ Telephone technical support (การให้ค�าปรึกษาเบือ้ต้น) ลกูค้าสามารถตดิตอ่ขอความชว่ยเหลือในการใช้งานหรืออปุกรณ์ท�างาน 

       ผิดปรกต ิโดยบริษัทฯ มีวิศวกรประจ�าให้ค�าปรึกษาแก้ไขปัญหาเบือ้งต้นทางเทคนิคแก่ลกูค้าทางโทรศพัท์ในชว่งเวลาท�างานปกต ิ(วนัจนัทร์ – วนัศกุร์  

       08.30 น. - 17.30 น.)

  • SWAP (อปุกรณ์ส�ารอง) บริษัทฯ จดัเตรียมอปุกรณ์ส�ารอง เพ่ือทดแทนอปุรณ์ท่ีช�ารุดของลกูค้า เพ่ือให้ลกูค้าสามารถใช้งานอปุกรณ์ได้ต่อเน่ืองไม่กระทบต่อ 

      การท�างาน โดยคา่ SWAP Replacement จะขึน้อยูก่บัประเภทของอปุกรณ์นัน้ๆ

  • Preventive Maintenance Services (การบ�ารุงรักษาตามก�าหนด) บริษัทฯ จะสง่เจ้าหน้าท่ีเข้าท�าการบ�ารุงรักษาอปุกรณ์ตามก�าหนดเวลา เพ่ือปอ้งกนัความเสียหาย 

     หรือช�ารุดพกพร่องของอปุกรณ์ท่ีจะเกิดขึน้ลว่งหน้า ดงันี ้

   ก. ตรวจเช็คสภาพความพร้อมใช้งาน  ง. Upgrade Software Version ลา่สดุ ตามเง่ือนไขการรับประกนัสนิค้า 

   ข. ปรับปรุงแก้ไขเม่ือพบข้อบกพร่อง   จ. แนะน�าเทคนิคการใช้งานอปุกรณ์ตามท่ีลกูค้าต้องการ

   ค. ท�าความสะอาด    ฉ. แนะน�าสนิค้าและเทคโนโลยีใหม่ๆ  ให้ลกูค้าน�าไปพฒันาและปรับปรุงการท�างานให้ดีขึน้

  • ONSITE Services (การบริการเข้าซอ่มเม่ือได้รับแจ้ง): เม่ือลกูค้าพบปัญหาในการใช้งานอปุกรณ์ ซึง่ไมส่ามารถท�างานได้ตามปกต ิ หลงัจากบริษัทฯ ได้รับแจ้ง 

     และประเมินว่าอุปกรณ์มีความช�ารุดเสียหายจริง ทางบริษัทฯ จะจัดส่งวิศวกรเข้าไปแก้ไขภายใน 24 ชั่วโมง  (ลูกค้ามีสิทธ์ิซือ้บริการเข้าซ่อมเม่ือได้รับแจ้ง  

     ในกรณีลกูค้าได้ซือ้บริการการบ�ารุงรักษาตามก�าหนดเวลาแล้วเทา่นัน้) โดยมีการให้บริการ 3 ระดบั คือ

   ก. 5 วนัท�าการปกต ิระยะเวลา 8 ชัว่โมง (5X8)  ค. 7 วนัระยะเวลา 24 ชัว่โมง (7X24)

   ข. 7 วนัระยะเวลา 8 ชัว่โมง (7X8)   

  • On-Call Services (บริการเรียกรายครัง้) ในกรณีท่ีอปุกรณ์ของลกูค้าไม่สามารถใช้งานได้ตามปรกติ สามารถซือ้บริการรายครัง้ได้ โดยคิดราคาตามประเภท 

      อปุกรณ์และพืน้ท่ีท่ีเข้าบริการ

  • Repair (บริการซอ่มอปุกรณ์) บริการซอ่มอปุกรณ์โดยวิศวกรท่ีได้รับการฝึกอบรมการซอ่มจากโรงงานผู้ผลติซึง่มีความรู้ความช�านาญและประสบการณ์ในอปุกรณ์นัน้ๆ  

     พร้อมเคร่ืองมือทดสอบและอะไหลค่ณุภาพสงู เพ่ือให้ผลงานการซอ่มมีคณุภาพดีท�าให้บริษัทฯ ได้รับการยอมรับจากโรงงานผู้ผลติและลกูค้าเสมอมา

 4. บริการให้เชา่อปุกรณ์ (Rental) ให้บริการเชา่อปุกรณ์ประชมุทางไกลหลากหลายรุ่นและอปุกรณ์ระบบการถ่ายทอดสญัญาณโทรทศัน์แบบดจิิทลัตามความต้องการของลกูค้า

กลุ่มที่ 3 : ผู้ให้บริการทางด้านดิจิทัล (Digital Service Provider) 

 ให้บริการทางด้านการสื่อสาร คดิคา่บริการเป็นรายเดือน ประกอบด้วย 

 1. PlanetFiber ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสงูผา่นโครงขา่ยใยแก้วน�าแสง (Fiber Optic) ส�าหรับคอนโดมิเนียมระดบักลางและสงู คดิคา่บริการเป็นรายเดือน ให้บริการ 

     อินเทอร์เน็ตความเร็วตัง้แต ่100 MB – 1 GB

 2. PlanetCloud ให้บริการระบบคลาวด์ส�าหรับส�านกังาน คดิคา่บริการเป็นรายเดือน ประกอบด้วย
  • ระบบโทรศพัท์ส�านกังานบนคลาวด์ (Cloud PBX)
  • ระบบประชมุทางไกลบนคลาวด์ (Cloud Meeting)
  • ระบบศนูย์บริการลกูค้าบนคลาวด์ (Cloud Call/Contact Center)
  • ระบบกลอ่งวงจรปิดบนคลาวด์ (Cloud CCTV)

  • ระบบไวไฟบนคลาวด์ (Cloud Wi-Fi)
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การตลาดและภาวะการแข่งขัน (Market and competition)

บริษัทฯ ด�าเนินธรุกิจทางด้านเทคโนโลยีระบบสื่อสารโทรคมนาคมและดจิิทลัทีวีมากวา่ 25 ปี โดยเป็นทัง้ตวัแทนจ�าหนา่ย (Distributor) ผู้จดัจ�าหนา่ย (Reseller) และผู้ให้

บริการสนิค้าและบริการอยา่งครบวงจร (System Integrator) บริษัทฯ เลง็เหน็ถงึความส�าคญัของการน�าเสนอเทคโนโลยีและบริการคณุภาพสงู รวมทัง้การสร้างทีมงานมืออาชีพ

ท่ีสามารถให้บริการทัง้ก่อนและหลงัการขายได้อยา่งมีประสทิธิภาพ โดยบริษัทฯ มีแนวทางในการเสริมสร้างความได้เปรียบในการแขง่ขนั และการพฒันากลยทุธ์เพ่ือให้เกิด

ความแตกตา่งจากคูแ่ขง่ ดงันี ้

แนวโน้มเทคโนโลยีที่มีความส�าคัญต่อระบบเศรษฐกิจดิจิทัลของโลกใน 5-20 ปีข้างหน้า

1. เครือข่าย (Networking)

เครือขา่ย หรือ Networking คือการเช่ือมตอ่คอมพิวเตอร์แบบอิเลก็ทรอนิกส์เพ่ือการแบง่ปันข้อมลูและทรัพยากรให้สามารถใช้งานร่วมกนัท่ีพบเหน็ทัว่ไปภายในเครือขา่ย 

ได้แก่ เอกสารหรือไฟล์ แอปพลเิคชนั เคร่ืองพิมพ์ และซอฟต์แวร์ ข้อดีคือเร่ืองของความปลอดภยั ประสทิธิภาพ ความสามารถในการจดัการ และประสทิธิภาพด้านต้นทนุ 

เน่ืองจากได้สร้างชอ่งทางให้เกิดการท�างานร่วมกนัระหวา่งผู้ใช้งานในวงกว้าง โดยทัว่ไปแล้วเครือขา่ยประกอบด้วยสว่นประกอบฮาร์ดแวร์ เชน่ คอมพิวเตอร์ ฮบั สวิตช์ เราเตอร์ 

และอปุกรณ์อ่ืนๆ ท่ีรวมกนัเป็นโครงสร้างพืน้ฐานเครือขา่ย อปุกรณ์เหลา่นีมี้บทบาทส�าคญัในการถ่ายโอนข้อมลูจากท่ีหนึง่ไปอีกท่ีหนึง่โดยใช้เทคโนโลยีท่ีแตกตา่งกนั เชน่ 

คลื่นวิทยแุละสายไฟ 

 1.1  กรณีการใช้งาน

Software-defined wide-area network (SD-WAN)

SD-WAN ก�าลงัเข้ามาเปลี่ยนแปลงเครือขา่ยตา่งๆ และชว่ยเพ่ิมประสทิธิภาพเทคโนโลยีเครือขา่ย MPLS (Multi-Protocol label Switching) ผา่นการเช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ต 

 สมรรถนะสงูจากผู้ให้บริการแยกตา่งหาก นอกจากนีเ้ครือขา่ยจะมีความยืดหยุน่และความพร้อมใช้งานเพ่ิมขึน้ด้วย นอกจากนีส้มรรถนะท่ีเพ่ิมขึน้ชว่ยเพ่ิมแบนด์วิดท์ 

 ทัง้หมดสามารถใช้งานได้ อีกทัง้ยงัชว่ยลดต้นทนุ MPLS ด้วยการใช้ประโยชน์จากการเช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ตท่ีมีต้นทนุต�่า นอกจากนีค้วามจ�าเป็นในการขยายธรุกิจสู ่

 Cloud เป็นอีกปัจจยัหนึง่ท่ีชว่ยผลกัดนัการใช้งาน SD-WAN ในท้องตลาด

Low-power wide-area network (LP-WAN)

เป็นหนึง่ในเคร่ืองมือ IoT ส�าคญัท่ีชว่ยเพ่ิมความโปร่งใสและประสทิธิภาพในการปฏิบตังิานโดยอาศยัการวิเคราะห์ผา่น Cloud ขัน้สงู กรณีการใช้งานท่ีพบมากท่ีสดุ 3 อนัดบัแรก คือ 

  • การเพ่ิมประสทิธิภาพในกระบวนการ (Process Optimization): LP-WAN สามารถชว่ยตรวจสอบสภาพ แวดล้อมของโรงงาน เพ่ือรักษาสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม 

     ส�าหรับกระบวนการผลติทัง้หมด เชน่ อณุหภมิูและคณุภาพอากาศ เป็นต้น

  • การตรวจสอบตามสภาพและการบ�ารุงรักษาเชิงท�านาย (Condition-based Monitoring and Predictive Maintenance): การตรวจสอบผ่านเซ็นเซอร์แบบฝังตวั 

     ขนาดใหญ่อย่างต่อเน่ือง ท�าให้โรงงานสามารถค้นหาการปฏิบตัิงานท่ีผิดปกติของเคร่ืองจกัรและทรัพย์สินตัง้แต่เน่ินๆ โดย LPWAN คือเทคโนโลยีการสื่อสารท่ี 

     จะมีความสามารถเข้าใจเซน็เซอร์จ�านวนมาก

  • การตรวจสอบความปลอดภัย (Monitor Safety): การใช้อุปกรณ์สวมใส่ LP-WAN และเซ็นเซอร์ช่วยให้สามารถติดตามพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมได้  

     เพ่ือปรับปรุงสขุภาวะและประสทิธิภาพการท�างานของพนกังาน 

LTE-M (CAT-M1)

เป็นเครือขา่ยท่ีถกูคดิค้นขึน้ เพ่ือรองรับอปุกรณ์ IoT ท�าหน้าท่ีเช่ือมตอ่กบัเครือขา่ย 4G โดยไมจ่�าเป็นต้องมี

เกตเวย์ กรณีการใช้งานส�าหรับ LTE-M นัน้สว่นใหญ่ใช้ส�าหรับ

  • เซน็เซอร์ความหนาแนน่ต�่า: LTE-M เป็นวิธีการท่ีมีประสทิธิภาพมากกวา่ในการเช่ือมตอ่เซน็เซอร์จ�านวนมากในธรุกิจตา่งๆ เชน่ ห้องเยน็ ด้วยการชว่ยลดปัญหา 

     จากการเช่ือมตอ่ผา่น WiFi หรือเกตเวย์ นอกจากนี ้LTE-M ยงัมีแบตเตอร่ีท่ีมีอายกุารใช้งานยาวนานและสามารถเปล่ียนเป็นโหมดประหยดัพลงังานได้

  • การอ่านมิเตอร์อตัโนมัติ: Automatic Meter Reading (AMR) แบบใช้สญัญาณโทรศพัท์มือถือได้รับความนิยมน้อยลงเน่ืองจากมีราคาสูง ดงันัน้ LTE-M  

     จะกลายเป็นมิเตอร์อนัดบัต้นๆ ท่ีมีการเช่ือมตอ่ เน่ืองจากราคาชิปท่ีถกูกวา่

  • การตดิตามทรัพย์สนิ: การเช่ือมตอ่ระยะสัน้ เชน่ Bluetooth พร้อมด้วย LTE-M ก�าลงัได้รับความนิยมในการติดตามสนิทรัพย์

 1.2 แนวโน้มในปัจจุบัน

  Loon บริษัทลกูในเครือ Alphabet ร่วมมือกบัผู้ให้บริการดาวเทียม Telesat เพ่ือขยายการเข้าถงึอินเทอร์เน็ตทัว่โลก โดยอาศยับอลลนูลอยสงู เพ่ือให้บริการการเช่ือมตอ่ 

 ไร้สายในพืน้ท่ีหา่งไกล บอลลนูเหลา่นีเ้ป็นเสมือนเสาสญัญาณท่ีเตมิก๊าซฮีเลยีม ลอยอยูใ่นชัน้บรรยากาศและสามารถเข้าถงึพืน้ท่ีท่ีไมมี่โครงสร้างพืน้ฐานของผู้ให้บริการภาคพืน้ดนิ

  เครือขา่ยของ Loon จดัการระบบด้วยแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์อตัโนมตัท่ีิเรียกวา่ Temporospatial SDN ชว่ยให้บอลลนูแตล่ะลกูท�างานร่วมกนักนัคล้ายกบัเสาสญัญาณ 

 แบบดัง้เดมิ เม่ือระบบลอยในอากาศรับสญัญาณ ระบบจะสง่สญัญาณไปยงัระบบท่ีอยูใ่กล้กบัปลายทางของสญัญาณและกระบวนการดงักลา่วจะท�าซ�า้จนกวา่ข้อความจะถกู

สง่ไปถงึพืน้ดนิ

 1.3 แนวโน้มในอนาคต

  เครือขา่ยดัง้เดมิถกูสร้างขึน้โดยแทบไมไ่ด้ค�านงึถงึความส�าคญัของการสญัจรข้อมลู สว่น Intent-based networking (IBN) เป็นความพยายามท่ีจะพิจารณาผลลพัธ์ 

 การไหลของข้อมลูท่ีผู้ ใช้ปลายทาง หรือหนว่ยธรุกิจยอมรับได้มากท่ีสดุ กลา่วโดยงา่ยคือ IBN เป็นเครือขา่ยท่ีมีความเข้าใจชดัเจนเก่ียวกบัวตัถปุระสงค์การใช้งาน  

 และความส�าคญัของแอปพลเิคชนัทัง้หมดท่ีท�างานอยู่

  ด้วยความเข้าใจดงักลา่ว IBN จงึใช้ AI ในการแปลงภาพรวมของการให้บริการแอปพลเิคชนัให้เป็นนโยบายเครือขา่ยแบบครบวงจรพร้อมรายละเอียด จากนัน้ 

 ระบบ IBN จะท�าการตรวจสอบ อพัเดต และผลกัดนันโยบายนีโ้ดยใช้ระบบอตัโนมตัิแบบ real-time จงึเพ่ิมความพร้อมใช้งานและความคลอ่งตวัของเครือขา่ย
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1.4 บทบาทความส�าคัญของเทคโนโลยีต่อประเทศไทย

โซลชูนัระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ท่ีดีจะเป็นประโยชน์อยา่งย่ิงตอ่ธรุกิจตา่งๆ เน่ืองจากคอมพิวเตอร์ได้กลายเป็นองค์ประกอบส�าคญัในชีวิตของทกุวยั ระบบเครือขา่ยจะ

รองรับการเช่ือมตอ่ของคอมพิวเตอร์แตล่ะเคร่ือง กระบวนการท�างานจะมีประสทิธิภาพและงา่ยขึน้ จงึเป็นเคร่ืองมือท่ีจ�าเป็นอยา่งย่ิงส�าหรับทกุธรุกิจ การธนาคาร ภาครัฐ ความ

บนัเทิงชีวิตประจ�าวนั อตุสาหกรรม การศกึษา และการบริหารจดัการ เครือขา่ยไมเ่พียงแตเ่ช่ือมตอ่ระหวา่งคอมพิวเตอร์ แตย่งัรองรับการเช่ือมตอ่ระหวา่งอปุกรณ์ด้วย ดงันัน้ 

เครือขา่ยจงึเป็นเทคโนโลยีฐานส�าหรับการพฒันาเทคโนโลยีขัน้สงูอ่ืนๆ เชน่ IoT 5G อนัจะชว่ยสนบัสนนุกลยทุธ์ประเทศไทย 4.0 เชน่ โครงการอจัฉริยะต้องการการเช่ือมตอ่ท่ีมี

ความเสถียรระหวา่งอปุกรณ์เครือขา่ยจงึต้องขยายและได้รับการพฒันามากกวา่ท่ีผา่นมา เครือขา่ยหลายประเภทจะถกูน�าไปใช้ในอปุกรณ์ตา่งๆ ซึง่จะสร้างประโยชน์ให้กบั

ชมุชนตา่งๆ เครือขา่ยไมเ่พียงจ�ากดัแตก่ารสื่อสารในองค์กร แตย่งัสร้างชอ่งทางการสื่อสารระหวา่งธรุกิจกบัธรุกิจ ธรุกิจกบัลกูค้า และธรุกิจกบัภาครัฐ ดงันัน้ เครือขา่ยจงึมีความ

ส�าคญัอยา่งย่ิงตอ่ประเทศไทยในฐานะปัจจยัสนบัสนนุนโยบายประเทศไทย 4.0 ซึง่จะชว่ยขบัเคลื่อนขีดความสามารถของธรุกิจและประเทศในการแขง่ขนัระดบัโลก

1.5 แนวโน้มในช่วงระยะ 5 ปี 10 ปี และ 15 ปี

1.6 องค์ประกอบย่อยของเทคโนโลยีเครือข่าย

 LP-WAN

  LP-WAN (Low-Power Wide-Area Network) เป็นเทคโนโลยีท่ีพฒันาขึน้เพ่ือการประยกุต์ใช้งานกบัอินเทอร์เน็ตแหง่สรรพสิง่ (IoT) นอกจากใช้พลงังานต�า่ ยงัเพ่ิมอาย ุ

 การใช้งานของแบตเตอร่ีและมีอตัราการแพร่กระจายท่ีดีภายในอาคารหรือใต้ดนิ เทคโนโลยีมากมายก�าลงัอยูร่ะหวา่งการพฒันาและใช้งาน เพ่ือสนบัสนนุความต้องการของ IoT  

 หมวดหมูท่ี่ส�าคญัของ LPWA คือเครือขา่ย IoT ท่ีผู้ให้บริการมือถือจดัการตามมาตรฐาน 3GPP ส�าหรับเครือขา่ย IoT เทคโนโลยีท่ีได้รับการพดูถงึบอ่ยท่ีสดุตามท่ีได้ก�าหนดไว้ 

 ในมาตรฐาน 3GPP คือ LTE-M (หรือท่ีเรียกวา่ LTE Cat-M1) และ NB-IoT (Narrow-Band IoT) เน่ืองจากลกัษณะส�าคญัของ LPWA มีแนวโน้มท่ีจะสง่ผลกระทบอยา่งมีนยั 

 ส�าคญัตอ่อตัราการเตบิโตของนวตักรรม IoT ในอนาคตและกระตุ้นการปรับใช้อปุกรณ์ท่ีมีระดบัเสยีงสงูกวา่ท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนั

  ทิศทางในอนาคต อตุสาหกรรม IoT ในประเทศไทย คาดวา่จะมีมลูคา่ 3.2 หม่ืนล้านบาท ภายในปี 2020 และบริษัทตา่งๆ ของไทยได้รับการจดัอนัดบัสงูท่ีสดุในกลุม่ 

 ประเทศอาเซียนท่ีจะศกึษาและน�าเทคโนโลยี IoT มาใช้งาน จงึเพ่ิมโอกาสท่ีจะน�าเทคโนโลยี LP-WAN มาใช้ในประเทศ

 LTE-M

  LTE-M เป็นนิยามมาตรฐานเทคโนโลยี LPWA ส�าหรับ LTE-MTC ใช้ในการสือ่สารระหวา่งเคร่ืองจกัร (MachineType Communication) หรือสามารถเรียก LTE CAT-M1  

 ได้เชน่กนั เทคโนโลยีนีเ้หมาะส�าหรับการใช้งาน IoT และให้อปุกรณ์ IoT สามารถเช่ือมตอ่กบัเครือขา่ย 4G ได้โดยตรงและไมต้่องใช้ Gateway LTE-M มีเครือขา่ยท่ีปลอดภยั

 พร้อมกบัแบนด์วิดท์ต�่า ประโยชน์ของเครือขา่ยเซลลลูา่ร์และคณุสมบตัติา่งๆ สามารถปรับให้เหมาะสมและถกูออกแบบมาส�าหรับอตุสาหกรรม IoT โดยเฉพาะ นอกจากนี ้

 แอปพลเิคชนัเทคโนโลยี LTE-U จะเป็นท่ีต้องการเน่ืองจากมีความพยายามท่ีจะลดปริมาณการใช้งานเครือขา่ยโทรศพัท์ และเปลีย่นมาใช้แบนด์วิดท์จากเครือขา่ยท่ีไมไ่ด้รับอนญุาต 

พฒันาการของเทคโนโลยี

แนวโน้มการเตบิโต

ของการใช้งานทัว่โลก

ศกัยภาพในการเตบิโต

ในประเทศไทย

กรณีการใช้งานท่ีเก่ียวข้อง

SD-WAN ยงัคงจะเป็นเคร่ืองมือหลกัในขณะท่ี

องค์กรก�าลงัค้นหาเคร่ืองมือใหม่ๆ  เพ่ือเช่ือม

ตอ่ส�านกังานท่ีอยูห่า่งไกล

ในอีก 5 ปีข้างหน้า SD-WAN จะสร้างรายได้ถงึ 

1.4 แสนล้านบาท และขยายตวัด้วยอตัราการ

เตบิโตเฉลี่ยปีละ 40.4% จากปี 2017 ถงึ 2022

ประเทศไทยมีศกัยภาพในการเติบโตอย่างต่อ

เน่ืองเน่ืองจากองค์กรธรุกิจและผู้ให้บริการก�าลงั

โยกย้ายแอปพลิเคชนัทางธุรกิจท่ีส�าคญัไปยงั

ระบบ Cloud อยา่งรวดเร็ว

SD-WAN Cloud ชว่ยให้ส�านกังานสาขาสามารถ

เข้าถงึแอปพลเิคชนัท่ีอยูบ่น Cloud ท่ีจดัเก็บอยู่

มากกวา่หนึง่แหง่ และอาจรวมถงึ SaaS, IaaS, 

Cloud สาธารณะและ Cloud สว่นตวั

Hyper-converged infrastructure (HCI) ผสาน 

การประมวลผล การจัดเก็บข้อมูลเครือข่าย  

และทรัพยากร virtualization ให้เข้ามาอยูใ่น

แพลตฟอร์มเดียวกนั

มลูคา่ HCI จะเพ่ิมขึน้จาก 1.29 แสนล้านบาท

ในปี 2018 เป็น 5.39 แสนล้านบาทในปี 2023 

ท่ีอตัราการเติบโตเฉลี่ย 32.9% ต่อปี 

ในชว่งเวลาการคาดการณ์

ผลติภณัฑ์ HCI สามารถชว่ยภาคธรุกิจตา่งๆ ใน

ประเทศไทยให้บรรลกุารเปลี่ยนแปลง สูด่จิิทลั

อยา่งคุ้มคา่ เชน่ โทรคมนาคมการธนาคาร  

การดแูลสขุภาพ ภาคการผลติ ภาคการเกษตร 

น�า้มนัและก๊าซ การศกึษา ภาครัฐและ 

ผู้ประกอบการ SME

จะมีการใช้งาน HCI เพ่ือรองรับแอปพลเิคชนั 

ใน Tier 1 ท่ีส�าคญัทางธรุกิจ เพ่ืออ�านวย 

ความสะดวกรองรับการขยายโครงสร้าง 

พืน้ฐานตามท่ีแอปพลเิคชนัต้องการ

IBN (Intent-based networking) ซึง่อาศยั

ระบบอตัโนมตัแิละกฎระเบียบตา่งๆ สามารถ

ก�าหนดวิธีการใช้แอปพลิเคชนัและบริการผ่าน

เครือขา่ย

มลูคา่ IBN มีแนวโน้มเพ่ิมขึน้จาก 20,000 

ล้านบาท ในปี 2017 เป็น 1.54 แสนล้านบาท 

ในปี 2023 ท่ี อตัราการเตบิโตเฉลีย่ปีละ 42% 

ในชว่งปี 2018-2023

ภมิูภาคเอเชียแปซิฟิกรวมถึงประเทศไทยคาด

วา่จะมีอตัราการเติบโตท่ีเร็วท่ีสุด เน่ืองจาก

การลงทนุท่ีเพ่ิมขึน้ของผู้เลน่หลกัในตลาด IBN

ในอีก 15 ปีข้างหน้าคาดว่าจะเห็นการรับ

ประกันเครือข่ายเชิงรุกและเชิงคาดการณ์ 

ก า ร ป รั บ ใ ช้ แ บ น ด์ วิ ด ท์ แ บ บ ยื ด ห ยุ่ น 

การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของ

เครือข่ายการประสานบริการแบบไดนามิก

และการปรับเปลี่ยน

5 ปี 10 ปี 15 ปี
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ในแงข่องศกัยภาพการเตบิโตในระยะแรกของการด�าเนินการคาดวา่จะสร้างความแตกตา่งอยา่งมีนยัส�าคญัในปี 2020 ในขณะท่ีผู้ให้บริการมีแนวโน้มจะขยายพืน้ท่ีบริการ 

LTE-M ให้ครอบคลมุมากขึน้

 ทิศทางในอนาคต บริษัททัว่โลกก�าลงัพฒันากรณีการใช้งาน IoT รูปแบบตา่งๆ ในหลายอตุสาหกรรม ตัง้แตก่ารเกษตรไปจนถงึสาธารณปูโภคไฟฟา้และตัง้แตย่านยนต์ไป

จนถงึหุน่ยนต์ ดงันัน้คาดวา่ ตลาด NB-IoT และ LTE-M จะเติบโตอยา่งรวดเร็วในอีกห้าปีข้างหน้า

 Bluetooth

  Bluetooth เป็นเทคโนโลยีสื่อสารระยะใกล้และใช้พลงังานต�่า พบเหน็ได้ทัว่ไปในคอมพิวเตอร์แบบพกพา แทบ็เลต็ และสมาร์ทโฟน เทคโนโลยีนีไ้ด้รับความนิยม 

 เน่ืองจากใช้งานงา่ยและใช้ร่วมกบัอปุกรณ์ได้หลากหลายชนิด ท�าให้สามารถถ่ายโอนข้อมลูเสยีงและภาพได้ บริษัทในกลุม่สมาชิก Bluetooth Special Interest Group (SIG)  

 สามารถใช้บลทูธู และมีการก�าหนดไว้ท่ี 20,000 อปุกรณ์ท่ีรองรับบลทูธู ได้แก่ ชดุหฟัูงไร้สาย อปุกรณ์ตา่งๆ และระบบความบนัเทิงในรถยนต์ รวมไปถงึอปุกรณ์อยา่งเชน่ 

 แปน้พิมพ์และเมาส์ การสง่สญัญาณเสียง คอนโซลวิดีโอเกม สมาร์ทลอ็ค และบีคอน การใช้พลงังานต�่าสง่ผลให้อายกุารใช้งานแบตเตอร่ียาวนาน ในขณะท่ีโปรโตคอล 

 มาตรฐานชว่ยให้สามารถท�างานร่วมกนัได้ในหลากหลายอปุกรณ์ทิศทางในอนาคต อปุกรณ์อจัฉริยะรวมถงึกล้องวงจรปิดและ Bluetooth Smart คาดวา่จะเพ่ิมขึน้ 30%  

 ในปี 2018 คดิเป็นมลูคา่ 1.0 แสนล้านบาท และ 20% ในปี 2019 มลูคา่ 1.2 แสนล้านบาท เน่ืองจากฐานตลาดยงัคงมีขนาดเลก็ แต ่Big data และ IoT ก�าลงัได้รับความนิยมเพ่ิมขึน้

 Wi-Fi

  Wi-Fi น�ามาประยกุต์ใช้งานภายในบ้าน บริษัท โรงเรียน โรงพยาบาล ทา่อากาศยานและในโรงงานอตุสาหกรรมเน่ืองด้วยความสามารถในการท�างานร่วมกบั 

 ทกุระบบปฏิบตักิาร โครงสร้างพืน้ฐานท่ีมีอยูเ่ดมิและอปุกรณ์หลากหลายชนิด Wi-Fi จงึมีประสทิธิภาพด้านต้นทนุและมีความเหมาะสมในการใช้งาน ระยะการใช้งาน 

  Wi-Fi โดยทัว่ไปภายในอาคารคือ 32 เมตร และกลางแจ้งอยูท่ี่ 95 เมตร โดยสามารถใช้เสาอากาศเพ่ิมระยะการสง่สญัญาณทิศทางในอนาคต สายการบนิราคา 

 ประหยดัของประเทศไทยก�าลงัมุง่น�าเสนอบริการเช่ือมตอ่ Wi-Fi บนเคร่ืองบนิ จงึเป็นชอ่งทางใหมส่�าหรับอตัราการเตบิโตของ Wi-Fi ในชว่ง 5 ปีข้างหน้า

 Z-Wave

  Z-Wave สามารถตดิตัง้แบบ Plug and play ส�าหรับระบบอตัโนมตัใินบ้านโดยเฉพาะ สญัญาณดงักลา่วสามารถเดนิทางผา่นก�าแพง พืน้และเพดาน อีกทัง้อปุกรณ์ 

 สามารถวางรอบสิง่กีดขวางตา่งๆ จงึชว่ยเพ่ิมระยะการสือ่สารแบบจดุตอ่จดุจาก 120 ฟตุ เป็นเกือบ 600 ฟตุ ปัจจบุนัมีผลติภณัฑ์ Z-Wave ท่ีได้รับการรับรองมากกวา่ 2,100 รายการ  

 โดยมีการใช้งานรูปแบบตา่งๆ เชน่ ระบบควบคมุแสงไฟ ประต ูระบบลอ็ค อณุหภมิู เซน็เซอร์และเคร่ืองใช้ไฟฟา้ เป็นต้น นอกจากนี ้แอปพลเิคชนัเพียงแอปเดียวยงัสามารถ 

 ใช้ในการตรวจตราบ้านโดยใช้เซน็เซอร์ท่ีตรวจจบัการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อม และสง่การแจ้งเตือน เชน่เดียวกบัโหมดการประหยดัพลงังานเน่ืองจากความร้อน 

 ความเยน็ และไฟจะได้รับการจดัการโดยอตัโนมตั ิ บริษัทหลายแหง่ เชน่ GE, Samsung, Jasco และศนูย์กลางบ้านอจัฉริยะเชน่ Echo ของ Amazon, SmartThings  

 ของ Samsung นัน้ล้วนน�า Z-Wave มาใช้ได้ทัง้สิน้

  ทิศทางในอนาคต ตลาดบ้านอจัฉริยะทัว่โลกคาดวา่จะเตบิโตจาก 2.4 ล้านล้านบาท ในปี 2018 เป็น 4.8 ล้านล้านบาท ในปี 2024 ด้วยอตัราการเตบิโต 12.02% ตอ่ปี  

 จงึเพ่ิมอตัราการใช้งาน Z-Wave ในอปุกรณ์อจัฉริยะตา่งๆ และระบบอตัโนมตัภิายในบ้าน

  สว่นตลาดเครือขา่ยในประเทศไทย คาดวา่จะเตบิโตไปถงึ 1.8 หม่ืนล้านบาท ภายในปี 2025 จาก 1.1 หม่ืนล้านบาทในปี 2018 ด้วยอตัราการเตบิโตเฉลี่ย 8% ตอ่ปี 

 ในชว่งปี 2018-2025

2. ความมั่นคงปลอดภัย (Security)

 ความปลอดภยัดิจิทลัเป็นการปอ้งกนัอตัลกัษณ์ในโลกออนไลน์ท่ีผู้คนสร้างขึน้แบบทวีคณูจากการใช้สื่อสงัคมออนไลน์ แอปพลเิคชนัมือถือ การช�าระเงินอิเลก็ทรอนิกส์ 

เป็นต้น อาชญากรก�าลงัเสาะหาวิธีการใหมใ่นการใช้ประโยชน์และลกัขโมยข้อมลูจากผู้ใช้ดจิิทลั เพ่ือผลประโยชน์สว่นตวั 

 ความปลอดภยัดิจิทลั ครอบคลมุเคร่ืองมือตา่งๆ ท่ีใช้ในการรักษาความปลอดภยัอตัลกัษณ์ สนิทรัพย์ และเทคโนโลยีในโลกออนไลน์และโทรศพัท์มือถือ ตวัอยา่งเคร่ืองมือท่ี

ใช้ในการปกปอ้งอตัลกัษณ์ เชน่ ซอฟต์แวร์ปอ้งกนัไวรัส บริการด้านความมัน่คงปลอดภยัทางเวป็ไซต์ การรักษาความปลอดภยัด้วยข้อมลูชีวภาพ การยืนยนัตวัตนแบบหลาย

ปัจจยั การยืนยนัตวัตนด้วยเสียง ใบหน้า และเส้นเลือด รวมถงึอปุกรณ์รักษาความปลอดภยัสว่นบคุคล เป็นต้น

 การโจมตีในโลกไซเบอร์มีวิวฒันาการมาอยา่งตอ่เน่ือง โดยมีวิวฒันาการมาจนถงึรุ่นท่ี 5 (Gen V) ซึง่แตกตา่งจากรุ่นก่อนหน้านีใ้นหลายแงม่มุ ข้อแตกตา่งท่ีโดดเดน่ท่ีสดุคือ 

สามารถโจมตีเทคโนโลยีท่ีหลากหลายตัง้แตโ่ทรศพัท์มือถือไปจนถงึเครือขา่ย Cloud ด้วยเหตนีุ ้ การโจมตี Gen V จงึสามารถเกิดขึน้ได้ในบริเวณกว้างตัง้แตร่ะหวา่งองค์กร 

ระหวา่งประเทศ ไปจนถงึระหวา่งภมิูภาค ตวัอยา่งของการโจมตีในวงกว้างนีเ้ชน่ การโจมตีเรียกคา่ไถ่ข้อมลู ‘Wannacry’ ท่ีสง่ผลให้เกิดการยกเลกินดัหมายแพทย์ในสหราช

อาณาจกัร พร้อมทัง้ท�าให้ระบบคอมพิวเตอร์ของการรถไฟแหง่ชาตปิระเทศเยอรมนีและผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายใหญ่อยา่ง Telefonica ต้องหยดุชะงกั

วิวฒันาการของการโจมตีไซเบอร์และแนวทางปอ้งกนั (ท่ีมา: Checkpoint)
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2.1 กรณีการใช้งาน

 ในปัจจบุนั มีการน�าเทคโนโลยีด้านการรักษาความมัน่คงปลอดภยัมาประยกุต์ใช้เพ่ิมมากขึน้ สอดคล้องกบัการเพ่ิมขึน้ของการเข้าถงึและการใช้งานอินเทอร์เน็ตประกอบกบั

ความคาดหวงัในประเดน็ด้านความเป็นสว่นตวั องค์กรตา่งๆ  ต้องการการรักษาความมัน่คงปลอดภยัท่ีไมเ่พียงมีประสทิธิภาพเทา่นัน้ แตย่งัให้ความคุ้มคา่ด้านราคา ความ

รวดเร็ว และความนา่เช่ือถือ การบริการและแนวทางรักษาความมัน่คงปลอดภยัสามารถครอบคลมุบริการหลากหลายรูปแบบ อีกทัง้สามารถปรับให้ตรงตามความต้องการของผู้

ใช้งาน ตวัอยา่งของการประยกุต์ใช้เทคโนโลยีรักษาความมัน่คงปลอดภยั เชน่ การจดัการและดแูลรักษาโครงสร้างความปลอดภยัทางเครือขา่ยและยกระดบัสถานะความมัน่คง

ปลอดภยั รวมถงึการจดัการเครือขา่ย การจดัการภยัคกุคามและชอ่งโหว ่ การตดิตามสถานะและการแจ้งเตือน การตอบสนองตอ่เหตไุมพ่งึประสงค์และการกู้ คืนระบบ รวมถงึ

การสืบค้นและการวิเคราะห์หาสาเหตุ

 การจดัการเครือขา่ย นบัเป็นรูปแบบการประยกุต์ใช้งานพืน้ฐานของเทคโนโลยีรักษาความมัน่คงปลอดภยั โดยครอบคลมุการบริการจดัการสนิทรัพย์และการปรับปรุง

โครงสร้างความปลอดภยั เชน่ การจดัการ Firewall การจดัการ Patch การอพัเดตเครือขา่ย การจดัการบนัทกึกิจกรรม รวมถงึการเข้าถงึและการจดัการอตัลกัษณ์ เป็นต้น ซึง่ผู้ ใช้

งานมีความต้องการใช้บริการเหลา่นีอ้ยา่งตอ่เน่ือง

 การจดัการภยัคกุคามและชอ่งโหว ่ เป็นรูปแบบการใช้งานท่ีผู้ใช้น�ามาค้นหาความผิดปกตใินเครือขา่ย โดยครอบคลมุการบริการค้นหาภยัคกุคาม การตรวจจบัชอ่งโหว ่

ข้อมลูและการวิเคราะห์ภยัคกุคาม การตรวจจบัความผิดปกตขิัน้สงู เป็นต้น

 การตดิตามสถานะและการแจ้งเตือน เป็นรูปแบบการใช้งานท่ีผู้ใช้ซึง่มีโครงสร้างความปลอดภยัระดบัสงูมกัมอบหมายให้บริษัทภายนอกเป็นผู้ดแูล โดยครอบคลมุการ

บริการท่ีตดิตามสถานะความปลอดภยัเพ่ือเฝา้ระวงัพฤตกิรรมผิดปกต ิ ศนูย์ปฏิบตักิารเฝา้ระวงัความมัน่คงปลอดภยั 24 ชัว่โมง การแจ้งเตือนและการตรวจจบัและการจดัการ

การเจาะระบบ เป็นต้น

 การตอบสนองตอ่เหตไุมพ่งึประสงค์และการกู้ คืนระบบ เป็นรูปแบบการประยกุต์ใช้งานท่ีคาดวา่จะเตบิโตอยา่งตอ่เน่ือง โดยครอบคลมุการตอบสนองตอ่เหตฉุกุเฉิน การ

รับมือเหตกุารณ์ความปลอดภยั การจดัเก็บและวิเคราะห์ข้อมลูความปลอดภยั (SIEM) และมาตรการแก้ไข เป็นต้น

การสืบค้นและการวิเคราะห์หาสาเหต ุเป็นรูปแบบการใช้งานท่ีคาดวา่จะมีอตัราการเตบิโตสงูสดุในอีกไมก่ี่ปีข้างหน้า โดยครอบคลมุการตรวจจบัและวิเคราะห์อปุกรณ์ปลายทาง 

และการวิเคราะห์สืบค้นเหตไุมพ่งึประสงค์ เป็นต้น

2.2 แนวโน้มในปัจจุบัน

 โลกขององค์กรต้องเผชิญกบัเหตขุ้อมลูร่ัวไหลและการโจมตีเรียกคา่ไถ่หลายกรณีในปี 2018 Juniper Researchประมาณการวา่ปริมาณข้อมลูท่ีอาชญากรข้อมลูขโมยไป 

อาจเพ่ิมขึน้ไปถงึ 175% ในชว่ง 5 ปีข้างหน้าพฒันาการของการประยกุต์ใช้เทคโนโลยีความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์มีบทบาทส�าคญัในการรับมือภยัคกุคามท่ีอาจเกิดขึน้ 

เทคโนโลยีใหม่ๆ  ท่ีจะชว่ยยกระดบัความปลอดภยัของระบบสารสนเทศจากอาชญากรไซเบอร์ ได้แก่

 เทคโนโลยี Cloud

  เทคโนโลยี Cloud มีผลกระทบอยา่งมากตอ่การปฏิวตัเิทคโนโลยีความมัน่คงปลอดภยั ทกุวนันีธ้รุกิจและหนว่ยงานภาครัฐน�าเทคโนโลยี Cloud มาประยกุต์ใช้มากขึน้อยา่งตอ่เน่ือง 

 เพ่ือจดัเก็บข้อมลูส�าคญั Cloud ก่อให้เกิดแนวทางและเทคนิครักษาความมัน่คงปลอดภยัหลากหลายมากขึน้ ในปัจจบุนั กลไกตา่งๆ เชน่ Firewall เสมือน การตรวจจบัการบกุรุก 

 แบบเสมือนและระบบปอ้งกนั ตลอดจนระบบเสมือนสามารถใช้งานจาก Cloud ได้แล้ว ยกตวัอยา่ง เชน่ ธรุกิจสว่นใหญ่ใช้บริการ IaaS เพ่ือยกระดบัความปลอดภยัของศนูย์ข้อมลู

 การยืนยนัตวัตนด้วยฮาร์ดแวร์

  การใช้ช่ือผู้ใช้งานและรหสัผา่นมีจดุออ่น ก่อเกิดความต้องการรูปแบบการยืนยนัตวัตนท่ีแนน่หนาและปลอดภยั หนึง่ในเทคโนโลยีลา่สดุ คือ การยืนยนัตวัตนด้วย 

 ฮาร์ดแวร์ ยกตวัอยา่งเชน่ Intel ก�าลงัใช้เทคโนโลยีนี ้ ผสมผสานปัจจยัตา่งๆ ท่ีอาศยัฮาร์ดแวร์ เพ่ือตรวจสอบอตัลกัษณ์ของผู้ใช้งาน การยืนยนัตวัตนด้วยฮาร์ดแวร์มีความ 

 ส�าคญัเป็นอยา่งย่ิงในเครือขา่ย IoT เน่ืองจากผู้ดแูลเครือขา่ยควรตรวจสอบการเข้าถงึข้อมลูใดๆ วา่ได้รับอนญุาตให้ด�าเนินการเชน่นัน้จริง

 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้งาน

  หลงัจากท่ีข้อมลูสว่นบคุคลร่ัวไหล อาชญากรไซเบอร์สามารถใช้ข้อมลูนัน้เจาะเครือขา่ยและด�าเนินการไมป่ระสงค์ดี ซึง่อาจท�าให้เกิดสญัญาณธงแดงตอ่ตวัปอ้งกนั 

 ระบบในกรณีท่ีใช้การวิเคราะห์พฤตกิรรมผู้ใช้งาน เทคโนโลยีนีใ้ช้การวิเคราะห์ข้อมลูขนาดใหญ่ เพ่ือตรวจจบัพฤตกิรรมผิดปกตจิงึมีความส�าคญัและชว่ยแก้ไขจดุบอดใน 

 ระบบรักษาความปลอดภยัของธรุกิจ

2.3 แนวโน้มในอนาคต

 ความมัน่คงปลอดภยัดจิิทลัหรือไซเบอร์ถือเป็นปัจจยัพืน้ฐานส�าหรับการเปลี่ยนแปลงสูร่ะบบดจิิทลั เพราะปริมาณข้อมลูร่ัวไหลและการโจมตีมีเพ่ิมมากขึน้ควบคูก่บัการใช้

ข้อมลูดจิิทลัอยา่งแพร่หลาย ดงันัน้ ความมัน่ใจในความปลอดภยัของเทคโนโลยีใหม ่ เชน่ รถยนต์อจัฉริยะ (Connected car) อตุสาหกรรม 4.0 ระบบอตัโนมตัใินภาคการผลติ 

โครงสร้างพืน้ฐานส�าคญั และการบริการดจิิทลั จงึเป็นสิง่ท่ีขาดไมไ่ด้

2.4 บทบาทความส�าคัญของเทคโนโลยีต่อประเทศไทย

 เทคโนโลยีรักษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ชว่ยให้ประเทศไทยมีโครงสร้างพืน้ฐานส�าคญั อนัไมเ่พียงปกปอ้งความมัน่คงของประเทศและเครือขา่ยดจิิทลัทัว่ประเทศ แต่

ยงัครอบคลมุถงึความเป็นสว่นตวัออนไลน์ อตัลกัษณ์ ความสมบรูณ์ของข้อมลู และการท�าธรุกรรมอยา่งปลอดภยั จากการโจมตีท่ีอาจสง่ผลกระทบอยา่งใหญ่หลวง ประเทศไทย

มีอตัราผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต สมาร์ทโฟน อินเทอร์เน็ตผา่นโทรศพัท์มือถือมากท่ีสดุประเทศหนึง่ โดยตวัเลขเหลา่นีค้าดวา่จะเตบิโตขึน้อยา่งตอ่เน่ืองในแตล่ะปี
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2.5 แนวโน้มในช่วงระยะ 5 ปี 10 ปี และ 15 ปี

พฒันาการของเทคโนโลยี

แนวโน้มการเตบิโต

ของการใช้งานทัว่โลก

ศกัยภาพในการเตบิโต

ในประเทศไทย

กรณีการใช้งานท่ีเก่ียวข้อง

การยืนยนัตวัตนด้วยข้อมลูชีวภาพหรือการใช้

ลายเซน็ชีวภาพ เชน่ การตรวจวดัอตัราการ

เต้นของหวัใจหรือชีพจร การตรวจคลื่นไฟฟา้

หวัใจ การตรวจความอ่ิมตวัของออ็กซเิจนใน

เลือด และการวดัอณุหภมิูของผิวหนงั คาดวา่

จะมีบทบาทส�าคญัในชว่ง 5 ปีข้างหน้า

ตลาดการยืนยันตัวตนด้วยข้อมูลชีวภาพทั่ว

โลก คาดวา่จะเติบโตจาก 3.34 แสนล้านบาท

ในปี 2016 เป็น 1.3 ล้านล้านบาทภายในปี 

2025 ด้วยอตัราการเติบโตเฉลี่ยปีละ 17.06% 

ระหวา่งปี 2017-2025

การติดตัง้และใช้งานระบบการรักษาความ

ปลอดภยัท่ีมีการผสานเทคโนโลยี AI ระบบการ

ยืนยนัตวัตนด้วยข้อมลูชีวภาพ เซน็เซอร์อจัฉริยะ 

รวมถงึสญัญาณเตือนภยัและระบบการควบคมุ

การเข้าออก คาดวา่จะเพ่ิมสงูขึน้ สอดคล้องกบั

ความต้องการของประเทศไทยในการมุง่เน้นการ

พฒันาเมืองอจัฉริยะ (Smart City) และการด�ารง

ชีวิตอจัฉริยะ (Smart Living) รวมถงึเทคโนโลยีรักษา

ความปลอดภยัสารสนเทศ เพ่ือขบัเคลือ่นประเทศ

ระบบสแกนเ พ่ือ ยืนยันตัวตนด้วยข้อมูล

ชีวภาพผา่นสมาร์ทโฟนในท่ีท�างาน: 70% ของ

องค์กรคาดว่าจะน�าระบบการยืนยันตัวตน

ด้วยข้อมูลชีวภาพมาประยุกต์ใช้งานโดย

พนกังานสามารถเข้าถงึระบบตา่งๆ เชน่ การ

เข้าถงึแฟม้เอกสาร

ระบบการรักษาความปลอดภัยท่ีเสริมด้วย

เทคโนโลยี AI จะมีการประยกุต์ใช้งาน Machine 

learning และการหารูปแบบของข้อมลูเพ่ือน�ามาใช้

การจดัการกบัข้อมลูท่ีไมมี่โครงสร้างชดัเจน และเพ่ือ

วิเคราะห์หารูปแบบใหม่ๆ  ของข้อมลูเพ่ิมขึน้ ซึง่จะ

ชว่ยให้ระบบสามารถวิเคราะห์ประเดน็ความออ่น

ไหวของข้อมลูทัง้ท่ีมีโครงสร้างชดัเจนและไม่มี

โครงสร้างชดัเจน รวมถงึสามารถเรียนรู้ เข้าใจและ

รับมือกบัภยัคกุคามรูปแบบใหมท่ี่อาจเกิดขึน้

มลูคา่ตลาดระบบการรักษาความปลอดภยัท่ีเสริม

ด้วยเทคโนโลยี AI ทัว่โลกคาดวา่จะเพ่ิมสงูถงึ 1.1 

ล้านล้านบาทภายในปี 2025 จากมลูคา่ประมาณ 

1.2 แสนล้านบาทในปี 2017 ด้วยอตัราการเตบิโต

เฉลีย่ปีละ 31.38% ในชว่งเวลาท่ีคาดการณ์ดงักลา่ว

ประเทศไทยมีการใช้งานเทคโนโลยี AI ในการตรวจ

สอบปริมาณการใช้งานเครือขา่ยและการวิเคราะห์

ข้อมลูขนาดใหญ่เพ่ือตรวจสอบพฤตกิรรมของผู้ใช้

งานท่ีนา่สงสยั เชน่ การเข้าสูร่ะบบท่ีผิดปกตสิองครัง้

ด้วยข้อมลูเดียวกนัแตใ่นต�าแหนง่ท่ีหา่งไกลกนัออก

ไปหลายร้อยกิโลเมตร เป็นต้น

การระบคุวามเสีย่งด้วย AI: เน่ืองด้วยโดยทัว่ไปแล้ว

การระบคุวามเสีย่งอาศยัข้อมลูในอดีต ประกอบกบั

ความสามารถของเคร่ืองจกัรท่ีสามารถเข้าใจสภาพ

แวดล้อมทางเทคโนโลยี สง่ผลให้การน�าระบบการ

รักษาความปลอดภยัท่ีเสริม

การเข้ารหสัเชิงควอนตมั (Quantum cryptography) 

เป็นการน�าคุณสมบัติและข้อด้เปรียบของ

ฟิสิกส์ควอนตมัมาประยุกต์ใช้ในการเข้ารหสั

ข้อมลูในระดบัชัน้ของเครือขา่ย

ตลาดการเข้ารหสัเชิงควอนตมัทัว่โลก คาดวา่

จะเติบโตจาก 3,200 ล้านบาทในปี 2018 เป็น 

15,900 ล้านบาทภายในปี 2023 ด้วยอตัรา

การเตบิโตเฉลี่ยปีละ 37.9% ระหวา่งชว่งเวลา

ดงักลา่ว

เทคโนโลยีการเข้ารหัสเชิงควอนตัมได้รับ 

ความสนใจจากผู้ เช่ียวชาญในประเทศไทยเป็น

อยา่งมาก จากคณุสมบตัแิละศกัยภาพในการ

ท�าให้การสือ่สารตา่งๆ สามารถเป็นความลบั

ได้อยา่งสมบรูณ์และไมส่ามารถถกูท�าลายได้

การเข้ารหสัเชิงควอนตมัสามารถน�ามาใช้ใน

การเข้ารหสัเครือขา่ยไฟเบอร์ เชน่ ในแตล่ะชัน้

ของเครือขา่ย ด้วยการใช้สายเคเบลิใยแก้วน�า

แสงในการเช่ือมตอ่ทัง้หมด ซึง่ในทางทฤษฎี 

ไมจ่�าเป็นต้องเข้ารหสัในเลเยอร์อ่ืนๆ ของ

5 ปี 10 ปี 15 ปี

2.6 องค์ประกอบย่อยของเทคโนโลยีความม่ันคงปลอดภัย

 การยืนยนัตวัตนและการช�าระเงินด้วยข้อมลูชีวภาพ (Biometrics verification and payment)

  เป็นเคร่ืองมือท่ีสามารถระบตุวับคุคลได้ ด้วยการประเมินคณุลกัษณะชีวภาพท่ีแตกตา่งหลากหลายรูปแบบ เชน่ ลายนิว้มือ ลกัษณะของมือ จอประสาทตา/มา่นตา  

 คลื่นเสียงและลายมือช่ือ การช�าระเงินด้วยข้อมลูชีวภาพเป็นเทคโนโลยี ณ จดุขาย (point-of-sale: POS) พึ่งพาการยืนยนัตวัตนด้วยข้อมลูชีวภาพ เพ่ือระบตุวัตนและ 

 อนญุาตให้ผู้ ใช้งานถอนเงินจากบญัชีธนาคาร ส�าหรับการช�าระเงินด้วยลายนิว้มือ การสแกนนิว้มือถือเป็นวิธีการช�าระเงินด้วยข้อมลูชีวภาพท่ีพบเห็นทัว่ไปมากท่ีสดุ  

 นอกจากนี ้เทคโนโลยีจดจ�าใบหน้าก�าลงันิยมน�ามาใช้ในการช�าระเงินเช่นกนั

  ทิศทางในอนาคต นบัตัง้แตปี่ 2016 รัฐบาลไทยได้เปิดตวัระบบการช�าระเงินแบบอิเลก็ทรอนิกส์แหง่ชาติ สง่ผลตอ่การเตบิโตและแนวโน้มเชิงบวกตอ่บรรดาบริษัท 

 ท่ีจดัหาระบบยืนยนัตวัตนด้วยข้อมลูชีวภาพในประเทศไทย I-Sprint Innovations บริษัทจดัการการยืนยนัตวัตนจากสิงคโปร์ ได้เลือก DataOne Asia Thailand  

 เป็นตวัแทนจ�าหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทย I-Sprint กอบโกยส่วนแบ่งตลาดถึง 70% ในตลาดธนาคารพาณิชย์ของไทย DataOne Asia Thailand คาดว่า  

 รายได้จากการจดัการความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์และอตัลกัษณ์จะมีสดัสว่น 30% ของรายได้บริษัททัง้หมด ในปี 2017 เพ่ิมขึน้จาก 20% ในปี 2016 อีกทัง้คาดวา่รายได้ 

 ของผลิตภณัฑ์จาก i-Sprint จะก้าวไปถึง 100 ล้านบาทภายใน 3 ปี

030



รายงานประจ�าปี บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ากดั (มหาชน) พ.ศ. 2563

 การยืนยนัตวัตนแบบหลายปัจจยั (Multifactor Authentication)

  Multifactor Authentication (MFA) คือระบบความปลอดภยัท่ีใช้การยืนยนัตวัตนมากกวา่ 1 รูปแบบ แตกตา่งจากวิธีการยืนยนัตวัตนแบบปัจจยัเดียว (Single  

 factor authentication) ท่ีใช้เพียงรหสัผู้ใช้และรหสัผา่น ขณะท่ีในหลายประเทศ การธนาคารอาศยัการยืนยนัตวัตนด้วยปัจจยัท่ี 2 (Second Factor Authentication: 2FA) วิธีการ 

 ยืนยนัตวัตนเหลา่นีส้ามารถจ�าแนกออกเป็น 3 ระดบั คือ ปัจจยัท่ีผู้ใช้ตระหนกัรู้ ปัจจยัท่ีสะท้อนตวัตนของผู้ใช้ และปัจจยัท่ีผู้ ใช้มีในครอบครอง โดยในกรณีนีร้หสัผา่นจดัเป็น 

 ปัจจยัท่ีผู้ ใช้ตระหนกัรู้

  ทิศทางในอนาคต เน่ืองจากการเปิดตวั iPhone 3 รุ่น ได้แก่รุ่น XS รุ่น XS Max และ รุ่น XR ของ Apple ในประเทศไทย ในเดือนตลุาคม 2018 ผู้บริโภคในไทย 

 จึงได้สมัผสัการใช้งาน Multifactor authentication ท่ีช่วยลดความเสี่ยงจากการโจมตีเจาะข้อมลูส่วนตวัอย่างมาก ตลาด Multifactor authentication ทัว่โลก คาดว่า 

 จะขยายตวัไปถึง 1.5 แสนล้านบาท ภายในปี 2025 จาก 6.4 หม่ืนล้านบาทในปี 2016 ท่ีอตัราการเติบโตเฉลี่ย 17.7% ต่อปี

 Voice Recognition (Voice ID)

  การยืนยนัตวัตนด้วยเสียงพดูเป็นวิธียืนยนัตวัตนผ่านการจดจ�าลกัษณะเสียงพดูและสร้างรูปแบบของคลื่นเสียงเพ่ือตรวจสอบตวัตนของผู้พดู เทคโนโลยี Voice  

 ID อาศยัลกัษณะของเสียงท่ีแตกตา่งกนัในแตล่ะบคุคล ซึง่เป็นคณุลกัษณะท่ีวดัได้ในเสียงพดูของมนษุย์ สง่ผลให้สามารถระบแุยกแยะตวับคุคลได้ คณุลกัษณะเหลา่นี ้

 มกัแปลงและแสดงเป็นสตูรทางคณิตศาสตร์ ตามลกัษณะทางกายภาพของเสียงท่ีพดูออกมา

  ทิศทางในอนาคต เน่ืองจากจ�านวนนกัทอ่งเท่ียวชาวจีนท่ีหลัง่ไหลเข้ามาทอ่งเท่ียวประเทศไทยมากขึน้ Tencent Holdings จงึก�าลงัพิจารณาเปิดตวั WeChat Pay  

 แพลตฟอร์มบริการช�าระเงินดิจิทลัในประเทศไทย เพ่ืออ�านวยความสะดวกและการใช้งานง่าย ท�าให้กลุ่มผู้ ใช้งานรู้สกึเหมือนอยู่บ้านแม้ในขณะท่องเท่ียว โดยไม่ต้อง 

 กงัวลอตัราแลกเปลี่ยนสกลุเงิน วิธีการนีใ้ช้การจดจ�าเสียงหรือจดจ�าใบหน้าเพ่ือระบตุวัตน เวลาต้องการท�าธุรกรรมการช�าระเงิน

  ประเทศจีน ยงัคงเป็นชาตท่ีิทัง้มีนกัทอ่งเท่ียวเดนิทางเข้ามาและสร้างรายได้การทอ่งเท่ียวสงูสดุตอ่ประเทศไทยและโดยเฉลี่ย จบัจา่ยใช้สอยมากกวา่นกัทอ่งเท่ียว 

 ชาติอ่ืนๆ ด้วยยอดเกินกว่า 5,000 บาทต่อคนต่อวนั จากข้อมลูการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ชาวจีนคิดเป็นสดัส่วนเกือบ 1 ใน 3 ของสถิตินกัท่องเท่ียว 35 ล้านคน 

 ท่ีเดินทางเข้ามาประเทศไทยในปี 2017 แต่ตวัเลขดงักล่าวเร่ิมลดลงในเดือนสิงหาคม 2018 ดิ่งลงคิดเป็น 11.77% จากปีก่อนหน้า อนัเน่ืองจากอบุตัิเหตทุางเรือ 

 ท่ีคร่าชีวิตชาวจีนเกินกว่า 40 ราย ท่ีภเูก็ตในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม

 อปุกรณ์อ่านลายนิว้มือ (Fingerprint sensor)

  เป็นกระบวนการรวบรวมและจดัเก็บลายนิว้มือมนษุย์ในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ เพ่ือบนัทกึข้อมลูเป็นภาพดจิิทลั ทิศทางในอนาคต ตลาดอปุกรณ์อา่นลายนิว้มือทัว่โลก  

 คาดวา่จะเตบิโตจาก 1.3 แสนล้านบาทในปี 2017 เป็น 7.2 แสนล้านบาทภายในปี 2026 ด้วยอตัราเตบิโตเฉลีย่ 20.9% ตอ่ปี133 โดยเป็นท่ีคาดหมายวา่อาคารอจัฉริยะท่ีตดิตัง้ 

 ระบบจดจ�าใบหน้าและเซน็เซอร์ลายนิว้มือจะพบเหน็ได้ทัว่ไปภายในปี 2020 ในประเทศไทย ผู้ประยกุต์ใช้เทคโนโลยีนีเ้ป็นอนัดบัต้นๆ ได้แก่ กลุม่บริษัทน�า้มนัและก๊าซธรรมชาต ิและ 

 องค์กรในภาคการเงินและการธนาคาร ภาคสว่นเหลา่นีใ้ห้ความส�าคญักบัการบริหารจดัการอาคาร (Facility management) ขณะท่ีภาคสว่นอ่ืนๆ มีแนวโน้มประยกุต์ใช้ตามเชน่กนั

 ข้อมลูลกัษณะทางพฤติกรรม (Behavioral biometric)

  Behavioral biometric เป็นรูปแบบการระบตุวัตนหรือยืนยนัตวัตนท่ีอาศยัเอกลกัษณ์ในการปฏิสมัพนัธ์ของบคุคลกบัอปุกรณ์ หรือลกัษณะพฤตกิรรม ตวัอยา่งเชน่ การจดจ�า 

 ลกัษณะทา่ทางการเดนิ การกดแปน้พิมพ์ ลายมือช่ือและข้อมลูด้านสตปัิญญา (Cognitive biometric) แนวโน้มการบรรจบกนัของเทคโนโลยีตา่งๆ และ Internet of Things (IoT)  

 ประกอบกบัแนวโน้มมหภาค คาดว่าจะส่งเสริมโอกาสเติบโตของตลาด Behavioral biometric

  ทิศทางในอนาคต ตลาด Behavioral biometric ทัว่โลก สร้างมลูคา่ 2.3 หม่ืนล้านบาท ในปี 2017 และคาดวา่จะขยายตวัไปถงึ 1.2 แสนล้าน ภายในปี 2025  

 ด้วยอตัราการเติบโต 23.7% ตอ่ปี ระหวา่งปี 2018-2025 ภมิูภาคเอเชียแปซฟิิกจะเป็นภมิูภาคท่ีเตบิโตสงูท่ีสดุท่ีอตัราการเตบิโต 26.5% ตอ่ปีระหวา่งปี 2018-2025  

 เน่ืองจากปัจจยัหลายด้าน เชน่ การใช้จา่ยด้านความมัน่คงปลอดภยัเพ่ิมเตมิในบรรดาหนว่ยงานภาครัฐและอตัราการใช้สมาร์ทโฟนเพ่ิมขึน้อยา่งรวดเร็วในประเทศ 

 เศรษฐกิจใหม ่เชน่ จีน ญ่ีปุ่ น อินเดีย ออสเตรเลีย และเกาหลีใต้

 การจดจ�าใบหน้า (Facial recognition)

  เทคโนโลยีจดจ�าใบหน้า ยืนยนัตวัตนผา่นการจดจ�ารูปแบบตวับคุคลท่ีเป็นเอกลกัษณ์บนใบหน้าของผู้ใช้งาน ตวัอยา่งรูปแบบการใช้งาน เชน่ แอปพลเิคชนัมือถือสามารถ 

 ใช้งานกล้องถ่ายรูปด้านหน้าของโทรศพัท์ผ่านการจดจ�าใบหน้า จากนัน้ซอฟต์แวร์ข้อมลูชีวภาพแสดงรายละเอียดลกัษณะท่ีเป็นเอกลกัษณ์บนใบหน้าของผู้ ใช้งาน 

 และยืนยนัการจบัคู่ตรงกนั ต่อมาผู้ ใช้งานสามารถเข้าใช้งานแอปพลิเคชนัมือถืออย่างปลอดภยั เพ่ือด�าเนินการท�าธุรกรรม

  ทิศทางในอนาคต ในปี 2018 คณะรัฐมนตรีของประเทศไทยได้อนมุตัใินหลกัการตอ่ร่างพระราชบญัญตัท่ีิเสนอระบบระบตุวัตนดจิิทลั e-KYC ท่ีอาศยัการจดจ�าใบหน้า 

  เพ่ืออ�านวยความสะดวกการท�าธุรกรรมการเงินออนไลน์และความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ การจดจ�าใบหน้าจะน�ามาใช้ยืนยนัอตัลกัษณ์ของผู้ ใช้ท่ีเปิดบญัชีเงินฝากใหม ่ 

 ทัง้นี ้ธนาคารกรุงเทพ คาดว่าเม่ือพร้อมให้บริการ จะมีการเปิดบญัชีใหม่หลายหม่ืนบญัชี ภายในระยะเวลา 6 เดือน

  ในขณะเดียวกนั หุ่นยนต์รุ่นท่ี 2 สามารถดแูลผู้สงูอายแุละผู้ ป่วยโรคอลัไซเมอร์ในประเทศไทย โดยอาศยัปัญญาประดิษฐ์ (AI) เป็นคณุลกัษณะใหม่ หุ่นยนต์ 

 ดินสอมินิรุ่นใหม่มีระบบจดจ�าใบหน้าและเสียงพดู ท�าให้สามารถฝึกหุ่นยนต์ดงักล่าวให้จดจ�าเสียงของสมาชิกครอบครัวและเข้าใจเสียงพดูของผู้ ป่วย แม้ในขณะท่ี 

 อาการทรุดและเสียงพดูเปลี่ยนไป ความแม่นย�าของ ดินสอมินิมีเกินกว่า 80% ขณะท่ีในปี 2019 CT Asia Robotics Co จะเปิดตวัหุ่นยนต์รุ่นใหม่ส�าหรับการค้าปลีก 

 เพ่ือท�าหน้าท่ีเป็นผู้ช่วยการขายท่ีสามารถจดจ�าลกูค้าและแนะน�าผลิตภณัฑ์ตามความช่ืนชอบของลกูค้า

 Eye printing

  Eye printing ช่วยให้บริษัทผู้ ให้บริการสามารถยืนยนัอตัลกัษณ์ของลกูค้าด้วยข้อมลูชีวภาพ การยืนยนัตวัตนประเภทนีใ้ช้งานง่ายและยงัได้รับความนิยมใน 

 กลุ่มธนาคารดิจิทลัยคุใหม่ Eye printing ยืนยนัตวัตนผู้ ใช้อปุกรณ์พกพาด้วยการยืนยนัเส้นเลือดในตาและบริเวณอ่ืนๆ รอบดวงตาของมนษุย์ ซึง่มีรายละเอียด 

 และข้อมลูมหาศาลท่ีสามารถสกดัออกมา เพ่ือเพ่ิมความแม่นย�าในการยืนยนัตวับคุคล
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  ทิศทางในอนาคต ขนาดของตลาด Eye tracking ทัว่โลกคาดว่าจะขยายตวัไปถึง 58,000 ล้านบาท ภายในปี 2025 จาก 9,000 ล้านบาทในปี 2017 ด้วยอตัรา 

 การเติบโต 26.3% ต่อปี แนวโน้มหลกัท่ีกระตุ้นการเติบโตของตลาดนี ้ได้แก่ การใช้งานเซ็นเซอร์อจัฉริยะส�าหรับกระบวนการควบคมุและการตดัสินใจเพ่ิมขึน้ ตลอดจน 

 ความต้องการข้อมลูชีวภาพแบบไร้การสมัผสั (Contactless biometric) มีปริมาณเพ่ิมขึน้ นอกจากนี ้ การประยกุต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ความสมจริงเสมือน (VR)  

 และความสมจริงเสริม (AR) ในปริมาณเพ่ิมขึน้ในสนิค้าอิเลก็ทรอนิกส์และรูปแบบการใช้งานอ่ืนๆ ส�าหรับผู้บริโภคมีแนวโน้มชว่ยให้ตลาดนีเ้ตบิโตอยา่งมากในชว่ง 2-3 ปีข้างหน้า

 การจดจ�าเส้นเลือด (Vein recognition)

  ระบบการจดจ�าเส้นเลือด เป็นเทคโนโลยีชีวภาพล่าสุดท่ีเกิดขึน้จากการบริการทางการเงิน การยืนยันตวัตนด้วยเส้นเลือดอาศยัรูปแบบหลอดเลือดท่ีฝ่ามือ 

 หรือนิว้ของแต่ละบคุคลในการระบขุ้อมลูส่วนบคุคล

  ทิศทางในอนาคต เม่ือเทคโนโลยีหนัมาใช้ข้อมลูหลอดเลือดภายในนิว้มือของผู้ ใช้ การโจรกรรมหรือการปลอมแปลงข้อมลูจะกระท�าได้ยากขึน้ จึงช่วยเพ่ิมระดบั 

 ความปลอดภยั เช่น น�ามาใช้ควบคมุการเข้าใช้งานพืน้ท่ี อสงัหาริมทรัพย์และอาคารต่างๆ ในประเทศไทย

  ฟรอส์ท แอนด์ ซลัลิวนั คาดว่า ค่าใช้จ่ายความปลอดภยัไซเบอร์จะเพ่ิมไปถึง 1.63 หม่ืนล้านบาทภายในปี 2025 จาก 6.9 พนัล้านบาทในปี 2017 ด้วยอตัรา 

 การเติบโตเฉลี่ยปีละ 11.30% ในช่วงท่ีคาดการณ์

3. โทรคมนาคมยุคใหม่ (Next Generation Telecom)

 เทคโนโลยีโทรคมนาคมส�าหรับโทรศพัท์เคลื่อนท่ีได้ถกูพฒันามาอย่างต่อเน่ือง นบัตัง้แต่เทคโนโลยียคุแรกหรือ 1G ท่ีให้บริการโทรศพัท์ติดต่อเคลื่อนท่ีผ่านเสียง 

เทคโนโลยี 2G ให้บริการทัง้โทรศพัท์แบบเคลื่อนท่ีด้วยเสียงและส่งข้อความ SMS ถึงกนั และเทคโนโลยี 3G ท่ีสร้างประสบการณ์ท่องเว็บไซต์ผ่านโทรศพัท์มือถือ จนปัจจบุนั

ท่ีเทคโนโลยีไร้สายในกระแสหลกัล่าสดุคือเทคโนโลยี 4G ซึง่เพ่ิมความเร็วในการรับส่งข้อมลู รองรับการชมวิดีโอผ่านโทรศพัท์มือถือ โดยพฒันาการในยคุต่อไปของการ

เช่ือมต่อไร้สายคือเทคโนโลยี 5G ท่ีคาดว่าจะเพ่ิมแบนด์วิดท์อย่างมาก เพ่ิมโอกาสในการเช่ือมต่อท่ีดีขึน้และยกระดบัความน่าเช่ือถือของเครือข่าย และหากเร่ิมใช้งานได้

อย่างสมบรูณ์ จะช่วยเพ่ิมความจโุครงข่าย (Capacity) และเพ่ิมความเร็วในการดาวน์โหลดท่ีเร็วกว่าเครือข่ายปัจจบุนัอย่าง 4G LTE หลายเท่าตวั

ประโยชน์หลกัของการใช้งาน 5G ท่ีเหนือกว่า 4G (ท่ีมา: 5G PPP EU)

 3.1 กรณีการใช้งาน

  เทคโนโลยี 5G จ�าเป็นส�าหรับการบริการเฉพาะด้านและการบริการท่ีต้องการความยืดหยุ่นเน่ืองจากคณุสมบตัิในการมีช่วงความเร็วท่ีกว้างและหลากหลายขึน้  

 ค่าความหน่วงเวลาต�่าระดบั 1 มิลลิวินาที 5G สามารถรองรับการควบคมุระยะไกลและแอปพลิเคชนัท่ีเช่ือมต่อยานพาหนะด้วยค่าความเวลาหน่วงท่ีต�่ามากและ 

 ความนา่เช่ือถือสงู ดงัในกรณีการใช้งานตอ่ไปนี ้

  • รถไฟความเร็วสงู – ความคล่องตวัสงู ว่ิงด้วยความเร็วกว่า 500 กิโลเมตรต่อชัว่โมง

  • ทางด่วนหรือทางหลวง – ครอบคลมุค่าความหน่วงเวลาทัง้เครือข่ายต้นทางและเครือข่ายปลายทาง

  • รถไฟฟ้าใต้ดิน – ความหนาแน่นสงู ครอบคลมุมากกว่า 6 คนต่อตร.ม.

     การส่งผ่านข้อมลูสงูสดุท่ี 100 กิกะไบต์ต่อวินาที และผู้ ใช้งานสามารถใช้งานท่ีความเร็ว 1 กิกะไบต์ต่อวินาทีสิ่งเหล่านีท้�าให้ระบบเครือข่าย 5G สามารถรองรับ 

     วิดีโอ Ultra-HD การใช้งานเทคโนโลยีAR/VR และบริการ Cloud ผ่านทางโทรศพัท์มือถือ

  • ส�านกังาน – จะมีความหนาแน่นของปริมาณการใช้งานถึง 10 เทระไบต์ต่อวินาทีต่อตารางกิโลเมตร

  • การครอบคลมุพืน้ท่ีกว้าง – ประสบการณ์การใช้งานกว้างขวาง รับส่งข้อมลูด้วยอตัราความเร็วได้ 100 เมกะไบต์ต่อวินาที

  • ท่ีอยู่อาศยัท่ีหนาแน่น – ประสบการณ์การใช้งานอตัราข้อมลูท่ี 1 กิกะไบต์ต่อวินาที
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  การเช่ือมต่อกว่า 1 ล้านจดุ เครือข่าย 5G สามารถรองรับการเช่ือมต่ออปุกรณ์จ�านวนมหาศาลได้

  • กิจกรรมภายนอก – รองรับ 1 ล้านการเช่ือมต่อต่อตารางกิโลเมตร

  • สนามกีฬา – รองรับ 1 ล้านการเช่ือมต่อต่อตารางกิโลเมตร

  • เมืองใหญ่ – ครอบคลมุบริเวณท่ีมีความหนาแน่นสงูซึง่อาจไม่อยู่ในเมืองใหญ่ๆ ด้วย

 3.2 แนวโน้มในปัจจุบัน

  จากข้อมลูของ Ericsson จ�านวนผู้ ใช้งานสมาร์ทโฟนผ่านเครือข่าย 4G (LTE) มีประมาณ 3,400 ล้านคน ภายในสิน้ปี 2018 อย่างไรก็ดี แม้ว่า 4G เป็นเครือข่าย 

 ไร้สายท่ีมีการใช้งานมากท่ีสดุ ณ ตอนนี ้ แต่ยงัไม่นบัว่าเป็นการใช้งาน 4G อย่างเต็มประสิทธิภาพอย่างแท้จริง ระบบ 4G LTE นัน้ดีกว่า 3G มาก แต่การใช้งาน 

 ในปัจจบุนัยงัไมถ่งึข้อก�าหนดความเร็วท่ีก�าหนดโดยองค์กรโทรคมนาคมระหวา่งประเทศ (ITU) มาตรฐานทางเทคนิคส�าหรับ 4G คือความเร็วสงูสดุอยา่งน้อย 100 เมกะไบต์ 

 ต่อวินาทีส�าหรับการสือ่สารขณะเคลือ่นท่ีหรือ 1 กิกะไบต์ตอ่วินาทีส�าหรับการใช้งานขณะอยูก่บัท่ีแตมี่เพียงผู้ให้บริการและผู้ผลติเทา่นัน้ท่ีมีการใช้งานอยา่งเตม็ประสทิธิภาพ 

 ดงักล่าวจากการเปิดตวัเครือข่าย LTE-advanced เม่ือไม่นานมานี ้แม้ว่าการเปิดตวัในช่วงแรกจะไม่ค่อยราบร่ืนนกั แต่ 4G LTE สามารถมอบประสบการณ์การใช้งาน 

 ได้ตามการคาดการณ์และความคาดหวงัหลายอย่างท่ีตัง้ไว้ก่อนเปิดตวั ตวัอย่างเช่น ท�าให้เกิดการใช้งานท่ีแพร่หลายและการใช้งานวิดีโอบนโทรศพัท์มือถือโดย 

 นบัตัง้แต่ยคุ 4G LTE การติดต่อสื่อสารผ่าน Video chatting และการใช้งานสื่อสงัคมออนไลน์ในรูปแบบวิดิโออย่าง Snapchat รวมถึงการรับชมรายการโทรทศัน์และ 

 ภาพยนตร์ผ่านแอปพลิเคชนั เช่น Netflix กลายเป็นเร่ืองปกติส�าหรับผู้ ใช้งานสมาร์ทโฟน

 3.3 แนวโน้มในอนาคต

  ความต้องการการเช่ือมต่อของผู้ ใช้งานทัว่โลกก�าลงัเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศพัท์มือถือทัว่โลกคาดว่าจะเพ่ิมขึน้ 

 จากเดิม 5 เท่าภายในปี 2024 โดยเฉพาะอย่างย่ิงในเขตเมืองท่ีมีความหนาแน่นของประชากร เครือข่าย 4G ในปัจจบุนัยงัไม่เพียงพอ ด้วยเหตนีุ ้ เครือข่าย 5G  

 จึงมีบทบาทในการอดุช่องว่างนีโ้ดยเทคโนโลยี 5G จะน�าเสนอขีดความสามารถใหม่ๆ รวมถึงแบนด์วิดท์สงูขึน้ ความจโุครงข่าย (Capacity) ความปลอดภยัเพ่ิมขึน้ 

  และการมีความหน่วงท่ีต�่าลง ซึง่จะสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กบัผู้คน ธุรกิจและสงัคม

 3.4 บทบาทความส�าคัญของเทคโนโลยีต่อประเทศไทย

  เทคโนโลยีโทรคมนาคมยคุใหมอ่ยา่งเชน่เครือขา่ย 5G มีคณุสมบตัแิละประสทิธิภาพท่ีชว่ยเปิดโอกาสให้เกิดรูปแบบการใช้งานใหม่ๆ  ส�าหรับทัง้ภาครัฐ สงัคม และภาค 

 ธรุกิจตา่งๆ พร้อมทัง้ชว่ยขบัเคลือ่นและยกระดบัความสามารถขององค์กรด้านประสทิธิภาพในการด�าเนินการและการสร้างแหลง่รายได้ใหม่ๆ  สอดคล้องกบัความพยายามของ 

 ภาครัฐในการเป็นประเทศท่ีมีรายได้สงูโดยมีโครงสร้างเศรษฐกิจท่ีขบัเคลือ่นด้วยนวตักรรม (Value-Based Economy) ผา่นการด�าเนินการตามนโยบายประเทศไทย 4.0  

 เพ่ือเป็นกลไกขบัเคลือ่นความเตบิโตส�าหรับอนาคต

กรณีการใช้งานท่ีได้รับประโยชน์จากการใช้งานแบบ realtime 

ความเร็วสงูและแบนด์วิดท์สงู ผา่นเครือขา่ย 5G

• ยานยนต์อจัฉริยะ (Connected vehicle): 5G จะเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม 

ยานยนต์อจัฉริยะและก่อให้เกิดรถยนต์ขบัเคลื่อนอตัโนมตั ิ สง่ผลให้บริษัทผู้ผลติ

รถยนต์หนัมาให้บริการการสญัจรมากขึน้

• IoT: 5G จะชว่ยสง่เสริมการใช้งาน IoT บางกรณี เชน่ ชว่ยลดคา่ใช้จา่ยด้าน

สาธารณปูโภค และชว่ยองค์กรด้านความปลอดภยัสาธารณะเพ่ิมพนูประสบการณ์ 

ของประชาชนรวมถงึชว่ยให้ผู้ผลติสามารถเพ่ิมผลผลติสงูสดุ

• ปัญญาประดษิฐ์ในอากาศยานไร้คนขบั (AI in Drones): 5G จะเพ่ิมการใช้งาน

และเพ่ิมความสามารถในการแขง่ขนัของ AI ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ เชน่ โดรนเพ่ือ

การพาณิชย์ในเขตเมือง น�าไปสูก่ารใช้โดรนในการขนสง่และการสง่สนิค้าในเขตเมือง

กรณีการใช้งานท่ีจะได้รับประโยชน์จากการใช้งานแบบ real-time ผา่น 5G

• IPTV with 4K UHD: 5G จะเพ่ิมประสทิธิภาพการเผยแพร่เนือ้หาด้วยการดาวน์โหลดท่ีเร็ว

ขึน้และประสบการณ์สมจริง โดยเฉพาะอยา่งย่ิงหากใช้ CDN (Content Delivery Network) 

น�าไปสูป่ระสบการณ์ความบนัเทิงท่ีดีขึน้และนา่พอใจย่ิงขึน้

• e-Retail: 5G จะชว่ยให้สามารถดาวน์โหลดภาพหรือวิดีโอแบบ real-time และการใช้ AR/

VR ในภาคการค้าปลกี ซึง่จะยกระดบัประสบการณ์ผู้ใช้และเพ่ิมยอดขาย

• e-Brokerage: 5G ก่อให้เกิดการซือ้ขายผา่นโทรศพัท์ มือถือแบบ real-time และการซือ้ขาย

ท่ีมีความถ่ีสงู และสามารถขบัเคลือ่นการท�าธรุกรรมท่ีปลอดภยัย่ิงขึน้
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 3.5 แนวโน้มในช่วงระยะ 5 ปี 10 ปี และ 15 ปี

พฒันาการของเทคโนโลยี

แนวโน้มการเตบิโต

ของการใช้งานทัว่โลก

ศกัยภาพในการเตบิโต

ในประเทศไทย

กรณีการใช้งานท่ีเก่ียวข้อง

5G ถกูตัง้คา่ให้มีอตัราการสง่ข้อมลูเร็วขึน้ 

100 เทา่ รองรับการเข้าถงึบริการและแอปพลิ

เคชนัได้อยา่งรวดเร็ว ลดเวลาในการตอบ

สนองของเครือขา่ยลงเหลือ 1-10 มิลลวิินาที 

ท�าให้สามารถจดัสรรเครือขา่ย 5G ส�าหรับการ

บริการ

Ericsson คาดวา่จ�านวนผู้ใช้งาน 5G ทัว่โลก

จะเพ่ิมขึน้อยา่งมากถงึ 191 ล้านรายในปี 

2021 และสงูถงึ 1,480 พนัล้านรายในปี 2024

ฟรอส์ท แอนด์ ซลัลวินั คาดการณ์วา่จ�านวนผู้

ใช้งาน 5G ในประเทศไทยจะสงูถงึ 450,000 

รายในปี 2020 และเตบิโตถงึ 9 ล้านรายในปี 

2023

5G จะยกระดบัการถ่ายทอดสดภาพและเสียง

ผา่นอินเทอร์เน็ต (Streaming) การเลน่เกมบน 

Cloud การใช้งาน AR/VR บน Cloud การ

ตดิตามอาการผู้ ป่วยแบบ real-time และการ

ใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสงูไร้สายในพืน้ท่ี

ชนบท

5G จะกลายเป็นเทคโนโลยีโทรศพัท์เคลือ่นท่ีกระแส

หลกัในเครือขา่ยทัง้หมด ในขณะเดียวกนัเทคโนโลยี

เครือขา่ย 6G ท่ีคาดวา่จะมีการเปิดตวัส�าหรับการ

ครอบคลมุทัว่โลกจะรวมระบบ 5G และเครือขา่ย

ดาวเทียมเข้าไว้ด้วยกนั หรือท่ีเรียกกนัวา่ 5G Long 

Term Evolution เทคโนโลยี 6G คาดวา่จะมีความเร็ว

ระดบัเทระบติตอ่วินาทีพร้อมกบัอตัราความหนว่ง

ต�า่ท่ีลดลงเหลอืระดบัไมโครวินาทีและมีความถ่ี

ตัง้แต ่100 กิกะเฮิร์ตซ์จนถงึ เทระเฮิร์ตซ์ (THz) โดย

ยา่นความถ่ี 6G จะอยูใ่นระดบั 10 กิกะเฮิร์ตซ์ใน

สเปกตรัมเพ่ือจดัสรรแบนด์วิดท์อยา่งไมจ่�ากดั

เทคโนโลยี 5G จะครองการเช่ือมตอ่สว่นใหญ่ของ

โลกภายในปี 2028 โดยคาดการณ์วา่จะมีจ�านวนผู้

ใช้งานสงูถงึ 40.88% หรือประมาณ 3,350 ล้านราย

ทัว่โลกภายในปี 2025

หากแนวโน้มการเตบิโตของ

เทคโนโลยี 5G จะยงัคงด�าเนินตอ่ไปอยา่งรวดเร็ว 

คาดวา่ประชากรมากกวา่ 20% ของไทย หรือ

ประมาณ 14 ล้านคนในประเทศจะมีการใช้งาน 5G

ภายในปี 2025

5G สามารถรองรับอปุกรณ์ท่ีเช่ือมตอ่ได้สงูถงึ 1 ล้าน

การเช่ือมตอ่เชน่การชมุนมุกลางแจ้งหรือสนามกีฬา

ท่ีครอบคลมุ 1 ล้าน การเช่ือมตอ่ตอ่ตารางกิโลเมตร

เทคโนโลยี 6G จะยงัคงเตบิโตอยา่งตอ่เน่ืองด้วย

อตัราความเร็วและการรับสง่ข้อมลูท่ีดีขึน้กวา่เดมิใน

ขณะเดียวกนั จะเร่ิมมีการทดสอบเทคโนโลยี 7G ซึง่

คาดวา่จะเร่ิมให้บริการในชว่ง 15 ปีนบัจากนี ้ ทัง้นี ้

เครือขา่ย 7G นัน้เหมือนกบั 6G ท่ีจะครอบคลมุ

พืน้ท่ีทัว่โลก แตจ่ะเพ่ิมการก�าหนดคณุสมบตัแิละ

การใช้งานดาวเทียมส�าหรับการสื่อสารแบบ

เคลือ่นท่ี

จากข้อมลูของ University of Oulu ในประเทศ

ฟินแลนด์ 6G จะเปิดตวัประมาณปี 2030 เพ่ือตอบ

สนองตอ่ความคาดหวงัและความต้องการของผู้ใช้

งานท่ีไมไ่ด้รับจาก 5G141 และคาดวา่เทคโนโลยีไร้

สาย 7G จะเร่ิมถือก�าเนิดขึน้ประมาณปี 2040

ยงัไมมี่ข้อมลูการเตบิโตท่ีแนน่อน

ในขณะนี ้

จากข้อมลูการวิจยั 6G ท่ีเรียกวา่ 6Genesis โดย 

University of Oulu ของฟินแลนด์ กรณีการใช้งาน

ของ 6G ประกอบด้วย Edge สว่นบคุคลอจัฉริยะ 

การผสมผสานเซน็เซอร์กบั AI ผลติภณัฑ์

ประสิทธิภาพสงูท่ีสามารถปรับแต่งตามความ

ต้องการได้ทนัและการเลน่เกมด้วยสนิค้า เป็นต้น 

สว่นในระบบดาวเทียมส�าหรับ 7G ดาวเทียมการ

สื่อสารจะรองรับการสื่อสารด้วยเสียงและสื่อ

มลัตมีิเดียดาวเทียมน�าทางจะใช้ส�าหรับ GPD และ

ดาวเทียมภาพถ่ายโลกจะใช้รายงานสภาพอากาศ

5 ปี 10 ปี 15 ปี
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3.6 องค์ประกอบย่อยของเทคโนโลยีโทรคมนาคมยุคใหม่

 5G

  เทคโนโลยีไร้สายรุ่นท่ี 5 หรือ 5G ประสานขีดความสามารถของเครือขา่ยและตวัเลือกท่ีมีความยืดหยุน่ส�าหรับการใช้งานเครือขา่ย การสง่มอบบริการและการจดัการ 

 เครือขา่ย การใช้งานเทคโนโลยี 5G ถือเป็นการผสมผสานพฒันาการของความหลากหลายทางเทคโนโลยีรุ่นตอ่ไปท่ีซบัซ้อน ตัง้แตก่ารเช่ือมตอ่ไร้สาย การขนสง่ การใช้งาน  

 Cloud รูปแบบการประยกุต์ใช้งานเครือขา่ย และล�าดบัชัน้ของการจดัการเครือขา่ย เทคโนโลยีเหลา่นีจ้ะเพ่ิมขึน้อยา่งตอ่เน่ืองบนเทคโนโลยี 4G ท่ีใช้งานในปัจจบุนั ซึง่ชว่ย 

 ให้ผู้ให้บริการโทรศพัท์ไร้สายสามารถรักษาการลงทนุท่ีมีอยูใ่นโครงสร้างพืน้ฐานเครือขา่ย สว่นแบง่ท่ีส�าคญัของ 5G จะถกูน�าไปใช้งานท่ีความถ่ีสงูซึง่มีความส�าคญัตอ่การ 

 ครอบคลมุพืน้ท่ี เพ่ือท่ีจะเอาชนะข้อจ�ากดัการครอบคลมุในยา่นท่ีความถ่ีสงูกวา่ เครือขา่ย 5G จะถกูซ้อนทบักบัเครือขา่ยการเข้าถงึท่ี “หนาแนน่พิเศษ” เชน่ Small and  

 Metro cells ซึง่เป็นอปุกรณ์ท่ีมีขนาดเลก็และใช้ไฟฟา้น้อยกวา่

  ทิศทางในอนาคต กระทรวงดจิิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคมของไทย วางแผนเร่ิมโครงการสนามทดสอบเทคโนโลยี 5G ขนาดใหญ่ในเขตพฒันาระเบียงเศรษฐกิจ 

 พิเศษภาคตะวนัออก (EEC) ในเดือนมกราคม 2019 นบัเป็นการเตรียมความพร้อมการประยกุต์ใช้เทคโนโลยี 5G ในวงกว้างภายในปี 2020 โดยเร่ิมแรกมุง่เน้น 

 ไปท่ีอตุสาหกรรมการขนสง่ การดแูลสขุภาพ และการทอ่งเท่ียว การทดลอง 5G จะเกิดการรวมตวัของทัง้องค์กรเอกชนและหนว่ยงานของรัฐ เชน่ Ericsson Huawei 

 Technologies Qualcomm Intel Nokia ผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายใหญ่ สมาคมสมาพนัธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์  

 และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาตหิลงัจากการเปิดตวัในเดือนพฤศจิกายน 2018 AIS ได้กลายเป็นผู้ให้บริการเครือขา่ยโทรศพัท์เคลื่อนท่ีรายแรกในประเทศไทยท่ีเร่ิมทดสอบ 

 เทคโนโลยี 5G ในประเทศรวมถงึมีการทดลองการใช้งาน “5G the First LIVE in Thailand by AIS” โดยร่วมมือกบัพนัธมิตรทัว่โลกทัง้ Nokia Huawei และ ZTE Corporation  

 คณุสมบตัิส�าคญัของเทคโนโลยี 5G ท่ีคาดกนัไว้คือความสามารถในการใช้งานแบนด์วิดท์จ�านวนมากส�าหรับกิจกรรมออนไลน์ (Enhanced Mobile Broadband: eMBB)  

 พร้อมทัง้ความสามารถในการเช่ือมตอ่ท่ีขว่ยให้การเช่ือมตอ่ระหวา่งอปุกรณ์ตา่งๆ เกิดการสื่อสารท่ีมีประสทิธิภาพ (Massive Machine Type Communications: mMTC)  

 ซึง่จะชว่ยสง่เสริมการประยกุต์ใช้งานเทคโนโลยี IoT ให้มีความแพร่หลายมากย่ิงขึน้ นอกจากนี ้ 5G จะชว่ยปรับปรุงคณุภาพเครือขา่ยและให้การตอบสนองท่ีรวดเร็วย่ิงขึน้ 

 จากคณุสมบตัิการสื่อสารท่ีมีความหนว่งต�่า ซึง่เป็นคณุสมบตัสิ�าคญัส�าหรับกรณีการใช้งานท่ีหลากหลายตัง้แต ่ความปลอดภยัทางการแพทย์ไปจนถงึยานยนต์ไร้คนขบั

 6G

  เทคโนโลยี 6G หมายถึงเทคโนโลยียุคท่ี 6 ของการสื่อสารไร้สาย ซึ่งน�าเสนอแนวทางการผสานเทคโนโลยี 5G เพ่ือเพ่ิมขอบเขตความครอบคลุมทัว่โลก  

 โดยวตัถปุระสงค์หลกัของเทคโนโลยี 6G คือให้บริการข้อมลูต�าแหนง่บนโลก การเช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ตความเร็วสงู และบริการข้อมลูสภาพอากาศส�าหรับผู้ใช้งานโทรศพัท์ 

 เคลื่อนท่ี โดยอาศยัการผสานดาวเทียม 3 ประเภทคือดาวเทียมโทรคมนาคม ดาวเทียมน�าทาง และดาวเทียมเครือขา่ยมลัติมีเดียในการรวบรวมและสง่ข้อมลู นอกจากนี ้6G  

 ยงัอาจรวมถงึการผสานเทคโนโลยี Nanocore และปัญญาประดษิฐ์ (AI) ซึง่จะชว่ยผู้ให้บริการเครือขา่ยทัง้หมดเช่ือมตอ่ไปยงัแกนเดียวกนั คาดการณ์วา่ในยคุ 6G นัน้ คา่ใช้จา่ย 

 ของการโทรผา่นศพัท์มือถือจะยงัคอ่นข้างสงู แตใ่นยคุของ 7G ปัญหานี ้จะดีขึน้และคา่ใช้จา่ยของการโทรจะลดลงและท�าให้ผู้ใช้ระดบัลา่งได้รับประโยชน์มากขึน้

  ทิศทางในอนาคต ระบบการสือ่สารเคลือ่นท่ี 6G จะผนวกรวมเทคโนโลยีไร้สาย 5G และเครือขา่ยดาวเทียมเข้าด้วยกนั เครือขา่ยดาวเทียมเหลา่นีป้ระกอบด้วย เครือขา่ย 

 ดาวเทียมโทรคมนาคม เครือขา่ยดาวเทียม ภาพถ่ายโลกและเครือขา่ยดาวเทียมน�าทาง ดาวเทียมโทรคมนาคมใช้ส�าหรับการสื่อสารด้วยเสียง ข้อมลู อินเทอร์เน็ตและวิดีโอ  

 เครือขา่ยภาพถ่ายดาวเทียมของโลกใช้ส�าหรับการรวบรวมข้อมลูสภาพอากาศและสิง่แวดล้อม และเครือขา่ยดาวเทียมน�าทางใช้ส�าหรับระบบระบตุ�าแหนง่ทัว่โลก (GPS)  

 ทัง้นี ้ระบบดาวเทียมได้ถกูพฒันาขึน้โดยประเทศตา่งๆ ได้แก่ ระบบ GPS ถกูพฒันาโดยประเทศสหรัฐอเมริกา ระบบ COMPASS ถกูพฒันาโดยประเทศจีน ระบบ Galileo 

 ถกูพฒันาโดยสหภาพยโุรป และระบบ GLONASS ท่ีถกูพฒันาโดยประเทศรัสเซีย

 2G & 3G

  เทคโนโลยีโทรศพัท์เคลือ่นท่ี 2G ถกูน�ามาใช้ในการเข้ารหสัแบบดจิิทลัในการสนทนา การให้บริการข้อมลูและการสง่ข้อความ SMS ซึง่ตอ่มาได้กลายเป็นเทคโนโลยี 3G  

 ท่ีให้บริการอตัรารับสง่ข้อมลูท่ีเร็วขึน้และรองรับ Video call เทคโนโลยีเหลา่นีส้ามารถใช้งานในรูปแบบท่ีต้องการแบนด์วิดท์ต�่า ครอบคลมุพืน้ท่ีกว้าง และการเช่ือมตอ่ 

 อินเทอร์เน็ตราคาถกู เน่ืองจากเครือขา่ยโทรศพัท์เคลื่อนท่ีไมไ่ด้รับการเพ่ิมประสทิธิภาพในการรองรับอปุกรณ์จ�านวนมากในพืน้ท่ีขนาดเลก็ ทัง้นี ้ เครือขา่ย 2G และ 3G  

 นบัเป็นเทคโนโลยีทางเลือกส�าหรับอปุกรณ์ตา่งๆ ท่ีต้องการการสื่อสารจ�านวนเลก็น้อยเป็นระยะๆ ไมว่า่จะเป็นบริการข้อมลูอินเทอร์เน็ต การสง่ข้อความ SMS และการโทร 

 ผา่นวิดีโอ รวมถงึเป็นทางเลือกส�าหรับกรณีการใช้งานท่ีเทคโนโลยีการเช่ือมตอ่ขัน้สงูไมมี่ความจ�าเป็นหรือมีจ�ากดั

  ทิศทางในอนาคต ส�านกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาต ิ(กสทช.) ได้ก�าหนดตารางปลดระวางเครือขา่ย 2G  

 ทัว่ประเทศไทยภายในเดือนตลุาคมปี 2019 เพ่ือจดัเตรียมคลื่นความถ่ีส�าหรับการใช้งานเทคโนโลยี 5G ผู้ประกอบการไทยได้รับค�าสัง่ให้ท�าตามขัน้ตอนเพ่ือโยกย้ายสมาชิก 

 ผู้ใช้งาน 2G ท่ีเหลือทัง้หมด 5.2 ล้านคนไปยงัเครือขา่ย 3G และ 4G ระหวา่งรอการอนมุตัแิผนจากส�านกังาน กสทช. หนว่ยงานท่ีก�ากบัดแูลและผู้ประกอบการจะเร่ิมต้น 

 กระบวนการเปลี่ยนถ่ายสูก่ารปิดตวั 2G อยา่งเชน่ ขัน้ตอนแรกเป็นการระงบัการน�าเข้าอปุกรณ์ 2G เพ่ิมเตมิ

 ฟรอส์ท แอนด์ ซลัลิวนั คาดการณ์จ�านวนผู้ ใช้งาน 5G ในประเทศไทย คาดการณ์ว่าผู้ ใช้งาน 5G ในประเทศไทยจะมีจ�านวนมากกว่า 450,000 คน ในปี 2020  

และจะเพ่ิมขึน้เป็น 1.7 ล้านคนในปี 2021 จนขยายตวัไปถึง 14 ล้านคนในปี 2025
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รายงานประจ�าปี บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ากดั (มหาชน) พ.ศ. 2563

4. การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing)

 Cloud computing คือการสง่ทรัพยากรการประมวลผลแบบ on demand (เชน่ แอปพลเิคชนั ศนูย์ข้อมลู) ผา่นทางอินเทอร์เน็ต การบริการของ Cloud จะชว่ยขจดัข้อจ�ากดั 

การขยายตวัของทรัพยากรประมวลผล on premise และขจดัความซบัซ้อน ลดคา่ใช้จา่ยในการใช้งาน และการจดัสรรทรัพยากรทางกายภาพ Cloud Computing ชว่ยให้องค์กรท่ีมี 

งบประมาณจ�ากดัได้รับโอกาสในการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ท่ีมีราคาแพงและมีความซบัซ้อน โดยจากบริการเพียง Software-as-a-Service (SaaS) ในชว่งเร่ิม ความก้าวหน้า 

ในเทคโนโลยี Cloud Computing ท�าให้มีการรวบรวมทรัพยากรการประมวลผลท่ีส�าคญัเกือบทัง้หมดอยูบ่น Cloud Computing เชน่โครงสร้างพืน้ฐาน หนว่ยเก็บข้อมลูแพลตฟอร์ม

และอ่ืนๆ รวมอยูใ่น XaaS (Everything / Anything-as-a-Service) ซึง่น�าเสนอสภาพแวดล้อมการท�างานแบบเสมือนจริงท่ีสามารถผสมผสานเทคโนโลยีใหมเ่ข้าด้วยกนั

 วิวฒันาการของ Cloud Computing เร่ิมขึน้ตัง้แตปี่ 1960 รู้จกักนัในช่ือของ ‘mainframe computing’ แตต่วัเคร่ืองมีราคาแพงและมีขนาดใหญ่มาก ดงันัน้องค์กรจงึซือ้เพียง 1-2 เคร่ือง

จากนัน้จงึท�าตารางเวลาการใช้งาน ซึง่ท�าให้ผู้ใช้หลายคนสามารถเข้าถงึศนูย์กลางจากสถานีท่ีเช่ือมตอ่ได้ ความก้าวหน้าส�าคญัครัง้ตอ่ไปคือในปี 1969 เม่ือ APRANET ได้ถกูเปิดตวัขึน้ 

อนัเป็นเครือขา่ยแรกท่ีสามารถเข้าถงึการใช้แหลง่ข้อมลูดจิิทลัร่วมกนัระหวา่งคอมพิวเตอร์ในสถานท่ีตา่งๆ ทศวรรษตอ่มา ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีCloud ได้เพ่ิมสงูขึน้ สิง่ส�าคญัท่ีสดุ 

ท่ีชว่ยผลกัดนัความก้าวหน้านีคื้อการพฒันาทางอินเทอร์เน็ตและการพฒันาเครือขา่ยสว่นตวั “เสมือน” ท่ีถกูน�าเสนอให้กบัภาคธรุกิจเพ่ือให้บริการเชา่เครือขา่ย จนในท่ีสดุน�าไปสู ่

การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน Cloud Computing ท่ีทนัสมยัในปี 1990 ในชว่งต้นปี 2000 Amazon เปิดตวั Elastic Compute Cloud (EC2) ท�าให้บริษัทและบคุคลสามารถเชา่คอมพิวเตอร์

เสมือนซึง่สามารถใช้โปรแกรมและแอปพลเิคชนัตา่งๆ ของตนเองได้เหมือนเดมิ เชน่เดียวกบั Google ท่ีเปิดตวัให้บริการ Google Docs ท่ีผู้ใช้สามารถบนัทกึ แก้ไข และถ่ายโอนเอกสาร 

ในระบบ Cloud ได้ ทกุวนันีมี้บริการจ�านวนมากอยูบ่น Cloud เชน่ Software as a Service (SaaS) Platform as a Service (PaaS) และ Infrastructure as a Service (IaaS)

4.1  กรณีการใช้งาน

 ระบบ Cloud เคยเป็นความคดิท่ีดเูหนือความเป็นจริงในอดีต แตใ่นปัจจบุนัสภาพแวดล้อมของ Cloud ได้กลายเป็นบรรทดัฐานใหมส่�าหรับทัง้ภาครัฐและเอกชน ประโยชน์

ของ Cloud ท่ีชว่ยลดต้นทนุและศกัยภาพในการตอบสนองท�าให้การยอมรับเกิดขึน้อยา่งรวดเร็วในไมก่ี่ปีท่ีผา่นมา Cloud ถกูน�าไปใช้งานในทกุอตุสาหกรรมไมว่า่จะเป็น Cloud 

ในรูปแบบสาธารณะ (Public cloud) แบบสว่นตวั (Private cloud) หรือแบบผสมผสาน (Hybrid cloud) โดยกรณีการใช้งานท่ีพบมากท่ีสดุของเทคโนโลยี Cloud มีดงัตอ่ไปนี ้

 การกู้ คืนข้อมลูเม่ือเกิดภยัพิบตั ิ(Disaster Recovery and Backup)

  Cloud ถกูออกแบบขึน้มาให้มีความสามารถในการส�ารองข้อมลู นอกจากนีร้ะบบการกู้ คืนความเสยีหายในระบบ Cloud ถือเป็นทางเลอืกท่ีนา่สนใจมากกวา่แผนกู้ คืน 

 แบบดัง้เดมิท่ีมีราคาแพง เน่ืองจากบน Cloud มีความยืดหยุน่สงูและมีต้นทนุต�่า การกู้ คืนความเสียหายในระบบ Cloud ชว่ยให้เกิดการประหยดัต้นทนุเน่ืองจากองค์กร 

 ไมจ่�าเป็นต้องซือ้ฮาร์ดแวร์ ไมจ่�าเป็นต้องจ้างหรือฝึกอบรมผู้ เช่ียวชาญใหมแ่ละลงทนุในศนูย์ข้อมลูส�ารองแตอ่ยา่งใด การบริการนีจ้ะรันแอปพลเิคชัน่การท�าส�าเนา 

 และท�าการกู้ คืนแอปพลเิคชนัและข้อมลูในกรณีท่ีเกิดภยัพิบตัใินพืน้ท่ีหรือเหตกุารณ์ก่อกวน

 การทดสอบและพฒันา (Testing and Development)

  Public Cloud เป็นอีกหนึง่ในเทคโนโลยีท่ีนิยมใช้งาน เพ่ือทดลองและพฒันาแอปพลเิคชนั จากนัน้จงึคอ่ยท�าการย้ายกลบัไปท่ีศนูย์ข้อมลู เพ่ือท�าการผลติ  

 (ด้วยเหตผุลด้านการควบคมุข้อมลูและด้านต้นทนุ) เน่ืองจาก Cloud สามารถเพ่ิมความเร็วในกระบวนการพฒันาได้เม่ือเทียบกบัวิธีการพฒันาและทดสอบแบบดัง้เดมิท่ีใช้เวลานาน 

 และมีคา่ใช้จา่ยสงู ซึง่สอดคล้องกบัสภาวะปัจจบุนัเม่ือข้อมลูมีจ�านวนมากมายมหาศาล ท�าให้องค์กรอาจไมมี่พืน้ท่ีในการเพ่ิมเซร์ิฟเวอร์และท่ีเก็บข้อมลูในศนูย์ข้อมลู 

 เพ่ือรองรับการทดสอบและพฒันาแอปพลเิคชนัได้อีกตอ่ไป ท�าให้ผู้พฒันาเร่ิมหนัไปใช้งาน Cloud เน่ืองจากข้อได้เปรียบของ Cloud เก่ียวกบัความยืดหยุน่และความเสถียร 

 ในการจดัการท่ีงา่ย รวมไปถงึความปลอดภยัและต้นทนุการผลติต�า่ด้วย โดยการใช้ Public cloud จะชว่ยให้ผู้ใช้สามารถเพ่ิมเซร์ิฟเวอร์ได้ตามต้องการ และท�าการ 

 ปิดเซร์ิฟเวอร์เม่ือด�าเนินการเสร็จสิน้

 การขยายพืน้ท่ีการใช้งาน (Extend Existing Applications)

  เน่ืองจากคา่ใช้จา่ยทัง้ในการปรับใช้ การจดัการ และการอพัเกรดแอปพลชินัท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนัมีราคาแพง ดงันัน้การขยายแอปพลเิคชนัขึน้ไปไว้บน Cloud ท�าให้ 

 ผู้พฒันาสามารถปรับขนาดการใช้ได้ตามต้องการและยงัชว่ยลดต้นทนุจงึกลายมาเป็นท่ีนิยมอยา่งมาก แพลตฟอร์ม Cloud บางตวัได้รับการออกแบบมาให้รองรับ 

 แอปพลเิคชนัและระบบปฏิบตักิารมากมายเพ่ืออ�านวยความสะดวกให้ท�าการทดสอบแอปพลิเคชนัได้ โดยไม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เพราะฉะนัน้ ด้วยระบบ Cloud  

 องค์กรไมจ่�าเป็นต้องเปลี่ยนการตัง้คา่ใดๆ สามารถท�างานได้ด้วยเคร่ืองมือและกระบวนการเดมิท่ีเคยตัง้ไว้

 การขยายพืน้ท่ีบริการ (Cloud Bursting)

  ในบางชว่งของปี ความต้องการทรัพยากรในการเก็บข้อมลูอาจสงูเกินกวา่ปกต ิยกตวัอยา่งเชน่ ในธรุกิจค้าปลีกผู้ ค้าอาจได้รับการตอบรับอยา่งล้นหลามจากลกูค้าใน 

 ชว่งวนัหยดุพิเศษ เชน่ในเทศกาลคริสต์มาส โดยในสภาพแวดล้อมศนูย์ข้อมลูแบบดัง้เดมิ ธรุกิจจ�าเป็นต้องจดัเตรียมการค�านวณพืน้ท่ีการจดัเก็บและประเมินความสามารถ 

 ของเครือขา่ยเพ่ือรองรับความต้องการในชว่งดงักลา่วลว่งหน้า ท�าให้ขาดประสทิธิภาพในการปรับขยายทรัพยากร ท�าให้องค์กรต้องจา่ยเงินเพ่ือเพ่ิมทรัพยากรพืน้ฐาน 

 ท่ีสามารถใช้ได้เพียงสองสามเดือนในหนึง่ปีท�าให้เกิดความไมคุ่้มทนุ ดงันัน้ Cloud Computing จงึเป็นวิธีท่ีดีกวา่ในการรองรับปริมาณการใช้งานสงูสดุ เทคโนโลยี Cloud  

 ออกแบบมาเพ่ือรองรับการขยายเครือขา่ยและทรัพยากร เพ่ือจดัการกบัปริมาณข้อมลูท่ีมากเกินกวา่ปกตใินชว่งเวลาท่ีมีการค้าขายมาก

วิวฒันาการของ Cloud Computing (ท่ีมา: ฟรอส์ท แอนด์ ซลัลิวนั)
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4.2 แนวโน้มในปัจจุบัน

 Hybrid cloud รวมถงึ Cloud รูปแบบอ่ืนๆ ก�าลงัเป็นท่ีสนใจขององค์กรตา่งๆทัว่โลก ท่ีก�าลงัมองหารูปแบบ Cloud และบริการท่ีเหมาะสมกบัวตัถปุระสงค์ทางธรุกิจของพวก

เขา ภายในปี 2019 คาดวา่องค์กรเกือบสองในสามจะใช้เทคโนโลยีCloud หลากหลายประเภท เพ่ือตอบสนองความต้องการทางธรุกิจ โดยการเกิดขึน้ของแพลตฟอร์ม Cloud 

แบบ OpenSource (เชน่ OpenStack) เป็นตวัขบัเคลื่อนหลกัในการเตบิโตของ Hybrid cloud เน่ืองจากชว่ยอ�านวยความสะดวกในการโยกย้ายแอปพลเิคชนั Cloud ได้งา่ย 

ตวัอยา่งเชน่ Google ท่ีให้ความส�าคญักบั “Google Stackdriver” ซึง่เป็นหน้าแสดงผลข้อมลู (Dashboard) ส�าหรับลกูค้าท่ีหนัมาใช้ระบบ Cloud หลากหลายรูปแบบ เน่ืองจาก

เคร่ืองมือนีจ้ะท�าการบนัทกึแนวโน้มการใช้งาน Cloud รูปแบบตา่งๆ และท�าให้การปรับใช้Cloud สว่นตวัเพ่ิมสงูขึน้

ความกงัวลด้านความปลอดภยัเป็นหนึง่ในความท้าทายอนัดบัต้นๆ ดงันัน้การรักษาความปลอดภยัของข้อมลูและแอปพลเิคชนัในระบบ Cloud จงึเป็นสิง่จ�าเป็น เน่ืองจากมี 

แอปพลเิคชนั โปรแกรม รวมไปถงึข้อมลูท่ีมีความส�าคญัถกูย้ายไปอยูบ่น Cloud มีการคาดการณ์วา่ในระดบัโลกบริการด้านความปลอดภยับน Cloud จะมีอตัราการเตบิโต 28% 

ในอีกไมก่ี่ปีข้างหน้า โดยมีปัจจยัขบัเคลื่อนหลกัมาจากความกงัวลด้านความปลอดภยั ท�าให้องค์กรตา่งๆ มองหาบริการ Private cloud ท่ีมีการจดัการความเป็นสว่นตวัมากกวา่ 

Public cloud นอกจากนี ้Private cloud ยงัได้รับความนิยมเพ่ิมขึน้เน่ืองจากมีบทบาทส�าคญัในการโยกย้าย Big Data ท่ีซบัซ้อนและ ERP ไปยงัโมเดล Cloud โดยการขยายตวั

ของเทคโนโลยี Open Source รวมถงึความก้าวหน้าในเซร์ิฟเวอร์คลาวด์ท่ี API เข้าถงึได้เพียงรายเดียว ยงัชว่ยสง่เสริมให้เกิดการใช้งาน Private Cloud ด้วย

4.3 แนวโน้มในอนาคต

 การผนวกรวมกนัของเทคโนโลยีจะชว่ยสร้างรูปแบบนวตักรรมใหมใ่น XaaS ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัญญาประดษิฐ์ (AI) Big Data Virtual Reality (VR) และอ่ืนๆ เม่ือ

รวมเข้าในระบบ Cloud จะน�าไปสูก่ารพฒันานวตักรรม ตวัอยา่งเชน่ การผนวกกนัของ Cloud Computing Big Data AI และ Biometrics ท�าให้เกิด Biometrics-as-a-Service ซึง่ชว่ย

ให้สามารถรวบรวมข้อมลูชีวภาพเก็บไว้ในโครงสร้างพืน้ฐานข้อมลูขนาดใหญ่บน Cloud ในขณะเดียวกนั เทคโนโลยี AI จะชว่ยเข้ามาระบรูุปแบบในข้อมลูชีวภาพเพ่ือจดจ�าบคุคล

อยา่งแมน่ย�าผา่นอินเทอร์เฟซแอปพลเิคชนับน Cloud นอกจากนี ้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยียงัอาจท�าให้ Supercomputing สามารถให้บริการผา่นเทคโนโลยี Cloud Computing ได้

4.4 บทบาทความส�าคัญของเทคโนโลยีต่อประเทศไทย

 Cloud Computing จะมีบทบาทส�าคญัในการเข้ามาเปลีย่นแปลงรูปแบบการท�าธรุกิจและเศรษฐกิจอยา่งมีนยัส�าคญัซึง่จะน�าไปสูก่ารประหยดัตอ่ต้นทนุ รูปแบบทางเศรษฐศาสตร์

ของ Cloud Computing สามารถลดคา่ใช้จา่ยในการด�าเนินการและคา่บ�ารุงรักษาโครงสร้างพืน้ฐานด้านไอทีได้อยา่งมากเม่ือมีการด�าเนินการอยา่งเหมาะสม ดงันัน้ธรุกิจจงึสามารถ

จดัสรรงบประมาณเพ่ือพฒันาขีดความสามารถอ่ืนๆ ได้ ธรุกิจขนาดเลก็และขนาดกลาง (SMEs) ควรได้รับการสนบัสนนุให้เข้าถงึเทคโนโลยีCloud ได้อยา่งอิสระด้วยต้นทนุ 

ท่ีน้อยท่ีสดุ ซึง่จะน�าไปสูก่ารแขง่ขนัของภาค SMEs และน�าไปสูก่ารขบัเคลือ่นเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวม ส�าหรับภาครัฐ Cloud จะชว่ยปรับปรุงการจดัการระบบเครือขา่ยและ

ระบบบริการสาธารณะให้สามารถให้บริการอยา่งตอ่เน่ือง แม้ในกรณีท่ีเกิดภยัพิบตัแิละยงัชว่ยประหยดังบประมาณการลงทนุกวา่ 30% ตามผลการศกึษาระหวา่งประเทศ
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4.5 แนวโน้มในช่วงระยะ 5 ปี 10 ปี และ 15 ปี

พฒันาการของเทคโนโลยี

แนวโน้มการเตบิโต

ของการใช้งานทัว่โลก

ศกัยภาพในการเตบิโต

ในประเทศไทย

กรณีการใช้งานท่ีเก่ียวข้อง

Hyper-converged cloud อาจหมายถงึผู้ให้

บริการ Public cloud โดยใช้ hyper-

converged infrastructure (HCI) หรือHybrid 

cloud ท่ีตัง้อยูใ่นสถานท่ีนัน้ๆ โดยใช้ HCI หรือ

ระบบท่ีเช่ือมโยงการจ�าลองเสมือนในระบบ 

HCI ขององค์กร กบัเซร์ิฟเวอร์เสมือนจริงของ 

Public cloud

คาดการณ์วา่ ตลาด HCI ทัว่โลกจะเตบิโตจาก 

1.29 แสนล้านบาท ในปี2018 เป็น 5.39 แสน

ล้านบาทในปี 2023 โดยมีอตัราการเตบิโตเฉลีย่

ตอ่ปีอยูท่ี่ 32.9% ในชว่งระยะเวลาคาดการณ์

HCI ได้รับการยอมรับมากขึน้โดยองค์กรไทย 

ท่ีก�าลงัเข้าสูก่ารเปลีย่นแปลงด้านดจิิทลั ดงันัน้

จงึคาดวา่ Hyper-converged Cloud จะมีการน�า

มาปรับใช้อยา่งตอ่เน่ืองในอีกไมก่ี่ปีข้างหน้า

HCI จะชว่ยลดความซบัซ้อนของสภาพแวดล้อม 

Hybrid cloud รวมถงึชว่ยลดเวลาและคา่ใช้

จ่ายท่ีจ�าเป็นในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้ 

Hybrid cloud นอกจากนี ้ HCI ยงัชว่ยให้ 

Edge computing สามารถประมวลผลท่ีล�า้

สมัยด้วยการก�าจัดการก�าหนดค่าและความ

ยุง่ยากในการเช่ือมตอ่เครือขา่ยท่ีอาจเกิดขึน้

Container-as-a-Service (CaaS) เป็นรูป

แบบบริการ Cloud ท่ีอ�านวยความสะดวกให้ผู้

ใช้สามารถจดัการและปรับใช้พืน้ท่ีการจดัเก็บ 

แอปพลเิคชนั และกลุม่ตา่งๆ ผา่นการจ�าลอง

เสมือนบนพืน้ท่ีจดัเก็บ

ตลาด CaaS ทัว่โลกจะเตบิโตด้วยอตัราการ

เตบิโตเฉลี่ยตอ่ปีอยูท่ี่ 34.8% ในชว่งปี 2017-

2023 ท�าให้มลูคา่ตลาดพุง่สงูขึน้แตะ 1.32 

แสนล้านบาทในปี 2023

CaaS ได้รับการน�าไปใช้อยา่งแพร่หลายในตลาด 

Cloud ท่ีมีความอ่ิมตวัสงู ดงันัน้ CaaS จงึมี

ศักยภาพท่ีจะเติบโตทัง้ในประเทศไทยและ

ตลาดใหมท่ี่ก�าลงัขยายตวั โดยมีแรงผลกัดนั

ส�าคญัของความต้องการท่ีเพ่ิมขึน้มาจากทัง้การ

โยกย้ายข้อมลูและปริมาณงานขึน้บน Cloud 

CaaS ชว่ยให้ธรุกิจสามารถใช้บริการ Container 

ได้ ท�าให้ผู้ใช้สามารถพฒันาทดสอบด�าเนินการ 

หรือแจกจ่ายซอฟต์แวร์ในแอปพลิ เคชัน 

ข้ามโครงข่ายพืน้ฐานไอทีโดยไม่จ�าเป็นต้องมี

โครงสร้างพืน้ฐาน

การผนวกของเทคโนโลยีจะน�าไปสู่การสร้าง

สรรค์แอปพลเิคชนับน Cloud ท่ีมีนวตักรรม 

เชน่ Exascale computing-as-aService 

(EC-as-a-Service) ซึง่ชว่ยให้ข้อมลูท่ีเก็บไว้

ในโครงสร้างพืน้ฐานข้อมลูมหาศาลบน Cloud 

สามารถประมวลผลโดยใช้คอมพิวเตอร์ 

Exascale ได้

EC-as-a-Service จะเตบิโตมากขึน้อนัเน่ืองมา

จากการเตบิโตของ Exascale computing ใน

ยคุ 5G/6G นอกจากนี ้EC-as-aService จะถกู

ขบัเคลือ่นจากการเตบิโตของ Big data และ AI 

เชน่เดียวกบัแนวโน้มทัว่โลก ECas-a-Service 

ในประเทศไทยถกูคาดการณ์ว่าจะมีการน�าไป

ใช้อยา่งแพร่หลายในอนาคต โดยเป็นผลมา

จากการใช้ Cloud และเทคโนโลยีข้อมลูขนาด

ใหญ่ท่ีเพ่ิมขึน้ในภาคสว่นธรุกิจ เชน่ ERP บน 

Cloud และปริมาณข้อมลูงานขนาดใหญ่

EC-as-a-Service ท�าให้ผู้ใช้หลากหลายระดบั

สามารถใช้คอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงโดย

ไม่จ�าเป็นต้องลงทุนในโครงสร้างพืน้ฐานท่ีมี

ราคาแพง

5 ปี 10 ปี 15 ปี
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4.6 องค์ประกอบย่อยของเทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ

 Edge Computing

  Edge computing เป็นการประมวลผลและสัง่งานท่ีตวัอปุกรณ์ ซึง่สามารถประมวลผลท่ีขอบเครือขา่ยและวิเคราะห์ข้อมลู ณ แหลง่ก�าเนิดข้อมลู จงึชว่ยลดปริมาณ 

 ข้อมลูท่ีต้องเคลือ่นย้าย ลดคา่ใช้จา่ยในการรับสง่ข้อมลูรวมถงึความหนว่งของเวลา อยา่งไรก็ตาม Edge Computing มีความต้องการเครือขา่ยศกัยภาพสงู ท�าให้ต้องมีการออกแบบใหม ่

 เพ่ือให้บริการในสภาพแวดล้อมของผู้ให้บริการท่ีแตกตา่งกนั และท�าให้เกิดรูปแบบการก�าหนดราคาท่ีซบัซ้อนมากขึน้ทิศทางในอนาคต คาดการณ์วา่สดัสว่นมากถงึ 40%  

 ของการประมวลผลทัง้หมดจะเกิดขึน้ท่ีขอบของเครือขา่ยในชว่ง 1-2 ปีข้างหน้า ตลาด Edge computing ทัว่โลกคาดวา่จะเตบิโตจากหม่ืนล้านบาทในปี 2017 เป็นแสนล้านบาท 

 ภายในปี 2022 ด้วยอตัราการเตบิโต 69.5% ตอ่ปี ปัจจยัหลกัท่ีผลกัดนัการเตบิโตของ Edge Computing คือ จ�านวนอปุกรณ์ IoT ท่ีเตบิโตขึน้อยา่งมหาศาล รวมไปถงึ 

 การน�า Cloud เข้ามาใช้งานมากขึน้ และสดุท้ายคือแรงผลกัดนัจากความต้องการการประมวลผลในอปุกรณ์ขนาดเลก็

 Everything/Anything-as-a-Service (XaaS)

  Everything/Anything-as-a-Service (XaaS) ครอบคลุมการบริการต่างๆ เช่น Software-as-a-Service (SaaS) Platform-as-a-Service (PaaS)  

 Infrastructure-as-a-Service (IaaS) Database-as-a-Service (DaaS) Storage-as-aService (STaaS) Security-as-a-service (SECaaS) Database-as-a-Service (DBaaS)  

 Disaster Recovery-as-a-Service (DRaaS) Communications-as-a-Service (CaaS) และ Network-as-a-Service (NaaS) นบัวา่ XaaS ได้เพ่ิมความ หลากหลาย 

 ของการให้บริการบน Cloud และไมเ่พียงแตช่ว่ยลดต้นทนุ แต่ยงัมีโครงสร้างพืน้ฐานท่ียืดหยุ่นและปรับขยายได้ ส�าหรับทกุกระบวนการทางธุรกิจตัง้แต่การพฒันา 

 ผลิตภณัฑ์ใหม่ไปจนถึงการค้นหาข้อมลูเชิงลกึ และการสร้างรูปแบบธรุกิจนวตักรรมทิศทางในอนาคต การเพ่ิมขึน้ของการประยกุต์ใช้งานการวิเคราะห์ข้อมลูขนาดใหญ่ 

 และอปุกรณ์ IoT ในระบบนิเวศของอตุสาหกรรมตา่งๆ ท�าให้ XaaS มีศกัยภาพท่ีจะถกูน�าไปใช้งานอยา่งแพร่หลายในอนาคต โดยคาดการณ์วา่ตลาด XaaS ทัว่โลก 

 จะเติบโตจาก 8.2 ล้านล้านบาทในปี 2017 เป็น 16.5 ล้านล้านบาทภายในปี 2022 ด้วยอตัราการเตบิโตเฉลี่ย 15.2% ตอ่ปี

 Infrastructure-as-a-Service (IaaS)

  Infrastructure as a service (IaaS) เป็นการให้บริการโครงสร้างพืน้ฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไมว่า่จะเป็นเซร์ิฟเวอร์ ฮาร์ดแวร์เครือขา่ยและ 

 ระบบการจดัเก็บข้อมลูขององค์กร รวมถงึโครงสร้างเสมือน (Virtualization) หรือเลเยอร์Hypervisor เพ่ือรองรับการใช้งานด้านซอฟต์แวร์และแอปพลเิคชนั ทัง้นี ้ การให้บริการ 

 IaaS ยงัเป็นการบริการออนไลน์ท่ีจดัหา Application Programming Interface (API) ระดบัสงูท่ีใช้ถอนการอ้างอิงรายละเอียดระดบัต�่าของโครงสร้างพืน้ฐานเครือขา่ย  

 เชน่ ทรัพยากรการประมวลผลทางกายภาพ ต�าแหนง่ การแบง่สว่นข้อมลู (Data partitioning) ความสามารถรองรับการขยายตวั ความปลอดภยั เป็นต้น

  ทิศทางในอนาคต บริษัทหลายแหง่ในประเทศไทยโดยเฉพาะธรุกิจขนาดกลางและขนาดเลก็มีความต้องการใช้บริการโครงสร้างพืน้ฐาน Cloud ท่ีเพ่ิมขึน้ทัง้ในรูปแบบ 

 การจดัเก็บข้อมลูบน Cloud และ Web hosting นอกจากนีก้ารกู้ คืนข้อมลูและการส�ารองข้อมลูยงัคงเป็นปัจจยัหลกัผลกัดนัให้เกิดการใช้บริการ Cloud อยา่ง IaaS ในประเทศ  

 โดยตลาด IaaS ในประเทศไทยคาดวา่จะเตบิโตจาก 1,600 ล้านบาทในปี 2018 เป็น 4,500 ล้านบาทภายในปี 2022 ด้วยอตัราการเตบิโตเฉลี่ยตอ่ปีอยูท่ี่ 30.75%

 Software-as-a-Service (SaaS)

  Software-as-a-Service (SaaS) เป็นการให้บริการซอฟต์แวร์และแอปพลเิคชนัผา่นทางอินเทอร์เน็ต นบัเป็นอีกหนึง่ทางเลอืกในการเข้าใช้งานซอฟต์แวร์ซึง่ตรงข้ามกบัการ 

 เข้าใช้งานแบบดัง้เดมิ การบริการ SaaS ไมจ่�าเป็นต้องมีการลงทนุในโครงสร้างพืน้ฐาน ท�าให้ทรัพยากรด้านไอทีสามารถถกูน�าไปปรับใช้กบัลกัษณะการด�าเนินงานในธรุกิจหลกัอ่ืนๆ ได้

  ทิศทางในอนาคต เป็นท่ีคาดการณ์วา่ 75% ของภาระงานระบบ Cloud ทัง้หมดและกรณีตวัอยา่งการประมวลผล (Compute instance) จะเป็น SaaS ภายในปี 2022  

 ตามดชันี Global Cloud ของ Cisco ตลาด SaaS ในประเทศไทยคาดวา่จะเตบิโตจาก 3,500 ล้านบาทในปี 2018 เป็น 9,400 ล้านบาทภายในปี 2022 ด้วยอตัราการเตบิโต 

 เฉลี่ยตอ่ปีอยูท่ี่ 27.97%161 ทัง้นี ้ การบริการ SaaS ท่ีได้รับความนิยมอยา่งตอ่เน่ือง ได้แก่ อปุกรณ์การท�างานท่ีต้องมีการใช้งานร่วมกนัในท่ีท�างาน (เชน่ ซอฟต์แวร์อีเมล  

 การบญัชี การจา่ยเงินเดือน และการจดัการเอกสาร) การบริการจดัเก็บข้อมลูบน Cloud รวมไปถงึแอปพลเิคชนัการบริหารความสมัพนัธ์ลกูค้า

  ตลาดการให้บริการ Cloud ในประเทศไทย คาดวา่จะเตบิโตด้วยอตัราการเตบิโต 29% ระหวา่งปี 2018-2025 โดยเพ่ิมมลูคา่เป็น 3.15 หม่ืนล้านบาทภายในปี 2025  

 จาก 5.3 พนัล้านบาทในปี 2018 โดยคา่ใช้จา่ย SaaS มีสดัสว่นสงูสดุในบรรดาการให้บริการ Cloud ท่ี 66.21% ในปี 2018 ตามด้วย IaaS ท่ี 29.33% และ PaaS ท่ี 4.46%

5. อินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง (Internet of Things)

 อินเทอร์เน็ตแหง่สรรพสิง่หรือ Internet of Things (IoT) คือการท่ีวตัถ ุ เซน็เซอร์ และอปุกรณ์ตา่งๆ สามารถเช่ือมโยงหรือสง่ข้อมลูถงึกนัผา่นเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต สง่ผลให้

เกิดสภาวะการเช่ือมตอ่เสมือนของวตัถตุา่งๆ ในชีวิตประจ�าวนั ท�าให้วตัถทุางกายภาพและเสมือนเหลา่นัน้มีตวัตนทางดิจิทลั ชว่ยให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบหรือมีปฏิสมัพนัธ์

กบัวตัถท่ีุได้รับการเช่ือมตอ่เหลา่นัน้ได้ องค์ประกอบของเทคโนโลยี IoT แบง่ออกได้เป็น 4 องค์ประกอบหลกั ได้แก่ อปุกรณ์ การเช่ือมตอ่ แพลตฟอร์ม และแอปพลเิคชนั โดย

ท�างานร่วมกนัในรูปแบบของ Stack ท่ีมีเลเยอร์ความปลอดภยัและบริการเก่ียวข้องในทกุชัน้ของ Stack ดงัแสดงในแผนภาพด้านลา่ง

องค์ประกอบของเทคโนโลยี IoT (ท่ีมา: ฟรอส์ท แอนด์ ซลัลวินั)
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 การเช่ือมตอ่ IoT ไมเ่พียงแตค่รอบคลมุอปุกรณ์อยา่งคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน และแทบ็เลต็เทา่นัน้ แตย่งัขยายการเช่ือมตอ่ไปยงัอปุกรณ์อ่ืนๆ ท่ีมีการฝังเซน็เซอร์ เพ่ือให้

สามารถเช่ือมตอ่และสือ่สารผา่นเครือขา่ยอินเทอร์เน็ตได้ หมายความวา่วตัถทุางกายภาพในชีวิตประจ�าวนัตัง้แตย่านพาหนะไปจนถงึเคร่ืองมือหรืออปุกรณ์ในภาคการผลติ ท่ี

สามารถเช่ือมตอ่กบัอินเทอร์เน็ตสามารถเช่ือมโยงและสือ่สารถงึกนัและกนัได้ ลกัษณะทัว่ไปของอปุกรณ์ IoT คือการมีหมายเลขระบตุวัตนในเครือขา่ยท่ีไมซ่�า้กนั การมีหมายเลข

ระบตุวัตนของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมตอ่อยูบ่นเครือขา่ย (IP address) การเช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ต ความสามารถในการสง่และรับข้อมลู และความสามารถในการโต้ตอบกบัวตัถุ

อ่ืน ซึง่ความสามารถตา่งๆ เหลา่นีไ้มจ่�าเป็นต้องพึง่พาปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งมนษุย์กบัมนษุย์หรือมนษุย์กบัคอมพิวเตอร์

 ค�าจ�ากดัความของ IoT มีการพฒันาในชว่งหลายปีท่ีผา่นมา ในอดีตค�าจ�ากดัความของ IoT ใช้แทนกนัได้กบัค�าจ�ากดัความของ Machine-to-Machine (M2M) หรือการสือ่สาร

ระหวา่งเคร่ืองจกัรกบัเคร่ืองจกัร เม่ือเวลาผา่นไป ค�าจ�ากดัความของ IoT มีวิวฒันาการโดยได้รวมเอาเทคโนโลยีตา่งๆ เชน่ การวิเคราะห์ข้อมลูปริมาณมหาศาล (Big data analyt-

ics) การประมวลผลและสัง่งานท่ีตวัอปุกรณ์ (Edge computing) แพลตฟอร์มบน Cloud (Cloud-based platform) และการบรูณาการรวมระบบขององค์กรท่ีรวมระบบด้าน

บคุลากรและกระบวนการตา่งๆ เข้าด้วยกนั เป็นต้น นอกจากนี ้การน�าเทคโนโลยี IoT ไปประยกุต์ใช้งานในชว่งแรกนัน้ เป็นเพียงการใช้ประโยชน์ในการตรวจสอบกระบวนการทาง

ธรุกิจและปรับปรุงประสทิธิภาพกระบวนการด�าเนินงาน อยา่งไรก็ตาม ผู้ให้บริการ IoT ชัน้น�าหลายรายได้เร่ิมน�าเสนอโซลชูัน่และบริการ IoT ใหม่ๆ  ท่ีมีการผสานรวมกบัเทคโนโลยี

อ่ืนๆ เพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลู IoT ได้มากย่ิงขึน้

5.1 กรณกีารใช้งาน

 ผู้บริโภคและผู้ประกอบการสามารถน�าเทคโนโลยี IoT มาประยกุต์ใช้งานได้ในหลายภาคอตุสาหกรรมสภาพแวดล้อมท่ีวตัถหุรืออปุกรณ์ตา่งๆ สามารถเช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ต

ชว่ยให้องค์กรสามารถน�าข้อมลูเชิงลกึท่ีรวบรวมจากอปุกรณ์ IoT มาใช้ปรับปรุงประสทิธิภาพในการด�าเนินงาน ปรับปรุงกระบวนการตดัสนิใจ รวมถงึพยากรณ์สิง่ท่ีอาจสง่ผลกระ

ทบตอ่องค์กรเพ่ือประโยชน์ในการพฒันาองค์กรในอนาคต นอกจากนี ้องค์กรยงัสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูจ�านวนมหาศาลแบบ real-time ท่ีเกิดจากอปุกรณ์ IoT ตา่งๆ ในการ

ยกระดบัประสบการณ์ลกูค้าหรือสร้างบริการใหม่ๆ  ซึง่อาจเป็นแหลง่รายได้ใหมใ่ห้แก่องค์กร การท่ีองค์กรน�าเทคโนโลยีIoT มาปรับใช้ยงัชว่ยให้องค์กรสามารถแก้ไขประเดน็ปัญหา

ทางธรุกิจ เชน่ การมองเหน็และตรวจสอบกระบวนการด�าเนินงาน การมีข้อมลูเชิงลกึจากการด�าเนินงาน การตดิตามและตรวจสอบสนิทรัพย์และสิง่แวดล้อม การยกระดบัการมี

สว่นร่วมของลกูค้า รวมถงึการพฒันาบริการและรูปแบบทางธรุกิจใหม่ๆ  เป็นต้น จากคณุสมบตัแิละประโยชน์ของ IoT ดงักลา่ว สง่ผลให้ในอนาคตจะมีรูปแบบกรณีการใช้งาน

เทคโนโลยี IoT ใหม่ๆ  เพ่ิมขึน้แผนภาพด้านลา่งแสดงให้เหน็ถงึตวัอยา่งกรณีการใช้งานและแอปพลเิคชนั IoT ในปัจจบุนั

 ภาคอตุสาหกรรมท่ีได้รับผลกระทบจากเทคโนโลยี IoT ได้แก่ อตุสาหกรรมการดแูลสขุภาพ อตุสาหกรรมยานยนต์และอตุสาหกรรมการผลติ ในสว่นของอตุสาหกรรมการดแูล

สขุภาพนัน้ เทคโนโลยี IoT มีบทบาทส�าคญัในกระบวนการเปลีย่นแปลงของอตุสาหกรรม โดยสนบัสนนุการเปลีย่นแปลงจากรูปแบบการดแูลและให้บริการในแตล่ะสว่นแยกจาก

กนัเป็นรูปแบบการดแูลและให้บริการในแตล่ะสว่นร่วมกนั และจากรูปแบบการให้บริการแบบเชิงรับเป็นรูปแบบการให้บริการแบบเชิงรุก นอกจากนี ้ เกือบ 60% ขององค์กรด้าน

การดแูลสขุภาพทัว่โลกมีการน�าเทคโนโลยี IoT หรือ Internet of Medical Things (IoMT) มาประยกุต์ใช้งานซึง่สามารถชว่ยประหยดัต้นทนุในการด�าเนินการ เพ่ิมอตัราผลก�าไร เพ่ิม

ความสามารถในการมองเหน็และตรวจสอบกระบวนการด�าเนินงานตา่งๆ ตลอดจนชว่ยเพ่ิมพนูประสบการณ์ของลกูค้า

วิวฒันาการของ IoT ตัง้แต ่M2M ถงึ Predictive Computing (ท่ีมา: ฟรอส์ท แอนด์ ซลัลวินั)

ตวัอยา่งกรณีการใช้งานเทคโนโลยี IoT (ท่ีมา: ฟรอส์ท แอนด์ ซลัลวินั)

040



รายงานประจ�าปี บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ากดั (มหาชน) พ.ศ. 2563

 ส�าหรับอตุสาหกรรมยานยนต์ ผู้ประกอบการในแตล่ะขัน้ของหว่งโซอ่ปุทานสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี IoT ได้ โดยคาดการณ์วา่จะมีการใช้จา่ยในการประยกุต์ใช้

งาน IoT ในภาคอตุสาหกรรมยานยนต์สงูถงึ 1.7 ล้านล้านบาทภายในปี 2025163 ทัง้นี ้รถยนต์อจัฉริยะ (Connected car) เทคโนโลยีขบัเคลื่อนอตัโนมตั ิ(Autonomous Driving) 

และการเตบิโตของเทคโนโลยี AI จะเป็นกรณีการใช้งานส�าคญัท่ีผลกัดนัความต้องการของผู้ผลติชิน้สว่นยานยนต์และผู้ผลติในระดบั Tier 1 ในการลงทนุด้านแพลตฟอร์ม IoT

 ส�าหรับอตุสาหกรรมการผลติ ผู้ประกอบการต้องการลงทนุใน IoT ภาคอตุสาหกรรมหรือ Industrial Internet of Things (IIoT) เพ่ือให้กระบวนการด�าเนินงานปราศจากข้อผิด

พลาด เคร่ืองจกัรสามารถท�างานได้อยา่งตอ่เน่ือง และสามารถตรวจสอบจากระยะไกลได้อยา่งแมน่ย�า การด�าเนินงานด้วยเทคนิคอตัโนมตัริวมถงึการมีรูปแบบการผลติและขัน้

ตอนการประกอบท่ียืดหยุน่ชว่ยให้ผู้ผลติสามารถเพ่ิมประสทิธิภาพทางการผลติได้เกือบ 30% และประหยดัคา่ใช้จา่ยได้เป็นจ�านวนมากฟรอส์ท แอนด์ ซลัลวินั ประมาณการวา่

ตลาด IIoT ทัว่โลกอาจมีมลูคา่สงูถงึ 315 ล้านล้านบาทภายในปี 2030

5.2 แนวโน้มในปัจจุบัน

 เทคโนโลยี IoT ก�าลงัเตบิโตอยา่งก้าวกระโดดและสง่ผลกระทบตอ่แทบทกุภาคอตุสาหกรรม ฟรอส์ท แอนด์ ซลัลวินั คาดการณ์วา่จ�านวนอปุกรณ์ IoT ท่ีใช้ทัว่โลกจะสงูถงึ 

60,700 ล้านเคร่ืองภายในปี 2024 โดยเติบโตจาก 19,900 ล้านเคร่ืองในปี 2018 ด้วยอตัราการเตบิโตเฉลี่ย 20.35% ตอ่ปี

ผู้ เลน่ในระบบนิเวศ IoT ทัว่โลกได้พฒันาเทคโนโลยีอยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือน�าเสนออปุกรณ์และบริการท่ีเก่ียวข้องกบั IoT ท่ีชาญฉลาดมากย่ิงขึน้ ยกตวัอยา่งเชน่ Qualcomm ได้เปิด

ตวัแพลตฟอร์ม Vision Intelligence ซึง่เป็นชิปแพลตฟอร์มท่ีสร้างขึน้มาส�าหรับ IoT โดยเฉพาะ โดยใช้เทคโนโลยีการผลติขัน้สงูในระดบั 10 nm FinFET เพ่ือสร้างการประมวลผล

ทรงพลงัส�าหรับการประมวลผลกล้องถ่ายภาพและ Machine Learning ส�าหรับการใช้งาน IoT ท่ีหลากหลาย นอกจากนี ้Microsoft ได้เปิดตวั Azure Sphere โซลชูัน่ครบวงจร

ส�าหรับ IoT ท่ีประกอบด้วยชิป Microcontroller และระบบปฏิบตักิารท่ีรันบนชิป (System-on-Chip: SoC) รวมถงึระบบรักษาความปลอดภยัท่ี Microsoft ออกแบบเองช่ือ Plu-

ton เพ่ือเพ่ิมระดบัการรักษาความปลอดภยัของอปุกรณ์ IoT ตัง้แตร่ะดบั Microcontroller จนถึง Cloud

5.3 แนวโน้มในอนาคต

 กรณีการใช้งาน IoT ในปัจจบุนัสว่นใหญ่ท่ีเช่ือมตอ่ผา่นเครือขา่ย 4G จะได้รับประโยชน์เพ่ิมเตมิจากคณุสมบตัขิองเทคโนโลยี 5G ไมว่า่จะเป็นความรวดเร็ว การตอบสนอง 

ความเสถียร รวมถงึความสามารถในการปรับแตง่เครือขา่ยเสมือน และความสามารถในการประหยดัต้นทนุ กรณีการใช้งาน IoT ในภาคอตุสาหกรรมโดยเฉพาะอยา่งย่ิงแอปพลิ

เคชนัท่ีต้องการความรวดเร็ว ความหนว่งต�่า และความนา่เช่ือถือสงูมีแนวโน้มท่ีจะเป็นกรณีการใช้งาน IoT ท่ีส�าคญัภายในสภาพแวดล้อม 5G นอกจากนีรู้ปแบบการใช้งานเชิง

อตุสาหกรรมแบบกระจายซึง่เป็นองค์ประกอบส�าคญัของโรงงานอตุสาหกรรมยคุใหมย่งัจ�าเป็นต้องอาศยัการเช่ือมตอ่ทกุหนทกุแหง่และการสื่อสารแบบ real-time ระหวา่ง

เคร่ืองจกัรในสภาพแวดล้อมเชิงอตุสาหกรรม สง่ผลให้การใช้งาน IoT จะยงัคงเตบิโตอยา่งตอ่เน่ืองในอนาคต

5.4 บทบาทความส�าคัญของเทคโนโลยีต่อประเทศไทย

 IoT เป็นหนึง่ในเทคโนโลยีส�าคญัท่ีชว่ยขบัเคลื่อนกระบวนการเปลี่ยนแปลงสูด่จิิทลัของประเทศไทยและชว่ยพาประเทศเข้าสูว่ิสยัทศัน์ Digital Thailand โดยมีบทบาท

ส�าคญัและสง่ผลกระทบทัง้ตอ่ภาครัฐ ภาคธรุกิจ และสงัคม ประเทศไทยมีการใช้งานอปุกรณ์ท่ีสามารถเช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ตเพ่ิมขึน้อยา่งตอ่เน่ืองทัง้ในภาคผู้บริโภคและภาค

ธรุกิจในอตุสาหกรรมตา่งๆ โดยมีปัจจยัท่ีสง่เสริมการประยกุต์ใช้งานเทคโนโลยี IoT คือเทคโนโลยีเซน็เซอร์ท่ีมีประสทิธิภาพสงูขึน้แตร่าคาต�่าลงความก้าวหน้าของเทคโนโลยี

เครือขา่ยความเร็วสงู การเช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ตท่ีดีขึน้และครอบคลมุย่ิงขึน้ รวมถงึการประยกุต์ใช้งานเทคโนโลยี Cloud computing และ Big data analytics เพ่ิมขึน้ภายใน

ประเทศ เป็นต้น เหตผุลส�าคญัประการหนึง่ท่ีผลกัดนัความต้องการใช้งาน IoT ในภาคธรุกิจคือผู้ประกอบการจ�าเป็นต้องประยกุต์ใช้งานเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการ

แขง่ขนั การใช้ประโยชน์จาก IoT จะชว่ยให้องค์กรมีแหลง่ข้อมลูใหมซ่ึง่ชว่ยให้องค์กรสามารถมองเหน็และตรวจสอบกระบวนการด�าเนินงานได้ในทกุขัน้ตอน เอือ้ตอ่การ

เปลี่ยนแปลงรูปแบบการท�างานเข้าสูร่ะบบดจิิทลั ซึง่จะชว่ยให้องค์กรเพ่ิมประสทิธิภาพในการด�าเนินงานพร้อมทัง้ปรับปรุงโครงสร้างต้นทนุขององค์กร
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5.5 แนวโน้มในช่วงระยะ 5 ปี 10 ปี และ 15 ปี

พฒันาการของเทคโนโลยี

แนวโน้มการเตบิโต

ของการใช้งานทัว่โลก

ศกัยภาพในการเตบิโต

ในประเทศไทย

กรณีการใช้งานท่ีเก่ียวข้อง

เทคโนโลยี Blockchain สามารถน�ามาประยกุต์ 

ใช้ใน IoT เพ่ือแก้ไขปัญหาความปลอดภยัและ

ความเป็นสว่นตวั โดยโซลชูัน่ Blockchain-based  

IoT (BIoT) สามารถน�ามาปรับใช้ในกรณีการ 

ใช้งาน IoT ยคุใหมท่ี่มุง่เน้นไปท่ีความปลอดภยั

ทางดจิิทลั ระบบอตัโนมตั ิ การปฏิบตัติามกฎ

ระเบียบข้อบงัคบั รวมถงึความเป็นสว่นตวั

มลูคา่ตลาด BIoT ทัว่โลกคาดวา่จะเพ่ิมขึน้เป็น 

8 ล้านล้านบาท ภายในปี 2026 และคาดวา่

ภมิูภาคเอเชียแปซิฟิกจะมีอตัราการเติบโตสงู

ท่ีสดุด้วยอตัราการเตบิโตเฉลีย่ 13.3% ตอ่ปี ใน

ชว่งปี 2018-2026

โซลชูัน่ BIoT คาดวา่จะถกูน�ามาประยกุต์ใช้งาน

อย่างแพร่หลายในประเทศไทยในไม่ก่ีปีข้าง

หน้า โดยเฉพาะอยา่งย่ิงในภาคธนาคาร บริการ

ทางการเงิน และประกนัภยั (BFSI) เน่ืองจาก

ลกูค้ามีความกงัวลในด้านความปลอดภยัและ

ความเป็นสว่นตวัของข้อมลู นอกจากนีก้ารน�า

เทคโนโลยี BIoT มาปรับใช้ยงัชว่ยให้องค์กร

ตา่งๆ สามารถปรับปรุงกระบวนการทางธรุกิจ 

ปรับปรุงประสบการณ์ของลกูค้า ก่อให้เกิด

ประสทิธิภาพด้านต้นทนุ

อปุกรณ์ IoT สามารถน�า Blockchain มาปรับใช้

ในการจดัระเบียบ จดัเก็บ และแบง่ปันข้อมลูได้

อยา่งนา่เช่ือถือ รวมถงึชว่ยให้ผู้ใช้งานทกุคนท่ีมี

สิทธ์ิหรือได้รับอนุญาตสามารถเช่ือมต่อและ

ด�าเนินการแม้วา่ผู้ใช้งานเหลา่นัน้จะใช้อปุกรณ์

และเครือขา่ยท่ีแตกตา่งกนั

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี IoT ในอนาคต

จะชว่ยให้แนวคดิเมืองอจัฉริยะ (Smart City) 

ประสบความส�าเร็จมากย่ิงขึน้ ทัง้นี ้ การ

พฒันาเมืองอจัฉริยะไม่เพียงแต่ได้รับแรงเกือ้

หนนุจาก IoT เทา่นัน้ แตย่งัถกูผลกัดนัด้วย

การเตบิโตของ Cloud computing เคร่ืองมือ

ในการวิเคราะห์ข้อมลูและเทคโนโลยีเซน็เซอร์

แนวคิดเมืองอัจฉริยะก�าลงัได้รับความสนใจ

และถูกน�ามาปรับใช้ในหลายประเทศทั่วทุก

มมุโลก Huawei เป็นหนึง่ในผู้ประกอบการชัน้

น�าท่ีตัง้เป้าหมายท่ีจะเป็นผู้ช่วยส�าคญัในการ

ผลักดันความส�าเ ร็จของการพัฒนาเมือง

อัจฉริยะทั่วโลกด้วยการน�าเสนอโซลูชั่นด้าน

เมืองอจัฉริยะ (Smart City Solution) ท่ีเปิดให้

บริการแล้วในกวา่ 160 เมืองในกวา่ 40 

ประเทศทัว่โลก

การพัฒนาเมืองอัจฉริยะเป็นส่วนหนึ่งของ

นโยบายประเทศไทย 4.0 โดยมุง่บรูณาการ

เทคโนโลยีดจิิทลั พลงังาน และการขนสง่ ซึง่

รัฐบาลได้ตัง้เป้าในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 

100 เมืองภายในสองทศวรรษ นอกจากนี ้

รัฐบาลยังได้มีการจัดตัง้คณะกรรมการขับ

เคลือ่นการพฒันาเมืองอจัฉริยะ เพ่ือผลกัดนั

ให้การพัฒนาเมืองอัจฉริยะเป็นไปอย่างมี

ประสทิธิภาพและบรรลผุลส�าเร็จตามเปา้หมาย

กรณีการใช้งาน IoT ส�าหรับเมืองอจัฉริยะมีอยู่

หลากหลาย ไมว่า่จะเป็นการจราจรอจัฉริยะ 

การขนสง่สาธารณะอจัฉริยะ ท่ีจอดรถอจัฉริยะ 

และระบบสาธารณปูโภคอจัฉริยะ เชน่ การ

จดัการขยะและของเสยีอจัฉริยะ การรักษา

ความปลอดภยัสาธารณะอจัฉริยะ เป็นต้น

เทคโนโลยีการเช่ือมตอ่ 5G/6G ในอนาคตจะ

เปลี่ยนแปลงรูปแบบการให้บริการอินเทอร์เน็ต

ในแตล่ะอตุสาหกรรมเป็นอยา่งมาก และรองรับ

การประยกุต์ใช้งาน IoT ขัน้สงูตา่งๆ ยกตวัอยา่ง

เชน่ หุน่ยนต์อตัโนมตั ิ(Autonomous robot) การ

ด�าเนินการผ่านเทคโนโลยีความเป็นจริงดิจิทลั

จากระยะไกลและการตรวจสอบและติดตาม

กระบวนการด�าเนินงานแบบครบวงจร เป็นต้น

จ�านวนการเช่ือมตอ่ 5G ทัว่โลกคาดวา่จะสงู

ถงึ 1,300 ล้านการเช่ือมตอ่ภายในปี 2025  

ซึง่ครอบคลุม 40% ของประชากรโลกหรือ

ประมาณ 2,700 ล้านราย

5G/6G จะมีผลกระทบอยา่งมากใน

อตุสาหกรรมตา่งๆ ในประเทศไทยโดยเฉพาะ

อตุสาหกรรมโทรคมนาคม เปิดโอกาสให้ผู้ให้

บริการโทรคมนาคมรวมถงึผู้ให้บริการ IoT น�า

เสนอผลติภณัฑ์และบริการท่ีเก่ียวข้องกบั IoT 

ใหม่ๆ  ทัง้ส�าหรับผู้บริโภคและภาคธรุกิจ

หนึง่ในกรณีการใช้งานท่ีส�าคญัของ 5G คือ

รถยนต์อจัฉริยะ (Connected car) ท่ีมีการ

ผสานเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (AR) และ

ความเป็นจริงเสมือน (VR) นอกจากนี ้ 5G  

จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการด�าเนินการใน

อตุสาหกรรมการดแูลสขุภาพอยา่งมีนยัส�าคญั 

ตวัอยา่งกรณีการใช้งานเชน่ การสง่วิดีโอการ

ผา่ตดัความละเอียดสงูแบบ real-time ท่ีสามารถ

ตดิตามสถานการณ์ได้จากสถานท่ีในระยะไกล

5 ปี 10 ปี 15 ปี
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5.6 องค์ประกอบยอ่ยของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตแหง่สรรพสิง่

 เทคโนโลยีการเช่ือมตอ่ IoT รวมถงึ Digital Twin (ฝาแฝดดจิิทลั)

  โปรโตคอลการเช่ือมตอ่ตา่งๆ ท่ีเอือ้ให้เกิดการใช้งานและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี IoT มีพฒันาการก้าวหน้ามาตัง้แตเ่ทคโนโลยี 2G 3G ไปจนถงึโปรโตคอลใหม ่ 

 เชน่ Sigfox, Narrowband IoT (NB-IoT), LoRa รวมถงึเทคโนโลยีแหง่อนาคตอยา่ง 5G นอกจากนีเ้ทคโนโลยีใหมอ่ยา่ง Digital Twin หรือฝาแฝดดิจิทลั มีศกัยภาพท่ีจะชว่ย 

 เพ่ิมประสทิธิภาพในการเช่ือมตอ่ การสื่อสาร และการท�างานร่วมกนัในระบบนิเวศของ IoT เชน่เดียวกนั Digital Twin เป็นเทคโนโลยีท่ีจ�าลองลกัษณะทางกายภาพ 

 ของผลติภณัฑ์ กระบวนการ หรือระบบตา่งๆ ให้อยูใ่นรูปแบบดจิิทลั สง่ผลให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบรอยเท้าดจิิทลั (Digital Footprint) หรือร่องรอยการใช้งานในโลกดจิิทลั 

 ของสนิทรัพย์หรือผลติภณัฑ์ตา่งๆ ตลอดชว่งวงจรชีวิต อีกทัง้ยงัชว่ยให้องค์กรสามารถมองเหน็ ตรวจสอบผลติภณัฑ์และกระบวนการตา่งๆ น�ามาซึง่ประโยชน์ทัง้ในแง ่

 ของการออกแบบผลติภณัฑ์ การวางแผนการผลติ รวมถงึการปรับปรุงระบบและกระบวนการ เป็นต้น

  ทิศทางในอนาคต เน่ืองจาก Digital Twin มีความเก่ียวข้องกบัเทคโนโลยีอ่ืนๆ ไมว่า่จะเป็น Big data AI Machine leraning รวมถงึ IoT ในการจดัการข้อมลูผา่นเซน็เซอร์ 

 จงึคาดการณ์ได้วา่เทคโนโลยี Digital Twin จะมีการใช้งานอยา่งแพร่หลายทัว่โลก รวมถงึในประเทศไทย สอดคล้องกบัการเพ่ิมขึน้ของการใช้งานเทคโนโลยีตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

 ตามท่ีได้กลา่วไปในเบือ้งต้น ทัง้นี ้มลูคา่ตลาด Digital Twin ทัว่โลกคาดวา่จะเตบิโตจาก 71.9 หม่ืนล้านบาทในปี 2017 เป็น 4.9 แสนล้านบาท ภายในปี 2023 ด้วยอตัรา 

 การเตบิโตเฉลี่ย 37.87% ตอ่ปี และคาดวา่ภมิูภาคเอเชียแปซฟิิกจะมีอตัราการเตบิโตสงูท่ีสดุเม่ือเปรียบเทียบกบัภมิูภาคอ่ืนๆ ในชว่งระยะเวลาดงักลา่ว

 IoT ยคุใหมท่ี่มีการผสานเทคโนโลยี AI (รวมถงึ Swarm Technology)

  เทคโนโลยี Artificial Intelligence (AI) หรือปัญญาประดษิฐ์คาดวา่จะสร้างผลกระทบอยา่งมีนยัส�าคญัตอ่ IoT ในชว่ง 5-10 ปีข้างหน้า โดยหนึง่ในเทคโนโลยี AI  

 ท่ีมีบทบาทส�าคญัตอ่ IoT คือ Swarm Technology ซึง่เป็นเทคโนโลยีท่ีน�า Swarm Intelligence (ความฉลาดแบบกลุม่) มาประยกุต์ใช้ ทัง้นี ้ Swarm Intelligence  

 เป็นพฤตกิรรมร่วมของระบบท่ีสามารถจดัการตวัเองโดยไมต้่องพึง่พาการควบคมุจากสว่นกลาง การน�า Swarm Intelligence มาประยกุต์ใช้งานกบัอปุกรณ์ IoT จะชว่ยให้ 

 แตล่ะอปุกรณ์สามารถท�างานหรือแก้ไขปัญหาร่วมกนัเป็นทีมแม้วา่แตล่ะอปุกรณ์จะมี Interface ท่ีแตกตา่งกนั ซึง่ผู้ ใช้งานจะเหน็อปุกรณ์เหลา่นัน้ทัง้ในแงโ่ครงสร้างและ 

 การท�างานเป็นระบบเดียวกนั เอือ้ตอ่การใช้ประโยชน์จากข้อมลูและการประมวลผล นอกจากนีด้้วยความสามารถในการปรับเพ่ิมขนาดและความสามารถในการรวม 

 Interface และอปุกรณ์ในอนาคตได้อยา่งงา่ยดาย ยงัสง่ผลให้ Swarm Technology สามารถลดต้นทนุการพฒันาแอปพลเิคชนั การตดิตัง้ การทดสอบและการบ�ารุงรักษา

  ทิศทางในอนาคต ในอนาคตอนัใกล้คาดวา่เทคโนโลยี Swarm Technology จะเตบิโตเป็นอยา่งมากโดยมีปัจจยัผลกัดนัส�าคญัคือการประยกุต์ใช้งาน Swarm Intelligence 

 ในการแก้ไขปัญหา Big data การใช้งานโดรนท่ีผสานเทคโนโลยีSwarm ในกองทพั และความต้องการใช้งาน Swarm Intelligence ในภาคธรุกิจการขนสง่ มลูคา่ตลาด  

 Swarm Intelligence ทัว่โลกคาดวา่จะสงูถงึ 14,100 ล้านบาทภายในปี 2030 ด้วยอตัราการเตบิโตเฉลี่ย 40.47% ตอ่ปี ในชว่งปี 2020 ถงึปี 2030 หากมีการเปิดตวั 

 และให้บริการเทคโนโลยี Swarm Technology เชิงพาณิชย์ภายในปี 2020

  การประยกุต์ใช้งานเทคโนโลยี IoT ในประเทศไทยคาดวา่จะเตบิโตอยา่งรวดเร็วทัง้ในกลุม่ผู้บริโภคและภาคธรุกิจ ฟรอส์ท แอนด์ ซลัลวินั คาดวา่มลูคา่ตลาด IoT  

 ของประเทศจะเตบิโตจาก 3.6 พนัล้านบาทในปี 2018 เป็น 9.6 พนัล้านบาท ภายในปี 2023 ด้วยอตัราการเตบิโตเฉลี่ย 21.47% ตอ่ปีในระยะเวลาดงักลา่ว

6 การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics)

 เทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมลูคือกระบวนการของการน�าข้อมลูมาวิเคราะห์เพ่ือเสาะหารูปแบบ ด้วยการใช้ Computing algorithms Programming และรูปแบบโมเดลทาง

สถิต ิ เพ่ือหาความสมัพนัธ์ในข้อมลูซึง่จะยงัผลให้เกิดเป็นข้อมลูเชิงลกึในการขบัเคลื่อนองค์กรตอ่ไป เทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมลูจะชว่ยให้องค์กรสามารถเหน็ถงึแนวโน้มและ

มิตติา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ หากไมมี่เทคโนโลยีนีแ้ล้วข้อมลูเชิงลกึอาจหลดุหายไปในข้อมลูขนาดใหญ่ท่ีไร้โครงสร้าง ย่ิงไปกวา่นัน้ การวิเคราะห์ข้อมลูยงัชว่ยให้ องค์กรตดัสนิใจในเวลา 

อนัรวดเร็วได้มากขึน้ โดยสรุปคือ การวิเคราะห์ข้อมลูจะชว่ยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถงึข้อมลูท่ีกระจายอยูท่ัว่ไปและท�าให้ข้อมลูท่ีไมส่ามารถเข้าถงึได้กลายมาเป็นข้อมลูส�าคญั

ขององค์กร ทัง้นี ้ เทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมลูขัน้สงูหมายรวมถงึการวิเคราะห์ข้อมลู Exploratory data analysis (EDA) ซึง่มีจดุมุง่หมายหลกัในการหารูปแบบและ 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งข้อมลู และการวิเคราะห์ข้อมลู Confirmatory data analysis (CDA) ท่ีประยกุต์ใช้เทคนิคทางสถิตเิพ่ือค�านวณหาวา่สมมตฐิานของข้อมลูเป็นจริงหรือเทจ็ด้วย

 จ�านวนข้อมลูทัง้ท่ีอยูใ่นรูปแบบท่ีมีโครงสร้างและไมมี่โครงสร้างได้เพ่ิมจ�านวนขึน้อยา่งมากมายมหาศาล ประกอบกบัการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ท่ีรวดเร็วและมีต้นทนุ 

ท่ีต�่าลง เป็นเสมือนแรงผลกัดนัส�าคญัท่ีชว่ยให้เทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมลูพฒันาไปอยา่งรวดเร็ว

วิวฒันาการของเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมลู: DDV Solution (ท่ีมา: ฟรอส์ท แอนด์ ซลัลวินั)

043



รายงานประจ�าปี บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ากดั (มหาชน) พ.ศ. 2563

 ยคุแรกของเทคโนโลยีการวิเคราะห์เกิดขึน้ในชว่งปี 1990 เรียกวา่ Analytics 1.0 โดยอาศยัแพลตฟอร์ม Data Warehousing และ Business Intelligence ในยคุ 1.0 นี ้รูป

แบบของการวิเคราะห์จะเป็นในเชิง Descriptive ท่ีเน้นการอธิบายถงึสิง่ท่ีเกิดขึน้รวมไปถงึเชิง Diagnostic ท่ีอธิบายวา่ท�าไมสิง่นีจ้งึเกิดขึน้ร่วมด้วย จากนัน้ได้พฒันามาเป็น An-

alytics 2.0 ท่ีน�าแพลตฟอร์มใหมม่าใช้ เชน่ Hadoop เพ่ือขยายขีดความสามารถการวิเคราะห์ในยคุอินเทอร์เน็ต อนัเป็นยคุท่ีมีข้อมลูหลัง่ไหลอยูใ่นระบบเป็นจ�านวนมาก โดย 

Open Source ถกูจดัตัง้ขึน้ครัง้แรกในชว่งนีแ้ละท�าการน�ารูปแบบ Predictive หรือการท�านายคาดการณ์อนาคตเข้ามาอยูใ่นเทคโนโลยีนีด้้วย ล�าดบัตอ่ไปเป็น Analytics 3.0 ท่ี

การจดัการข้อมลูและข้อมลูเชิงลกึ มีความซบัซ้อนมากขึน้ มีการด�าเนินการเชิงคาดการณ์และแนะน�าในขัน้ท่ีสงูกวา่ท่ีผา่นมา จนมาถงึยคุ Analytics 4.0 ในปัจจบุนั ท่ีเทคโนโลยี

ล�า้สมยัอยา่งเชน่ AI Machine learning และเทคโนโลยีData science ผสมผสานกบัการวิเคราะห์ทัง้ในรูปแบบ Descriptive-Predictive-Prescriptive โดยเข้ามาชว่ยมนษุย์ให้

ตดัสนิใจได้อยา่งมีประสทิธิภาพมากขึน้

6.1 กรณีการใช้งาน

 การวิเคราะห์ข้อมลูถกูน�าไปใช้อยา่งกว้างขวางในหลากหลายอตุสาหกรรม เพ่ือประโยชน์ในการชว่ยระบถุงึปัญหาหรือความเสีย่งหลกัท่ีจะเกิดขึน้กบัองค์รวมของธรุกิจ อีกทัง้ยงัถกู

น�าไปใช้เพ่ือเสาะหาถงึโอกาสทางธรุกิจใหม่ๆ  ด้วย ท่ีส�าคญัท่ีสดุคือการวิเคราะห์นีเ้ป็นการวิเคราะห์ข้อมลูจากหลากหลายแหลง่ หลายขนาด และอาจมีรูปแบบท่ีแตกตา่งกนัออกไป

อยา่งไรก็ตาม กรณีการใช้งานท่ีเกิดขึน้มากท่ีสดุคือ การวิเคราะห์ผู้บริโภค การวิเคราะห์การฉ้อโกง การวิเคราะห์การปฏิบตังิาน รวมไปถงึผลติภณัฑ์และบริการท่ีขบัเคลือ่นด้วยข้อมลู

 การวิเคราะห์ผู้บริโภค จะชว่ยลดอตัราลกูค้ายกเลกิการใช้งานหรือผลติภณัฑ์ ชว่ยท�าให้บริการตา่งๆ ตรงกบัความต้องการของลกูค้ามากขึน้เพ่ือกระตุ้นรายได้ อีกทัง้ยงัชว่ย

ลดต้นทนุการซือ้ของลกูค้า ทกุวนันีผู้้บริโภคมีปฏิสมัพนัธ์กบัองค์กรผา่นชอ่งทางท่ีหลากหลายไมว่า่จะเป็นโทรศพัท์มือถือ สื่อโซเชียลมีเดีย หน้าร้าน อีคอมเมิร์ซและอ่ืนๆ ชอ่งทาง

ท่ีหลากหลายนีเ้พ่ิมความซบัซ้อนและความหลากหลายของประเภทข้อมลูท่ีต้องท�าการรวบรวม แตด้่วยเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมลู องค์กรจะสามารถรวมรวมและวิเคราะห์

ข้อมลูทัง้หมดได้ในครัง้เดียวเพ่ือสร้างข้อมลูเชิงลกึท่ีจ�าเป็นในการชว่ยผลกัดนัในการหาลกูค้าใหมแ่ละชว่ยสร้างความภกัดีตอ่องค์กร

 การวิเคราะห์การปฏิบตังิาน ชว่ยให้องค์กรเข้าใจในเคร่ืองจกัร อปุกรณ์ และการโต้ตอบของมนษุย์ เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพในการใช้สนิทรัพย์ การด�าเนินงาน และคณุภาพใน

การบริการ นอกจากนีย้งัชว่ยวิเคราะห์ความพร้อมของผลติภณัฑ์ในการน�าไปใช้งานรวมไปถงึคาดการณ์ชว่งเวลาท่ีผลติภณัฑ์จะมีประสทิธิภาพน้อยลง เพ่ือวางแผนการบ�ารุง

รักษาท่ีเหมาะสม การวิเคราะห์ข้อมลูมีบทบาทส�าคญัในการปลดลอ็กข้อมลูเชิงลกึท่ีฝังอยูใ่นบนัทกึข้อมลู เซน็เซอร์ และเคร่ืองจกัร เพ่ือท�านายถงึแนวโน้ม รูปแบบและคา่ผิด

ปกต ิ ท่ีจะชว่ยท�าให้เกิดประสทิธิภาพการท�างานและเพ่ิมประสทิธิภาพด้านต้นทนุ สิง่ท่ีส�าคญัท่ีสดุคือเคร่ืองมือการวิเคราะห์จะชว่ยให้องค์กรสามารถรวมและวิเคราะห์ข้อมลูใน

อดีต และรูปแบบความล้มเหลวเพ่ือคาดการณ์และปรับปรุงชว่งเวลาการหยดุท�างานของเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ตา่งๆ เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพการด�าเนินงานของหว่งโซอ่ปุทาน

 การฉ้อโกงและกฏระเบียบ เป็นอีกหนึง่ขอบเขตท่ีการวิเคราะห์ข้อมลูสามารถเข้ามาชว่ยระบถุงึแนวโน้มปัญหาก่อนท่ีจะเกิดขึน้ได้ ทัง้หมดเก่ียวเน่ืองกบัการค้นหาถงึปัญหา

ท่ีซอ่นอยูเ่พ่ือลดความเสี่ยงเหลา่นัน้ เทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมลูจะชว่ยลดต้นทนุในการด�าเนินงานการตรวจสอบการฉ้อโกง นอกเหนือจากการตรวจจบัการละเมิดและการท�า

ประวตัเิทคโนโลยีนีย้งัสามารถท�าการตรวจสอบตวัตน ประวตัท่ีิมีความเสี่ยง และด�าเนินการจดัการข้อมลู

 ผลติภณัฑ์และบริการท่ีขบัเคลื่อนด้วยข้อมลู ใช้เทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมลูในการพฒันาผลติภณัฑ์ใหมร่วมไปถงึลดระยะเวลาการคดิค้นด้วย นอกจากนีเ้ทคโนโลยีนีย้งั

ท�าให้องค์กรตอบสนองตอ่ลกูค้าได้ไวย่ิงขึน้ จงึเพ่ิมความจงรักภกัดีของลกูค้าตอ่ตวัองค์กร รวมถงึชว่ยลดต้นทนุและกระตุ้นรายได้ผา่นชอ่งทางตา่งๆ ด้วย เพราะชว่ยท�าการ

เปรียบเทียบข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัคูแ่ขง่ในอตุสาหกรรม

วิวฒันาการของเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมลู: AA Solution (ท่ีมา: ฟรอส์ท แอนด์ ซลัลวินั)
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6.2 แนวโน้มในปัจจุบัน

 เทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมลูจะเตบิโตได้เข้าไปเป็นสว่นหนึง่ของทัง้ภาคสว่นผู้บริโภคและภาคสว่นธรุกิจในหลากหลายอตุสาหกรรม ยกตวัอยา่งเชน่ ธรุกิจสื่อและการ

โฆษณาจะได้เปรียบทางการแขง่ขนัมากขึน้ด้วยเทคโนโลยีการวิเคราะห์ขัน้สงู การวิเคราะห์จะท�าให้เหน็ข้อมลูผู้บริโภคในหลากหลายมิต ิ ทัง้ด้านอารมณ์ความรู้สกึ ความชอบ

และพฤตกิรรมท�าให้ผู้ประกอบการด้านสื่อตา่งๆ สามารถออกแบบการสื่อความหรือวางกลยทุธ์ให้ตรงกบัความนกึคดิของผู้บริโภคได้ตรงจดุมากขึน้ อีกทัง้การวิเคราะห์โซเชียลมี

เดียยงัชว่ยท�าให้นกัการตลาดเข้าใจเสียงของผู้บริโภคมากขึน้ อีกหนึง่อตุสาหกรรมท่ีเหน็การใช้งานการวิเคราะห์ข้อมลูคือ อตุสาหกรรมการรักษาความปลอดภยั ระบบตรวจตรา

ตา่งๆ ในปัจจบุนัได้อาศยัเทคโนโลยีวิเคราะห์ข้อมลูเพ่ือตรวจจบัความผิดปกตท่ีิเกิดขึน้ทัง้ในด้านการค้า สนามบนิ สถานีรถไฟ และสถานท่ีสาธารณะ โดยการวิเคราะห์เพ่ือตรวจ

ตราความปลอดภยันีไ้ด้ถกูปรับปรุงให้มีขีดความสามารถมากขึน้ รวมไปถงึการตดิตาม การตรวจจบัความผิดปกตติา่งๆ สิง่ของท่ีถกูทิง้ต้องสงสยั การรวมตวัของหมูช่น และอ่ืนๆ 

อีกมากมาย

6.3 แนวโน้มในอนาคต

 ในอนาคตการวิเคราะห์ข้อมลูจะถกูผสานรวมกบัเทคโนโลยีขัน้สงูตา่งๆ สง่ผลให้เกิดการพฒันาของผลติภณัฑ์และบริการใหม่ๆ  ยกตวัอยา่งเชน่การผนวกรวมกนัของ

เทคโนโลยีการวิเคราะห์ Big Data และการพิมพ์ 3 มิต ิ จะท�าให้ผลติภณัฑ์ในอนาคตตอบโจทย์ลกัษณะของผู้ใช้งานรายบคุคลมากขึน้ การวิเคราะห์จะเข้ามาเป็นสว่นหนึง่ของ

ชีวิตประจ�าวนัในอนาคตผา่นสื่อออนไลน์ รูปแบบการค้นหาผา่นเวป็ไซต์ และอปุกรณ์ IoT ซึง่จะท�าให้เกิดกลุม่เปา้หมายขนาดเลก็ใหม่ๆ  มากขึน้ อีกตวัอยา่งของการผนวกรวม

กนัของเทคโนโลยีเชน่ การพฒันาร่วมกนัระหวา่งปัญญาประดษิฐ์และยานยนต์ไร้คนขบัเพ่ือท่ีจะท�าให้ยานยนต์ได้รับการเรียนรู้และพฒันาตวัเองได้ รวมไปถงึอปุกรณ์ให้ความ

บนัเทิงด้านข้อมลูจะผสมรวมกบั Gesture recognitions Speech recognition Driver monitoring Eye tracking และ Natural language interfaces

การพฒันาเทคโนโลยีการวิเคราะห์ยงัจะน�ามาซึง่การก่อตวัของรูปแบบธรุกิจใหม่ๆ  ด้วย อาทิ Analytics-as-a service ซึง่จะเตบิโตอยา่งมีนยัส�าคญัในอนาคต รวมไปถงึการซือ้

ขายข้อมลูอนัเน่ืองมาจากการต่ืนตวัขององค์กรท่ีมองวา่ข้อมลูคือหวัใจส�าคญัของการด�าเนินงานทางธรุกิจ องค์กรตา่งๆ จะเร่ิมมีการแลกเปลี่ยนซือ้ขายข้อมลูเพ่ือท�าการเพ่ิม

คณุคา่ให้แก่องค์กรของตนมากขึน้

6.4 บทบาทความส�าคัญของเทคโนโลยีต่อประเทศไทย

 ในการมุง่ไปสูเ่ศรษฐกิจท่ีขบัเคลื่อนด้วยนวตักรรม (Value-based economy) ภายใต้ “ประเทศไทย 4.0” การวิเคราะห์ Big data อนัเป็นสว่นหนึง่ของเทคโนโลยีการวิเคราะห์

ข้อมลู ได้ถกูจดัล�าดบัความส�าคญัให้อยูใ่นล�าดบัต้นๆ ซึง่เราจะเหน็ได้วา่ภาครัฐเองต่ืนตวัโดยเร่ิมท�าการจดัเก็บข้อมลูจากทัง้ 20 กระทรวง ให้มารวมอยูใ่นระบบการจดัการกลาง

เพ่ืองา่ยตอ่การน�าไปใช้และไมต้่องขอข้อมลูจากผู้ใช้บริการซ�า้ซ้อน โดยหนว่ยงานภาครัฐทกุแหง่จะสามารถเข้าถงึข้อมลูได้สง่ผลให้หนว่ยงานตา่งๆ ออกนโยบายและด�าเนิน

นโยบายนัน้ๆ ได้อยา่งมีประสทิธิภาพมากขึน้ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางดจิิทลั นอกจากนีต้วัข้อมลูกลางจะสามารถเข้าถงึได้อยา่งเปิดเผยสง่ผลให้ธรุกิจ Startup หรือนกั

ลงทนุตา่งๆ สามารถใช้ข้อมลูนีใ้นการพฒันาหรือตอ่ยอดธรุกิจของตวัเองได้ และท่ีส�าคญัท่ีสดุ Big data นีจ้ะท�าหน้าท่ีเป็นแกนหลกัของเศรษฐกิจประเทศไทยท่ีจะชว่ยให้ผู้

ประกอบการเข้าใจสถานการณ์ตลาดและพฤติกรรมของลกูค้าได้ดีขึน้
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6.5 แนวโน้มในช่วงระยะ 5 ปี 10 ปี และ 15 ปี

พฒันาการของเทคโนโลยี

แนวโน้มการเตบิโต

ของการใช้งานทัว่โลก

ศกัยภาพในการเตบิโต

ในประเทศไทย

กรณีการใช้งานท่ีเก่ียวข้อง

Machine Learning จะถกูน�ามาใช้อยา่งแพร่

หลายเป็นส่วนหนึ่งในการวิเคราะห์ข้อมูลใน

อนาคต ยกตวัอยา่งเชน่ IoT ท่ีต้องการการ

วิเคราะห์แบบ realtime และต้องผสมผสาน

กบัเทคนิคของ Machine Learning ได้ด้วย

ในตลาดการวิเคราะห์ข้อมลูเพ่ือธรุกิจ Data 

Science ท่ีเก่ียวเน่ืองโดยตรงกบั Machine 

Learning คาดวา่จะเตบิโตท่ีอตัราเฉลี่ยอยูท่ี่ 

13% ตอ่ปีจนถงึปี 2021 นอกจากนีต้ลาด 

Machine Learning ทัว่โลกคาดวา่จะเตบิโต

จาก 44,500 ล้านบาทในปี2017 เป็น 277,900 

ล้านบาทในปี 2022 ด้วยอตัราการเตบิโตเฉลี่ย

ท่ี 44.1% ตอ่ปี

การวิเคราะห์ระดบัสงูเชน่การวิเคราะห์ข้อมลูโดย

เทคโนโลยี AI มีแนวโน้มสงูท่ีจะถกูน�าไปใช้งาน

อยา่งกว้างขวางในองค์กรไทย โดยคาดการณ์วา่ 

จ�านวนองค์กรท่ีจะน�าไปใช้จะเ พ่ิมสูงขึ น้ 

โดยเป็นผลมาจากการเข้าสูย่คุการเปลีย่นแปลง

ทางดจิิทลั อีกทัง้ยงัเป็นผลมาจากความต้องการ

ในการยกระดบัประสบการณ์ของลกูค้า

Machine Learning จะถกูน�ามาใช้เพ่ิม

ประสทิธิภาพการวิเคราะห์การปฏิบตังิานรวมไป

ถงึกิจกรรมทางธรุกิจตามปกต ิ นอกจากนีอ้งค์กร

ยงัสามารถใช้ Machine Learning ในการเก็บ

เก่ียวข้อมูลเชิงลึกเพ่ือระบุและวิเคราะห์ถึง

ความเสีย่งท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคตอนัใกล้ ซึง่จะ

สง่ผลตอ่การเตบิโตของบริษัทและตัง้รับเตรียม

พร้อมความเสีย่งนัน้ๆ ได้อยา่งทนัทว่งที

แพลตฟอร์ม AI จะก่อให้เกิดผลกระทบ

มากมายในทศวรรษหน้า เชน่จะมีการใช้

แพลตฟอร์ม AI เพ่ือประมวลผลข้อมลูขนาด

ใหญ่อันเป็นการปรับปรุงท่ีส�าคัญในการท�า

ก ร ะ บ ว น ก า ร เ พ่ื อ เ จ า ะ ห า ข้ อ มูล เ ชิ ง ลึก 

นอกจากนีA้I จะยงัชว่ยให้มีการก�ากบัดแูล

ข้อมลู เพ่ือให้มัน่ใจได้วา่ข้อมลูมีคณุภาพ

ตลอดวงจรชีวิตของข้อมลู

คาดการณ์วา่ตลาด AI ทัว่โลกจะเตบิโตจนมี

มลูคา่ราว 3.12 แสนล้านบาทในปี 2022 จาก 

6.69 หม่ืนล้านบาทในปี 2016 โดยมีอตัราการ

เตบิโตเฉลีย่ท่ี 30.5% ตอ่ปี180 ปัจจยัหลกัท่ีขบั

เคลือ่นตลาด AI คือ การเพ่ิมขึน้ของข้อมลู 

ความต้องการการบริการ AI เพ่ิมมากขึน้ รวมไป

ถงึประโยชน์ท่ี AI พิสจูน์ให้เหน็ในองค์กรตา่งๆ 

เชน่ การเพ่ิมประสทิธฺภาพในการปฏิบตังิาน 

ชว่ยลดต้นทนุคา่ใช้จา่ย และท่ีส�าคญัคือการ

ชว่ยสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ  ให้กบัลกูค้า

เทคโนโลยี AI ท่ีถกูใช้เป็นสว่นหนึง่ในการ

ประมวลผลข้อมูลมีแนวโน้มท่ีจะเติบโตใน

ประเทศไทย โดยเฉพาะอยา่งย่ิงในภาคสว่น

การเงิน เน่ืองจากเทคโนโลยีเหลา่นีช้ว่ยดงึ

ข้อมลูเชิงลกึวิเคราะห์แนวโน้มส�าคญั เชน่ 

พฤตกิรรมผู้บริโภค รวมไปถงึชว่ยยกระดบั

ประสบการณ์ของลูกค้าส่งผลให้องค์กร

สามารถแขง่ขนัในตลาดได้ดีย่ิงขึน้

ด้วยการผสมผสานกบัเทคโนโลยี AI การวิเคราะห์

ข้อมูลจะเป็นไปด้วยความรวดเ ร็วและมี

ประสทิธิภาพมากขึน้ ซึง่จะเป็นการชว่ยลดต้นทนุ

ท่ีจะเกิดขึน้ เชน่ จากการปอ้งกนัการท�างาน 

ซบัซ้อน จากความสามารถของ AI ท่ีสามารถ

ท�างานบางอยา่งได้อตัโนมตั ิ และสดุท้ายคือชว่ย

ลดจ�านวนงานท่ีไมซ่บัซ้อนแตใ่ช้เวลานานในการ

ด�าเนินการ (อาทิ การคดัลอกข้อมลู การระมวลผล

ข้อมลู และการสร้างประวตัลิกูค้า)

Augmented Analytics เป็นวิธีการท�าให้ข้อมลู

ถกูเปลีย่นมาเป็นข้อมลูเชิงลกึโดยอตัโนมตัโิดย

อาศยัเทคโนโลยีMachine Learning และ 

Natural Language Processing ในการเตรียม

ข้อมูลอัตโนมัติและเปิดใช้งานการแบ่งปัน

ข้อมลู ซึง่จะน�าไปสู ่ Augmented Analytics  

รุ่นตอ่ไป ท่ีท�าการเตรียมข้อมลูและล้างโดย

อตัโนมตัิตลอดจนการหาข้อมลูท่ีซอ่นอยูใ่นรูป

แบบตา่งๆ จากจ�านวนข้อมลูท่ีไมมี่โครงสร้างได้

มลูคา่ตลาด Augmented Analytics ทัว่โลก  

ในปี 2018 อยูท่ี่ประมาณ 1.51 แสนล้านบาท 

และจะเตบิโตจนมีมลูคา่ราว 5.8 แสนล้านบาท

ในปี 2023 โดยมีอตัราการเตบิโตเฉลีย่ปีละ 

30.6%181 ปัจจยัหลกัท่ีขบัเคลือ่นการเตบิโต

ของตลาดคือการเพ่ิมขึน้ของปริมาณข้อมลูท่ี

ไหลเวียนอยู่ในระบบรวมถึงการใช้งานอย่าง

แพร่หลายของเคร่ืองมือทางธรุกิจระดบัสงู

Augmented Analytics จะไมเ่พียงแตถ่กูน�าไปใช้

ในองค์กรขนาดใหญ่แต่รวมไปถึงในองค์กร 

ขนาดกลางด้วย แนวโน้มนีจ้ะเกิดขึน้ทัว่โลกรวม

ถงึประเทศไทยเชน่กนั ยกตวัอยา่ง เชน่ เทคโนโลยี

นีจ้ะชว่ยให้องค์กรขนาดกลางสามารถติดตาม 

ดกูารปฏิบตังิานและการเตบิโตขององค์กรเพ่ือ 

ดึงเอาข้อมูลเชิงลึกมาปรับปรุงแผนงานของ

องค์กร ซึง่จะชว่ยเพ่ิมศกัยภาพให้องค์กรขนาด

กลางสามารถแขง่ขนักบัองค์กรขนาดใหญ่ได้

Augmented analytics ท�าให้องค์กรมีข้อได้

เปรียบหลากหลายประการ เชน่ ชว่ยให้องค์กร

สามารถวิเคราะห์ข้อมลูเชิงลกึโดยสามารถระบุ

ถงึปัจจยัท่ีมีผลตอ่ผลผลติขององค์กร ชว่ยให้

องค์กรรับรู้ถึงค�าตอบจากค�าถามท่ีเกิดขึน้ใน

ด้านตา่งๆ และท้ายท่ีสดุคือชว่ยท�าให้การ

ประมวลผลข้อมลูงา่ยย่ิงขึน้และเปลี่ยนมาเป็น

ข้อมลูเชิงลกึได้อยา่งแมน่ย�า

5 ปี 10 ปี 15 ปี
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6.6 องค์ประกอบย่อยของเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูล

 การวิเคราะห์ภาพและวิดีโอ (Imagery Analytics)

  การวิเคราะห์ภาพถ่ายเป็นกระบวนการดงึข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์จากรูปภาพหรือวิดีโอ โดยใช้อลักอริธึมในการตรวจสอบวิเคราะห์และจดัการข้อมลูจ�านวนมาก  

 การวิเคราะห์อาจอยูใ่นรูปแบบปัจจบุนัหรือย้อนหลงัซึง่ท�าให้เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้แล้วถกูน�ามาวิเคราะห์อยา่งถกูต้อง ส�าหรับการวิเคราะห์รูปภาพ ข้อมลูรูปภาพพืน้ฐานจะถกู 

 ประมวลผลในระดบัท่ีสงูขึน้โดยใช้การวิเคราะห์ขัน้สงู วตัถปุระสงค์ของการวิเคราะห์ภาพคือการจดัระเบียบข้อมลูภาพท่ีไมมี่โครงสร้างให้เป็นชดุๆ เพ่ือท�าให้เคร่ืองจกัร 

 วิเคราะห์ข้อมลูภาพเหลา่นีไ้ด้งา่ยขึน้ เชน่ รายได้ อารมณ์ข้อมลูสขุภาพ และความเช่ือมัน่ของผู้บริโภค การวิเคราะห์รูปภาพมีความส�าคญัมากขึน้ในด้านการตลาดและ 

 สามารถรวบรวมข้อมลูเชิงลกึ ท่ีการวิเคราะห์ข้อความไมส่ามารถท�าได้รวมถงึการวิเคราะห์ความเช่ือมัน่ เพศ อาย ุ กิจกรรม และสถานท่ีส�าคญั ในขณะเดียวกนัคาดวา่การ 

 วิเคราะห์วิดีโอจะได้รับการยอมรับอยา่งมหาศาลโดยเฉพาะในการเฝา้ระวงัตรวจตรา การค้าปลีก พืน้ท่ีสื่อโฆษณา และยานยนต์ไร้คนขบั

  ทิศทางในอนาคต การวิเคราะห์รูปภาพเป็นตวัเลอืกการวิเคราะห์ท่ีดีท่ีสดุในกรณีท่ีรูปภาพเป็นจดุเร่ิมต้นของการวิเคราะห์ เชน่ การวิเคราะห์ภาพสแกน รูปภาพ แผนท่ี  

 ข้อมลูต�าแหนง่ สถานท่ีส�าคญัสามมิต ิ และอ่ืนๆ การใช้งานการวิเคราะห์ภาพท่ีเพ่ิมมากขึน้ในการดแูลสขุภาพ การเลน่เกมและความบนัเทิง และรวมไปถงึด้านการทหาร 

 คาดวา่จะเป็นปัจจยัส�าคญัท่ีผลกัดนัการเตบิโตของตลาดการวิเคราะห์ภาพ นอกจากนีต้ลาดการวิเคราะห์วิดีโอทัว่โลกคาดวา่จะเตบิโตจาก 1.02 แสนล้านบาทในปี 2018  

 เป็นประมาณ 2.70 แสนล้านบาทในปี 2023 โดยมีอตัราการเตบิโตเฉลีย่ตอ่ปีท่ี 21.5% ในชว่งระยะเวลาดงักลา่ว ตลาดการวิเคราะห์วิดีโอของประเทศไทยมีแนวโน้มท่ีจะเพ่ิมขึน้  

 19% ตอ่ปี ช้ากวา่ประเทศจีน และอินเดียท่ีคาดวา่จะมีอตัราการเตบิโตอยูท่ี่ 21% และ 22% ตามล�าดบั ทัง้นี ้ ความต้องการท่ีเพ่ิมขึน้ของการวิเคราะห์วิดีโอเก่ียวข้อง 

 กบัความปลอดภยัสาธารณะและการใช้งานส�าหรับการสอบสวนทางอาญา ในขณะท่ีภาคการค้าปลีกใช้ระบบการวิเคราะห์เหลา่นีเ้พ่ือเข้าใจพฤตกิรรมผู้บริโภค นอกจากนี ้ 

 ยงัมีการใช้การวิเคราะห์วิดีโอเพ่ิมขึน้เพ่ือตรวจจบัการบกุรุก การจดจ�าปา้ยทะเบียนการจดัการฝงูชนและการตรวจจบัความแออดั ซึง่มีความหมายอยา่งมากตอ่อตุสาหกรรม 

 การขนสง่และการดแูลสขุภาพ

 การวิเคราะห์ข้อความ (Text Analytics)

  การวิเคราะห์ข้อความหรือท่ีเรียกวา่การท�าเหมืองข้อความหรือความคดิเหน็ ประกอบด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมลูท่ีสกดัข้อมลูท่ีมีโครงสร้างจากข้อมลูท่ีไมมี่ 

 โครงสร้าง เพ่ือเป็นข้อมลูส�าหรับการตดัสนิใจเชิงกลยทุธ์ เข้าใจอารมณ์ของลกูค้าเก่ียวกบัผลติภณัฑ์หรือบริการ ชว่ยดงึข้อมลูคูแ่ขง่ จดัระเบียบข้อมลูจ�านวนมหาศาลเชน่ 

 ในพืน้ท่ีการดแูลสขุภาพ และน�าเสนอแบบจ�าลองเชิงคาดการณ์เพ่ือเสริมความคลอ่งตวัในการท�าธรุกิจ

  ทิศทางในอนาคต ในอนาคต การวิเคราะห์ข้อความจะใช้กบัเทคนิคขัน้สงู เชน่ Machine learning และ Natural language processing (NLP) ดงันัน้ตลาดการวิเคราะห์ 

 ข้อความทัว่โลกจะเตบิโตสงูขึน้จากมลูคา่ 1.25 แสนล้านบาทมาแตะท่ีระดบั 3.27 แสนล้านบาทในปี 2023 โดยมีอตัราการเตบิโตเฉลีย่ 17.3% ตอ่ปีในชว่งปี 2018-2023182  

 โดยการยอมรับท่ีเพ่ิมขึน้ของแพลตฟอร์มสือ่สงัคมออนไลน์ และแนวโน้มใช้เทคโนโลยี Cloud ส�าหรับการจดัเก็บข้อมลูมากขึน้ เป็นแรงขบัเคลือ่นส�าคญัของการวิเคราะห์ข้อความ

 การวิเคราะห์เสียง (Audio and Speech Analytics)

  หนึง่ในรูปแบบการใช้งานการวิเคราะห์เสยีงอยูใ่นอตุสาหกรรมบ้านอจัฉริยะหรือ Smart home ซึง่การวิเคราะห์เสยีงในปัจจบุนัสามารถแยกแยะความแตกตา่งได้แม้แต ่

 เสยีงกระจกหน้าตา่งท่ีแตก จากเสยีงท่ีคล้ายกนัเชน่เสยีงเหรียญหลน่ เป็นต้น นอกจากนีย้งัสามารถตรวจพบเสยีงท่ีผิดปกตเิชน่ น�า้หยดและเสยีงลัน่ดงัเอ๊ียด โดยระบบปัญญา 

 ประดษิฐ์ได้รับการพฒันาขึน้และฝึกฝนการจดจ�ารูปแบบเสยีงทัง้หมด การรับรู้บริบทถือเป็นกญุแจส�าคญัในการระบคุวามผิดปกตแิละสร้างประสบการณ์ท่ีเหนือกวา่ในบ้านอจัฉริยะ

  ทิศทางในอนาคต ความสามารถในการวิเคราะห์เสยีงใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี IoT ซึง่ชว่ยเพ่ิมการปฏิสมัพนัธ์กบัลกูค้าในอตุสาหกรรมตา่งๆ เชน่ อตุสาหกรรมความบนัเทิง  

 และการดแูลสขุภาพ ขนาดของตลาดการวิเคราะห์เสยีงทัว่โลกคาดวา่จะเพ่ิมขึน้จาก 29,700 ล้านบาทในปี 2017 เป็น 68,600 ล้านบาทในปี 2022 ด้วยอตัราการเตบิโต 

 เฉลีย่ 18.2% ตอ่ปีในชว่งระยะเวลาคาดการณ์ ภมิูภาคเอเชียแปซฟิิกรวมถงึประเทศไทยเป็นตลาดท่ีมีศกัยภาพสงู เน่ืองจากมีหลกัการมุง่เน้นการยกระดบัความพงึพอใจของลกูค้า

 การวิเคราะห์ด้านอารมณ์ (Emotion Analytics)

  การวิเคราะห์อารมณ์เป็นการวิเคราะห์ชว่งอารมณ์ความรู้สกึ ทศันคตแิละการรับรู้ผา่นเคร่ืองมือตา่งๆ เชน่ ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ และค�าพดู การวิเคราะห์อารมณ์ 

 สามารถอาศยัการแสดงออกทางสีหน้าหรือการวิเคราะห์การพดูจากการบนัทกึเสียงและวิเคราะห์ใบหน้าและ/หรือนยัจากน�า้เสียงของบคุคลเพ่ือระบอุารมณ์ เชน่ ความสขุ  

 ความโกรธ ความเศร้าความกลวั ความรังเกียจ และความประหลาดใจ

  ทิศทางในอนาคต การวิเคราะห์อารมณ์จะได้รับการออกแบบเข้าสูร่ะบบการวิเคราะห์มากขึน้ เน่ืองจากอินเตอร์เฟสจะตอบสนองและรับรู่ตอ่อารมณ์ความรู้สกึของ 

 มนษุย์มากขึน้ ในอนาคต อปุกรณ์จะตอบสนองตอ่อารมณ์ของมนษุย์ทนัทีทนัใด การพฒันาระบบปัญญาประดษิฐ์ท่ีมีความรู้สกึถือวา่มีความส�าคญัตอ่การสร้างระบบ 

 ปัญญาประดษิฐ์ท่ีมีจริยธรรมและระบบ AI ท่ีเข้าใจความรู้สกึจะสง่เสริมขีดความสามารถของมนษุย์มิใชก่ารแทนท่ี การวิเคราะห์อารมณ์คาดวา่จะมีอตัราการเตบิโตเฉลี่ย 

 อยูท่ี่ปีละ 32.7% ในชว่งระยะเวลาคาดการณ์ตัง้แตปี่ 2018-2023 ซึง่จะขบัเคลื่อนตลาดให้มีมลูคา่สงูถงึ 7.8 แสนล้านบาทภายในปี 2023

 ผู้ชว่ยเสมือน (Virtual Agents)

  ในปัจจบุนั ผู้ชว่ยเสมือนเป็นแอปพลเิคชนัท่ีท�างานด้วยเสียงพดูออกแบบมาเพ่ือชว่ยงานผู้บริโภค เชน่ การเข้าถงึข้อมลูบนอปุกรณ์เคลื่อนท่ี ผู้ชว่ยเสมือนใช้ประโยชน์ 

 จากความสามารถท่ีมีอยา่งหลากหลายบนอปุกรณ์เคลื่อนท่ีท�าให้โทรศพัท์มือถือมีประโยชน์มากขึน้ในโหมดแฮนด์ฟรี ตวัอยา่งท่ีรู้จกักนัดีคือ Siri ผู้ชว่ยเสมือนในระบบ 

 ปฏิบตักิาร ios ซึง่ชว่ยให้การใช้งานอปุกรณ์พกพางา่ยขึน้ สว่นทางด้าน Chatbot หรือท่ีเรียกวา่ Chatterbot หรือ Chatter Robots เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีอาศยั 

 เทคโนโลยีปัญญาประดษิฐ์ในการจ�าลองการสนทนาท่ีชาญฉลาดกบับคุคลผา่นข้อความหรือค�าพดูนัน่เอง

  ทิศทางในอนาคต มลูคา่ตลาดผู้ชว่ยเสมือนคาดวา่จะสงูถงึ 2.84 แสนล้านบาทในปี 2023 และขยายตวัท่ี 32% ในชว่งปี 2018-2023 อยา่งไรก็ตามภมิูภาคเอเชียแปซฟิิก 

 จะมีอตัราการเตบิโตเฉลี่ยสงูสดุเม่ือเปรียบเทียบกบัภมิูภาคอ่ืนๆ ท่ี 38.97% ในชว่งระยะเวลาดงักลา่ว185 ส�าหรับประเทศไทย องค์กรตา่งๆ ได้เร่ิมใช้เทคโนโลยีนีเ้พ่ือ 

 เพ่ิมความใกล้ชิดกบัลกูค้า พร้อมกบัชว่ยลดต้นทนุการด�าเนินงานมากขึน้

  มูลค่าตลาดการวิเคราะห์ข้อมูล Big data ในประเทศไทยคาดว่าจะเพ่ิมขึน้จาก 1.48 หม่ืนล้านบาทในปี 2018 เป็น 4.79 หม่ืนล้านบาทในปี 2025  

 โดยมีอตัราการเตบิโตเฉลี่ยอยูท่ี่ 18.3% ตอ่ปี ในชว่งระยะเวลาคาดการณ์
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จุดแข็ง

 บริษัทฯ มีจดุแข็งท่ีเพ่ิมความสามารถในการแขง่ขนัได้อยา่งมีนยัส�าคญั คือ

 1. ผู้น�าเทคโนโลยีดิจิทลัล่าสดุ (Digital Technology Leader) บริษัทฯ มีทีมวิศวกรท่ีมีความสามารถและเช่ียวชาญและเข้าถึงแหล่งเทคโนโลยีได้รวดเร็ว จึงสามารถ 

     น�าเทคโนโลยีใหมล่า่สดุ มาเข้าสูต่ลาดได้อยา่งรวดเร็ว เชน่ ระบบสื่อสารดาวเทียม Cloud IoT Platform 

 2. พนัธมิตรกบัผู้ผลติชัน้ระบบสือ่สารน�าของโลก (Partner with World Class Manufactures) บริษัทฯจะได้การถ่ายทอดเทคโนโลย่ีจากผู้ผลติโดยตรง ท�าให้มีความรู้มากพอ 

     ท่ีจะน�าเทคโนโลยีมาใช้ เชน่ CISCO, Thales, Comtech, Airbus, Poly

 3. ผู้ให้บริการท่ีได้รับความเช่ือถือ (Trusted Provider) บริษัทฯด�าเนินธรุกิจให้บริการ จ�าหนา่ย ออกแบบ ตดิตัง้ และบริการหลงัการขาย ระบบสือ่สารโทรคมนาคม ให้แก่ หนว่ยภาครัฐ  

     หนว่ยงานทหารและเอกชนชัน้น�า อาทิ ธนาคาร บริษัท โรงงาน มากกวา่ 1,000 ราย มากวา่ 25 ปี ได้รับการยอมรับและเช่ือถือในผลงาน สามารถน�าเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆ  ได้เสมอ

 4.  ศนูย์บริการ (Service Center) ให้บริการหลงัการขายในระหวา่งการรับประกนั ระบบสื่อสารโทรคมนาคมท่ีลกูค้าได้ลงทนุซือ้จากบริษัทฯ ไป ให้มีประสทิธิภาพสงูสดุ

กลยุทธ์การแข่งขัน 

 1. การสรรหาสินค้าใหม่ (New Products) ที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดอย่างต่อเนื่อง 

  เพ่ือสร้างความสามารถในการแขง่ขนัและเป็นผู้น�าในตลาดสือ่สารโทรคมนาคมและดจิิทลัทีวีในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บริษัทฯ เน้นการน�าเสนอนวตักรรมด้านเทคโนโลยี  

 ผลติภณัฑ์และบริการใหม่ๆ  เพ่ือสนองตอบความต้องการของลกูค้า บริษัทฯ มีนโยบายสรรหาสนิค้าใหม่ๆ  ท่ีมีประสทิธิภาพสงูและเป็นเทคโนโลยีใหมล่า่สดุ 

 อยา่งตอ่เน่ือง ทัง้จากโรงงานผู้ผลติอปุกรณ์สือ่สารโทรคมนาคมชัน้น�าของโลกท่ีบริษัทฯ เป็นตวัแทนจ�าหนา่ย และผู้ผลติรายใหม่ๆ  ท่ีมีการวิจยั และพฒันาเทคโนโลยีใหมล่า่สดุ  

 ท�าให้บริษัทฯ มีสินค้าใหม่ เทคโนโลยีใหม่ แนะน�าสู่ตลาด ซึง่จะท�าให้บริษัทฯ มีความแตกต่างทางด้านผลิตภณัฑ์และประโยชน์ในการใช้งาน สามารถตอบสนอง 

 ตอ่ความต้องการของลกูค้าได้อยา่งครบวงจร

 2. การขายสินค้าและบริการแบบครบวงจร (Solution Sales) 

  บริษัทฯ มีทีมงานวิจยั พฒันา และวิศวกรท่ีมีความเช่ียวชาญในการตดิตัง้และตอ่เช่ือมระบบ (System Integration) ท�าให้สามารถปรับแตง่โซลชูัน่ให้ตรงตาม 

 ความต้องการของลกูค้าและสร้างโซลชูัน่ใหม่ๆ  ส�าหรับตลาดท่ีแตกตา่งกนั ซึง่ท�าให้โซลชูัน่ท่ีน�าเสนอให้กบัลกูค้ามีความเป็นเอกลกัษณ์และตอบโจทย์การใช้งานของลกูค้า 

 ได้เป็นอยา่งดี อีกทัง้มีการพฒันารูปแบบการให้บริการใหม่ๆ  อยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้าท่ีเปลี่ยนไป เชน่ การให้บริการระบบสื่อสารผา่นดาวเทียม 

 แบบเคลื่อนท่ี การให้บริการระบบประชุมทางไกลแบบ On-Demand เป็นต้น ซึ่งรูปแบบการให้บริการใหม่ๆ เหล่านีส้ามารถถูกน�าไปใช้เป็นกลยุทธ์ในการขาย 

 และสร้างมลูค่าเพ่ิมให้กบัลกูค้าได้ อาทิ PlanetFiber บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสงู 1 Gbps ผ่านสายใยแก้วน�าแสงจากต้นทางไปยงัห้องพกั (FTTR), PlanetCloud  

 บริการ Software as a Service (SaaS)

 3. ให้บริการอย่างมืออาชีพ (Professional Services)

  บริษัทฯ มีเปา้หมายท่ีจะด�าเนินธรุกิจและให้บริการแก่ลกูค้าอยา่งมืออาชีพ บริษัทฯ จงึได้ด�าเนินงานและจดัระบบการท�างานภายใต้มาตรฐาน ISO 9001 มาตัง้แต ่ ปี 2001  

 เพ่ือเป็นการรับประกนัคณุภาพของระบบการท�างานและการให้บริการของบริษัทฯ ท่ีเป็นระดบัระดบัสากลและมีการพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง ด้วยความพร้อมทางด้านสนิค้า 

 ท่ีมีคณุภาพสงูและเทคโนโลยีลา่สดุ บคุลากรและวิศวกรท่ีมีความรู้ความช�านาญในการออกแบบ ติดตัง้แบบครบวงจร สิง่อ�านวยความสะดวกในการท�างาน ทัง้ทางด้าน 

 สถานท่ี อปุกรณ์ส�ารอง เคร่ืองมือทดสอบ ศนูย์บริการ และประสบการณ์ในการท�างานท่ีผา่นมา บริษัทฯ จงึได้รับความไว้วางใจจากหนว่ยงานชัน้น�า โรงงานผู้ผลติท่ีสามารถ 

 ให้บริการออกแบบ ตดิตัง้ ระบบสื่อสารโทรคมนาคมและดจิิทลัทีวีให้แก่ลกูค้า ได้อยา่งมีคณุภาพและคุ้มคา่ในการลงทนุ

 4. รักษาฐานลูกค้าเดิม และสรรหาลูกค้าใหม่ (Retain the Existing Customers and Acquiring New Customers) 

  ด้วยความพร้อมทางด้านสินค้าท่ีมีคุณภาพสูงและเทคโนโลยีล่าสุด บุคลากรและวิศวกรท่ีมีความรู้ความช�านาญในการออกแบบ ติดตัง้แบบครบวงจร  

 สิ่งอ�านวยความสะดวกในการท�างาน ทัง้ทางด้านสถานท่ี อปุกรณ์ส�ารอง เคร่ืองมือทดสอบ ศนูย์บริการ และประสบการณ์ในการท�างานท่ีผา่นมา บริษัทฯ จงึได้รับ 

 ความไว้วางใจจากหนว่ยงานชัน้น�า โรงงานผู้ผลติท่ีสามารถให้บริการออกแบบ ติดตัง้ ระบบสื่อสารโทรคมนาคมและดจิิทลัทีวีให้แก่ลกูค้า ได้อยา่งมีคณุภาพและคุ้มคา่ 

 ในการลงทนุ อีกทัง้เพ่ิมสนิค้าใหมแ่ละพฒันาบริการแพลตฟอร์มใหม ่เพ่ือเพ่ิมจ�านวนลกูค้าใหมใ่นตลาดใหม ่เชน่ 

  • เสาอจัฉริยะ (Smart Pole) ส�าหรับพฒันาเมืองอจัฉริยะ (Smart City) คือการน�าเคร่ืองมือตรวจวดัสภาพภมิูอากาศ เคร่ืองมือตรวจค่าความเข้มข้นของฝุ่ น  

      ระบบสญัญาณโทรศพัท์ และท่ีชาร์ทรถยนต์ไฟฟา้ (EV) เป็นต้น โดยผลติภณัฑ์ดงักลา่วอยูร่ะหวา่งน�าเสนอให้กบัพนัธมิตรและองค์กรภาครัฐ เบือ้งต้นจะน�าไปให้บริการ 

     ในพืน้ท่ีหวัเมืองทอ่งเท่ียว

  • การรักษาทางไกล (Telemedicien) ส�าหรับโรงพยาบาล และสถานีอนามยั โดยการน�าเทคโนโลยีท่ีชว่ยให้ผู้ป่วยและบคุลากร ทางการแพทย์สามารถพดูคยุตอบโต้กนั 

    ได้แบบ Real-time เช่นเดียวกบัการสื่อสารผ่านระบบ video conference ท่ีคู่สนทนาสามารถมองเห็นหน้าและสนทนากนัได้ทัง้ 2 ฝ่าย ได้อย่างไร้ข้อจ�ากดั 

     ในเร่ืองเวลาและสถานท่ี ฯลฯ

048



รายงานประจ�าปี บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ากดั (มหาชน) พ.ศ. 2563

5. ช่องทางการจ�าหน่าย และกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 บริษัทฯ มีชอ่งทางการจ�าหนา่ยผลติภณัฑ์และบริการใน 2 ลกัษณะดงันี ้

 • การจ�าหนา่ยผลติภณัฑ์และบริการโดยตรง

  ฝ่ายขายของบริษัทฯ จะท�าการตดิตอ่และเจรจากบัลกูค้าโดยตรง โดยบริษัทฯ มีการแบง่ทีมงานขายออกเป็น 5 กลุม่ ตามลกัษณะของกลุม่ลกูค้าเปา้หมาย เน่ืองจาก 

 แตล่ะกลุม่ลกูค้ามีลกัษณะและวิธีการวา่จ้างแตกตา่งกนั โดยฝ่ายขายจะท�าหน้าท่ีดแูลและน�าเสนอบริการตา่ง  ๆ ให้แก่ลกูค้า รวมทัง้เพ่ิมขีดความสามารถในการให้บริการ เพ่ือตอบสนอง 

 ความต้องการแก่ลกูค้าได้อยา่งมีประสทิธิภาพ ลกูค้าของบริษัทฯ ครอบคลมุทัง้กลุม่ลกูค้าเอกชน และหนว่ยงานของภาครัฐ ซึง่สามารถจ�าแนกออกเป็นกลุม่ตา่งๆ ได้ดงันี ้

  ก) กลุม่ผู้ประกอบธรุกิจด้านการถ่ายทอดสญัญาณวิทยโุทรทศัน์และธรุกิจเก่ียวเน่ือง (Broadcasting Sector) 

   หมายถงึ ผู้ประกอบการสถานีวิทยแุละโทรทศัน์ภาคพืน้ดนิ (Terrestrial TV) ผู้ประกอบการสถานีวิทยแุละโทรทศัน์ผา่นดาวเทียม (Satellite TV) ผู้ประกอบการ 

  สถานีวิทย ุ และโทรทศัน์ผา่นสายสญัญาณ (Cable TV) ผู้ประกอบการสถานีวิทยแุละโทรทศัน์ผา่นอินเทอร์เน็ต (IPTV) รวมทัง้ธรุกิจท่ีเก่ียวข้อง โดยธรุกิจเหลา่นีจ้ะท�าการ 

  ถ่ายทอดสญัญาณภาพและเสยีงไปยงัประชาชนทัว่ไปภายในประเทศ เชน่ บริษัท กรุงเทพโทรทศัน์และวิทย ุจ�ากดั (ชอ่ง 7) สถานีวิทยโุทรทศัน์กองทพับก ชอ่ง 5 บริษัท ทรู 

  วิชัน่ส์ เคเบิล้ จ�ากดั (มหาชน) บริษัท อสมท จ�ากดั (มหาชน) บริษัท บีอีซี มลัตมีิเดีย จ�ากดั (ชอ่ง 3) บริษัท เดอะ วนั เอน็เตอร์ไฟรส์ จ�ากดั (GMM One) และ บริษัท ทริปเปิล  

  วี บรอดคาสท์ จ�ากดั (ไทยรัฐทีวี) เป็นต้น

  ข) กลุม่ผู้ประกอบธรุกิจให้บริการด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม (Telecommunications Service Provider Sector)

   หมายถงึ ผู้ประกอบการท่ีให้บริการด้านโครงขา่ยสือ่สารข้อมลู บริการด้านระบบโทรศพัท์เคลือ่นท่ี บริการด้านระบบอินเทอร์เน็ต เชน่ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่  

  จ�ากดั (มหาชน) บริษัท โทเท่ิล แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จ�ากดั (มหาชน) และบริษัท ไทยคม จ�ากดั (มหาชน) เป็นต้น

  ค) กลุม่ผู้ประกอบธรุกิจอ่ืนๆ (Commercial Sector) 

   หมายถึง กลุ่มธุรกิจท่ีต้องการวางระบบเครือข่ายส�าหรับการรับ-ส่งข้อมูลภายในบริษัทหรือหน่วยงานของตน เพ่ือพฒันาระบบโครงสร้างพืน้ฐาน 

  และแอพพลเิคชัน่ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายในองค์กร เชน่ บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ�ากดั บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากดั (มหาชน)  

  บริษัท นิสสนั มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ�ากดัและ บริษัท ปตท. จ�ากดั (มหาชน) เป็นต้น

  ง) กลุม่ลกูค้าท่ีเป็นองค์กรภาครัฐและสาธารณปูโภค (Public Sector) 

   หมายถงึ หนว่ยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ ซึง่จะรวมไปถงึหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องกบัทหาร ต�ารวจ สถานศกึษา และสาธารณปูโภคตา่งๆ ท่ีต้องการพฒันา 

  ระบบโครงสร้างพืน้ฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายในองค์กร เชน่ ส�านกังานต�ารวจแหง่ชาต ิ ส�านกังานศาลยตุธิรรม กระทรวงการคลงั  

  กองบญัชาการกองทพัไทย จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ การไฟฟา้นครหลวง และการไฟฟา้สว่นภมิูภาค เป็นต้น  

  ซึง่สว่นใหญ่จะใช้วิธีจดัซือ้จดัจ้างในลกัษณะเดียวกนักบัระเบียบของทางราชการ เชน่ มีการสอบราคา การประกวดราคาทางอิเลก็ทรอนิกส์ (E-Bidding) เป็นต้น

  จ) กลุม่ลกูค้าตา่งประเทศ (International Sector) 

   บริษัทฯ มีการสง่สนิค้าไปจ�าหนา่ยยงัประเทศตา่งๆ  ซึง่สว่นมากจะเป็นกลุม่ประเทศท่ีอยูใ่นภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ไมว่า่จะเป็นประเทศเวียดนาม 

  มาเลเซีย กมัพชูา พมา่ ส�าหรับตวัอยา่งลกูค้า เชน่ Telekom Malaysia Berhad, Camintel S.A, ScopeTel Sdn Bhd, Department of Civil Aviation Myanmar เป็นต้น

 • การจ�าหนา่ยผลติภณัฑ์และบริการผา่นพนัธมิตรทางธรุกิจ

  พนัธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ ส่วนใหญ่จะอยู่ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารเช่นเดียวกบับริษัทฯ โดยพนัธมิตรเหล่านีจ้ะซือ้ผลิตภณัฑ์ 

 และบริการของบริษัทฯ เพ่ือไปจ�าหน่ายควบคู่กบัผลิตภณัฑ์และบริการของตนเอง หรือการเข้าประมลูงานต่างๆ

 โดยในปี 2561 – 2563 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการ แบง่ตามชอ่งทางการจ�าหนา่ย และกลุม่ลกูค้าตา่งๆ เป็นดงันี ้

ผู้ประกอบธรุกิจทัว่ไป

ผู้ประกอบธรุกิจด้านการแพร่กระจายสญัญาณ

ผู้ประกอบธรุกิจให้บริการด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม

องค์กรภาครัฐและสาธารณปูโภค

ลกูค้าตา่งประเทศ

รวม

ล้านบาท

258.95

112.48

100.68

259.95

17.60

749.66

ล้านบาท

240.60

82.38

269.16

218.91

24.10

835.15

ล้านบาท

134.85

98.21

132.34

191.36

39.27

596.03

ร้อยละ (%)

34.54

15.00

13.43

34.68

2.35

100.00

ร้อยละ (%)

28.81

9.86

32.23

26.21

2.89

100.00

ร้อยละ (%)

22.62

16.48

22.20

32.11

6.59

100.00

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563
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ตวัอยา่งผลงานท่ีผา่นมาของบริษัทฯ ในชว่งปี 2561 – 2563

2563

2563

2563

2562

2562

2562

2562

2561

2561

2561

2563

2563

2563

2562

2562

2562

2562

2561

2563

2562

2562

2561

ปี ลกูค้า โครงการ / สนิค้า มลูคา่งาน (ล้านบาท)

ส�านกังานศาลยตุธิรรม

บริษัท ไทยคม จ�ากดั (มหาชน)

บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จ�ากดั

ส�านกัปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม

กรมสื่อสารอิเลก็ทรอนิกส์ทหารอากาศ

ส�านกังานศาลยตุธิรรม

กรมปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั

บริษัท ไทยคม จ�ากดั (มหาชน)

ศาลยตุธิรรม

กองทพัเรือ

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแหง่ประเทศไทย

บริษัท ทรี บีบี ทีวี จ�ากดั

บริษัท อสมท จ�ากดั (มหาชน)

ส�านกัประชาสมัพนัธ์เขต 4 จ.พิษณโุลก

ส�านกัประชาสมัพนัธ์เขต 2 จ. อบุลราชธานี

ส�านกัประชาสมัพนัธ์เขต 6 จ.สงขลา

ส�านกัประชาสมัพนัธ์เขต 4 จ.พิษณโุลก

บริษัท ทีโอที จ�ากดั (มหาชน)

บริษัท ไทรเนอร์ย่ี คอมม์-ทีเอชเอ จ�ากดั

กรมการทหารสื่อสาร กองทพับก

บริษัท ทรูมฟู เอช ยนิูเวอร์แซล คอมมิวนิเคชัน่ จ�ากดั

ส�านกังานต�ารวจแหง่ชาติ

1. ระบบรักษาความปลอดภยัในการสื่อสารผา่นระบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์

    ทดแทนระบบเดิม(Firewall system)

2. โครงการจดัหาระบบผดัฟอ้งฝากขงัทางไกลผา่นจอภาพระยะท่ี 1

3. วสัดคุอมพิวเตอร์และครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ตอ่พว่ง

    ส�าหรับเปิดท�าการศาลแขวงกระบ่ีและศาลแขวงตรัง

โครงการตดิตัง้ระบบสื่อสารดาวเทียม ระบบ Ku-Band  

ส�าหรับเรือหลวงจ�านวน 7 ล�า (RTN-Maritime Ku-Band  Phase II)

ซือ้ขายอปุกรณ์ HSM ส�าหรับโครงการ Infrastructure for Base 24 

(Thales KTBCS - HSM Hardware Infrastructure)

ระบบประชมุทางไกลผา่นจอภาพ

วิทย ุVHF/UHF/AM Multiband

ระบบถ่ายทอดสดสญัญาณภาพและเสียง

ครุภณัฑ์ส�าหรับห้องประชมุ

Satellite Communications Turnkey Solution เพ่ือกองทพัเรือ

จดัหาระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ภายในอาคารศาลยตุธิรรม ระยะท่ี 2 : 61 แหง่

ขายและตดิตัง้อปุกรณ์ควบคมุระบบบงัคบับญัชา

โครงการปรับปรุงระบบเคร่ืองสง่โทรทศัน์  จ�านวน 18 สถานี  

(TPBS-Transmitter 22 units)

ระบบออกอากาศโทรทศัน์ของ 3BB giga TV (TV-Playout System)

โครงการปรับปรุงประสทิธิภาพระบบ Combiner จ�านวน 11 สถานี  (Combiner 11 Station)

ปรับปรุงประสทิธิภาพสถานีวิทยกุระจายเสียงแหง่ประเทศไทย 

จ. สโุขทยั ระบบ เอฟ เอม็ ขนาด 1 กิโลวตัต์

ปรับปรุงประสทิธิภาพสถานีวิทยกุระจายเสียงแหง่ประเทศไทย 

จ. มกุดาหาร ระบบ เอฟ เอม็ ขนาด 1 กิโลวตัต์

ปรับปรุงประสทิธิภาพสถานีวิทยกุระจายเสียงแหง่ประเทศไทย 

จ. ยะลา ระบบ เอ เอม็ ขนาด 10 กิโลวตัต์

ปรับปรุงประสทิธิภาพสถานีวิทยกุระจายเสียงแหง่ประเทศไทย 

จ. สโุขทยั ระบบ เอฟ เอม็ ขนาด 1 กิโลวตัต์

อปุกรณ์ส�าหรับโครงการวดัระดบัการให้บริการ

โครงขา่ยโทรทศัน์ภาคพืน้ดนิในระบบดจิิตลั

รถสื่อสารทางโทรศพัท์ Laos Telecom 2 คนั (Laos Telecom Vehicle 2 Set)

รถซอ่มบ�ารุงระบบโทรคมนาคม

ปรับแตง่รถเพ่ือใช้เป็นสถานีสง่สญัญาณโทรศพัท์ประเภทเคลื่อนท่ี 

รถสื่อสารดาวเทียมระบบ C-Band 

ผลติภณัฑ์ระบบสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunications Products)

84.48

23.56

14.12

12.43

24.61

4.67

4.46

41.68

39.40

36.44

16.58

9.02

7.59

6.42

6.35

8.99

6.42

13.49

6.66

9.10

18.00

55.7

ผลติภณัฑ์ระบบถ่ายทอดสญัญาณโทรทศัน์และดจิิทลัทีวี (Broadcasting and Digital TV Products)

ผลติภณัฑ์ภายใต้ช่ือ PlanetComm (Products distributed under the PlanetComm brand)
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2.5 การจัดหาผลิตภัณฑ์

 ในการจดัหาผลิตภณัฑ์ บริษัทฯ จะคดัเลือกและจดัหาผลิตภณัฑ์หรือสินค้าท่ีมีคณุภาพจากแหล่งท่ีเหมาะสม โดยบริษัทฯ จะสัง่ซือ้สินค้าส่วนใหญ่จากผู้ผลิตท่ีบริษัทฯ 

ได้รับการแต่งตัง้เป็นตวัแทนจ�าหน่าย ซึง่บริษัทฯ มีความรู้ความเช่ียวชาญในตวัอปุกรณ์และมีความมัน่ใจในคณุภาพ ส�าหรับสินค้าท่ีบริษัทฯ ยงัไม่ได้รับการแต่งตัง้เป็น

ตวัแทนจ�าหน่าย  บริษัทฯ จะสัง่ซือ้จากผู้จดัจ�าหน่ายท่ีอยู่ในรายช่ือ ผู้จดัจ�าหน่ายสินค้าท่ีผ่านการพิจารณาจากบริษัทฯ ในเร่ืองของคณุภาพและบริการจนเป็นท่ียอมรับใน

เบือ้งต้น (Approved Vendors List) แล้วเท่านัน้ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. ผลติภณัฑ์เก่ียวกบัระบบสื่อสารโทรคมนาคม (Products related to Telecommunications Systems)

ก) ระบบสื่อสารแบบไร้สาย (Wireless Networks)

ข) ระบบสื่อสารแบบโครงข่ายสายสญัญาณ (Wired Networks and Security)

ระบบสื่อสารผา่นดาวเทียม

(Satellite Communications)

ระบบสื่อสารไร้สายความเร็วสงูภาคพืน้ดนิ

ระบบสื่อสารวิทยุ

ระบบสื่อสารเครือขา่ยข้อมลู

ระบบสื่อสารความเร็วสงูผา่นใยแก้วน�าแสง

ระบบรักษาความปลอดภยั

กลุม่ผลติภณัฑ์

กลุม่ผลติภณัฑ์

เคร่ืองผสมสญัญาณรับ-สง่ข้อมลูผา่นดาวเทียม

อปุกรณ์แปลงสญัญาณรับ-สง่คลื่นวิทยุ

อปุกรณ์รับ-สง่สญัญาณวิทยผุา่นดาวเทียม

สายอากาศส�าหรับระบบสื่อสารผา่นดาวเทียม

ระบบโครงขา่ยสถานีดาวเทียมภาคพืน้ดนิขนาดเลก็

ระบบสื่อสารไร้สายความเร็วสงูแบบ Broadband

ระบบสื่อสารไร้สายความเร็วสงูแบบ Wi-Fi

ระบบวิทยสุื่อสารแบบดจิิทลั

ระบบสื่อสารวิทยแุบบประสาน

ระบบวิทยสุื่อสารส�าหรับ SCADA

เราต์เตอร์

อปุกรณ์แปลงสญัญาณ

อปุกรณ์รับ-สง่สญัญาณความเร็วสงูผา่นใยแก้วน�าแสง

สายใยแก้วน�าแสงและอปุกรณ์ประกอบโครงขา่ย

ระบบรักษาความปลอดภยัข้อมลู

ระบบรักษาความปลอดภยัทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภท

ประเภท

Comtech EF Data

IRT technologies

Viasat - ViaSat, Inc.

GD Satcom - SATCOM technologies

Kymeta Corporation

ETL – ETL Systems Ltd.

Norsat – Norsat International Inc.

Gigasat – Ultra Electronics GigaSat

Iridium - Iridium Communications Inc.

Cambium 

Cisco 

Mimosa – Mimosa Networks, Inc.

Will-Burt – The Will-Burt Company DTC - Domo 

Tactical Communications Ltd.

JPS Raytheon – Raytheon Company

GE MDS – General Electric International, Inc.

Barrett Communications

Harris 

Cisco - Cisco Systems, Inc

Patton – Patton Electronics Company

3M – 3M Global Channel Services, Inc.

Thales – Thales Transport & Security (Hong Kong) Ltd.

Entrust 

SRAN - SRAN Technology Co., Ltd.

Cobwebs - Cobwebs Technologies Ltd.

ตราสนิค้า - ผู้จดัจ�าหนา่ย

ตราสนิค้า - ผู้จดัจ�าหนา่ย

2.4 นโยบายราคา

 นโยบายราคาของบริษัทฯ จะแตกตา่งกนัไปตามประเภทสนิค้าและบริการ

 1. กรณีท่ีเป็นผลติภณัฑ์ท่ีบริษัทฯ เป็นตวัแทนจ�าหนา่ย บริษัทฯ จะก�าหนดราคาขายด้วยต้นทนุบวกอตัราก�าไรขัน้ต้นท่ีเหมาะสม (Cost-Plus Pricing) โดยค�านงึถงึราคา

สนิค้าของคูแ่ขง่ในท้องตลาด เพ่ือให้สามารถแขง่ขนัได้

 2. กรณีท่ีเป็นผลติภณัฑ์ภายใต้ช่ือ PlanetComm บริษัทฯ จะก�าหนดราคาขาย โดยค�านงึถงึราคาสนิค้าเทียบเคียงหรือสนิค้าทดแทนของคูแ่ขง่ในท้องตลาด เพ่ือให้สามารถ

แขง่ขนัได้
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ค) ระบบมลัติมีเดีย (Collaboration Systems)

2. ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบการถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และดิจิทัลทีวี (Products Related to Broadcasting and Digital TV Systems)

 สญัญาในการแตง่ตัง้บริษัทฯ เป็นตวัแทนจ�าหนา่ยตา่งๆ โดยทัว่ไปจะมีอายปุระมาณ 1-2 ปี ซึง่เป็นลกัษณะโดยปกตขิองสญัญาแตง่ตัง้ตวัแทนจ�าหนา่ยในธรุกิจเทคโนโลยี

สารสนเทศ อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ มีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผู้ผลติและผู้จ�าหนา่ยสนิค้า เน่ืองจากสว่นใหญ่ด�าเนินธรุกิจร่วมกนัมาเป็นเวลานาน ท�าให้บริษัทฯ มัน่ใจวา่จะสามารถเป็นตวัแทน

จ�าหนา่ยให้กบัผู้ผลติดงักลา่วตอ่ไป นอกจากนี ้การมีความสมัพนัธ์ท่ีดี ชว่ยเอือ้ประโยชน์ในการประกอบธรุกิจ ไมว่า่จะเป็นการให้ความชว่ยเหลอืทางเทคนิค การให้สว่นลดพิเศษในการสัง่

ซือ้ การสง่มอบของทนัตามก�าหนดเวลา การปอ้งกนัภาวะขาดแคลนสนิค้า เป็นต้น โดยการซือ้สนิค้าของบริษัทฯ จะมีการสัง่ซือ้จากผู้ผลติและผู้จ�าหนา่ยทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ

มลูคา่และสดัสว่นการซือ้ผลติภณัฑ์หรือสนิค้าจากแหลง่ท่ีมาในประเทศและตา่งประเทศของบริษัทฯ ระหวา่งปี 2561 – 2563

ระบบผลติรายการโทรทศัน์

สื่อมลัตมีิเดียและระบบสตดูิโอ

ระบบกระจายสญัญาณ

และสง่สญัญาณโทรทศัน์

ในประเทศ

ตา่งประเทศ

มลูคา่การซือ้สนิค้ารวม

ระบบประชมุทางไกลเสมือนจริง

ระบบสื่อสารรวมศนูย์

ระบบประชมุเสียง

กลุม่ผลติภณัฑ์

แหลง่ท่ีมา

กลุม่ผลติภณัฑ์

ระบบกล้องโทรทศัน์ส�าหรับงาน Studio

ระบบกล้องโทรทศัน์แบบไร้สาย

ระบบสญัญาณภาพและเสียงส�าหรับงานสตดูโิอ

ระบบ Media Asset Management

ระบบถ่ายทอดสญัญาณโทรทศัน์ผา่นเครือขา่ย 4G/5G

ระบบประมวลผลและเข้ารหสัสญัญาณโทรทศัน์

ระบบเคร่ืองสง่สญัญาณโทรทศัน์

ซอฟต์แวร์ส�าหรับออกแบบและวางแผนโครงขา่ย

อปุกรณ์ประกอบสถานีถ่ายทอดสญัญาณโทรทศัน์

ล้านบาท

286.67

169.94

456.61

ล้านบาท

516.32

147.03

663.34

ล้านบาท

192.00

144.09

336.09

ร้อยละ (%)

62.78

37.22

100.00

ร้อยละ (%)

77.84

22.16

100.00

ร้อยละ (%)

57.13

42.87

100.00

ระบบจดัการประชมุทางไกลเสมือนจริงและระบบประกอบ

ระบบสื่อสารรวมศนูย์

โทรศพัท์แบบ IP

อปุกรณ์ส�าหรับระบบห้องประชมุ

ประเภท

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2562

ประเภท

Sony – Sony Corporation

DTC – Domo Tactical Communications Ltd.

Evertz - Evertz Microsystems Ltd.

Sony – Sony Corporation

Evertz - Evertz Microsystems Ltd.

DALET – Dalet Digital Media Systems

TVU - TVU Networks Corp.

Harmonic – Harmonic Inc.

AppearTV

Tredess – Tredess 2010 S.L.

Kathrein – Kathrein Indochina Co., Ltd.

Jampro – Jampro Antennas, INC.

Cisco - Cisco Systems, Inc

Poly – Poly Inc.

Extron Electronics Asia Pte Ltd.

Kramer - Kramer Electronics Ltd.

Clearone - ClearOne Communications, Inc.

ตราสนิค้า - ผู้จดัจ�าหนา่ย

ตราสนิค้า - ผู้จดัจ�าหนา่ย
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2.6 งานที่ยังไม่ส่งมอบ

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีงานท่ียงัไม่ส่งมอบมลูค่ารวมประมาณ 139 ล้านบาท ซึง่คาดว่าจะส่งมอบให้แล้วเสร็จภายใน ปี 2564 โดยประมาณร้อยละ 55  

จะส่งมอบได้ภายในไตรมาส 1 และประมาณร้อยละ 25 จะส่งมอบได้ภายในไตรมาส 3 

 ทัง้นี ้บริษัทฯ ไมมี่โครงการท่ียงัไมส่ง่มอบท่ีมีมลูคา่ตัง้แตร้่อยละ 10 ขึน้ไปของรายได้รวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563

2.7 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 เน่ืองจากบริษัทฯ เป็นผู้ ให้บริการ และเป็นตวัแทนจ�าหน่ายผลิตภณัฑ์ทางด้านเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทลัทีวี โดยให้บริการออกแบบ ติดตัง้ จ�าหน่าย

ระบบสื่อสารและระบบดิจิทลัทีวีแบบครบวงจร ไม่ได้เป็นผู้ผลิตสินค้าจึงไม่มีการด�าเนินงานท่ีส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยตรง  อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีความมุ่งมัน่ 

ท่ีช่วยป้องกนัมลพิษท่ีเกิดขึน้จากการให้บริการด้าน System Integrator และกิจกรรมอ่ืนๆ ของบริษัทฯ เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการจดัการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง  

รวมทัง้สนับสนุนให้พนักงานทุกคนตระหนักและมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น การคัดแยกของเสีย การลดมลพิษทางน�า้และทางอากาศ เป็นต้น โดยมี 

รายละเอียดในส่วนท่ี 2 หวัข้อความรับผิดชอบต่อสงัคม 



รายงานประจ�าปี บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ากดั (มหาชน) พ.ศ. 2563

1. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

 บริษัทฯ ด�าเนินธรุกิจให้บริการด้านเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม และดจิิทลัทีวี ซึง่ธรุกิจเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม เป็นธรุกิจท่ีมีการพฒันาและเปลี่ยนแปลงอยูเ่สมอ 

ดงันัน้หากมีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบตอ่การด�าเนินธรุกิจของบริษัทฯ ทัง้ในด้านสนิค้าคงคลงั รวมทัง้ต้นทนุโครงการและโอกาสในการได้งาน

จากการเข้าประมลูโครงการตา่งๆ 

 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวท่ีเกิดขึน้อยู่ตลอดเวลา จากการท่ีผู้บริหารของบริษัทฯ มีความเช่ียวชาญในธุรกิจ

เทคโนโลยีสื่อสารสารสนเทศมานานกว่า 30 ปี ท�าให้มีความเข้าใจในอุตสาหกรรมเป็นอย่างดี รวมทัง้จากการท่ีบริษัทฯ เป็นตวัแทนจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ชัน้น�าระดบัโลก 

บริษัทฯ จะได้รับทราบข้อมลู ขา่วสารตา่งๆ เก่ียวกบัแนวโน้ม หรือเทคโนโลยีตา่งๆ จากเจ้าของผลติภณัฑ์อยา่งตอ่เน่ือง ประกอบกบับริษัทฯ มีฝ่ายวิจยัและพฒันาของตนเอง  

ซึ่งจะเป็นฝ่ายท่ีมีการติดตามข้อมูลข่าวสารท่ีเก่ียวข้องกับการพฒันาของเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างใกล้ชิด บริษัทฯ ยังมีนโยบายส่งเสริมให้บุคลากรในสายงานท่ีเก่ียวข้อง  

โดยเฉพาะวิศวกรและบคุลากรด้านการตลาดและการขายให้เข้ารับการอบรมผลติภณัฑ์และเทคโนโลยีใหม่ๆ  อยา่งสม�่าเสมอ นอกจากนี ้ บริษัทฯ มีนโยบายในการจดัเก็บสนิค้า

คงคลงัเฉพาะสนิค้าทัว่ๆ ไปท่ีมีการขายตอ่เน่ืองและมีการหมนุเวียนสนิค้าคงคลงัสม�่าเสมอ เชน่ ระบบประชมุทางไกลด้วยเสียง (Audio Conference) ระบบประชมุทางไกล

เสมือนจริง (TelePresence) เป็นต้น เพ่ือให้สามารถตอบสนองตอ่ความต้องการของลกูค้าได้อยา่งทนัที และสร้างความได้เปรียบในการแขง่ขนั สว่นกรณีการจ�าหนา่ยสนิค้า 

ท่ีเป็นโครงการ บริษัทฯ จะสัง่ซือ้สนิค้าภายหลงัจากได้รับการวา่จ้างในแตล่ะโครงการเทา่นัน้ ซึง่จะชว่ยลดความเสี่ยงท่ีเกิดจากความล้าสมยัหรือลดลงของมลูคา่ราคาสนิค้าได้

2. ความเสี่ยงจากการพึง่พิงผู้จ�าหนา่ยสนิค้ารายใหญ่

 ในการด�าเนินธรุกิจของบริษัทฯ สนิค้าท่ีจ�าหนา่ยให้แก่ลกูค้าสว่นใหญ่เป็นสนิค้าท่ีสัง่ซือ้จากผู้ผลติหรือตวัแทนจ�าหนา่ยของผู้ผลติ โดยเฉพาะอปุกรณ์ส�าหรับระบบประชมุ

ทางไกลผา่นจอภาพ ซึง่บริษัทฯ เป็นตวัแทนจ�าหนา่ยและพนัธมิตรธรุกิจของผู้ผลติรายใหญ่และมีช่ือเสยีงของโลก คือ Cisco Systems International B.V. (“Cisco”) ซึง่ถือเป็นผู้ผลติ

อปุกรณ์ส�าหรับระบบสารสนเทศและการสือ่สารชัน้น�าของโลก ท่ีผลติสนิค้าท่ีมีคณุภาพสงู มีความทนทานในการใช้งาน และเป็นท่ียอมรับจากผู้ใช้อยา่งกว้างขวาง ปี 2561-2563 

บริษัทฯ สัง่ซือ้สนิค้าจาก Cisco คดิเป็นสดัสว่น ร้อยละ 15.80 ร้อยละ 9.02 และร้อยละ 21.43ของมลูคา่การสัง่ซือ้สนิค้าโดยรวมของบริษัทฯ ตามล�าดบั ดงันัน้หากในอนาคต 

Cisco มีการเปลีย่นแปลงนโยบายทางธรุกิจ โดยเข้ามาจ�าหนา่ยผลติภณัฑ์เอง หรือไมแ่ตง่ตัง้ให้บริษัทฯ เป็นตวัแทนจ�าหนา่ย อาจก่อให้เกิดผลกระทบตอ่การด�าเนินงานของบริษัทฯ ได้

 อยา่งไรก็ตาม Cisco มีนโยบายอยา่งชดัเจนมาโดยตลอดท่ีจะขยายธรุกิจโดยผา่นทางพนัธมิตรและตวัแทนจ�าหนา่ย ซึง่นอกจากจะสามารถลดคา่ใช้จา่ยแล้ว ยงัสามารถเข้าถงึ

กลุม่ลกูค้าท่ีหลากหลายผา่นทางพนัธมิตรและตวัแทนจ�าหนา่ยอีกด้วย อีกทัง้บริษัทฯ มีความสมัพนัธ์ทางการค้ากบั Cisco มาเป็นเวลานานมากกวา่ 10 ปี โดยตลอดเวลาท่ีผา่นมา

บริษัทฯ มีนโยบายในการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบั Cisco รวมถงึการพฒันาปรับปรุงกระบวนการท�างานให้ได้ตามมาตรฐานท่ี Cisco ก�าหนด ท�าให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจาก Cisco 

โดยเป็นบริษัทในประเทศไทยรายเดียวท่ีได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นตวัแทนจ�าหนา่ย TelePresence ระดบัสงูสดุ (TelePresence Video - Master Authorized Technology Partner) 

ตัง้แตปี่ 2555 รวมทัง้ได้รับรางวลั Top Congeniality Collaboration Partner Award และ รางวลั Premier Certified Partner (Cisco Channel Partner Program) จาก Cisco  

ในปี 2556 อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะรักษาความสมัพนัธ์กบัผู้จ�าหนา่ยรายอ่ืนๆ เพ่ือลดความเสีย่งจากการพึง่พาผู้ผลติรายใดรายหนึง่มากเกินไป 

3. ความเสี่ยงจากการพึง่พิงบคุลากร

 ธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นธุรกิจท่ีต้องพึ่งพาบุคลากรท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญในการออกแบบและวางระบบในการท�าการตลาดและ 

การปฏิบตังิาน รวมถงึการให้ค�าแนะน�าท่ีเหมาะสมแก่ลกูค้าแตล่ะราย ดงันัน้หากบริษัทฯ สญูเสียพนกังานท่ีมีความเช่ียวชาญ ประสบการณ์ รวมทัง้วิศวกรท่ีได้รับประกาศนียบตัร

จากตวัแทนจ�าหนา่ยตา่งๆ เชน่ Cisco เป็นต้น อาจสง่ผลกระทบตอ่การด�าเนินธรุกิจของบริษัทฯ ได้ 

 บริษัทฯ ให้ความส�าคญัต่อนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยการส่งเสริมและลงทุนในการพฒันาความรู้ความสามารถของบุคลากรในทุกระดบั ไม่ว่าจะเป็น 

ความรู้เฉพาะด้านท่ีเก่ียวกบัการด�าเนินธรุกิจของบริษัทฯ ยงัรวมไปถงึการฝึกอบรมให้มีความรู้เก่ียวกบั สนิค้าและเทคโนโลยีในกลุม่สนิค้าตา่งๆ ท่ีบริษัทฯ เป็นตวัแทนจ�าหนา่ย 

ขณะเดียวกนั บริษัทฯ สร้างแรงจงูใจในเร่ืองสวสัดกิาร และผลตอบแทน โดยการก�าหนดคา่ตอบแทนท่ีเหมาะสมอยูใ่นระดบัท่ีสามารถเทียบเคียงได้กบับริษัทในกลุม่อตุสาหกรรมเดียวกนั 

 ส�าหรับ วิศวกรของบริษัทฯ ท่ีได้รับประกาศนียบตัรจาก Cisco เป็นพนกังานท่ีร่วมงานกบับริษัทฯ เป็นเวลานานกวา่ 10 ปี นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีนโยบายสง่เสริมความรู้  

และการอบรมเพ่ือให้พนกังานได้รับประกาศนียบตัรของ Cisco และตวัแทนจ�าหนา่ยรายอ่ืนเพ่ิมมากย่ิงขึน้ด้วย 

4. ความเสี่ยงจากความลา่ช้าในการสง่มอบโครงการให้ลกูค้า ซึง่อาจมีคา่ปรับ

เน่ืองจากการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  เป็นการให้บริการด้านเทคโนโลยีสื่อสารสารสนเทศ ซึง่งานบางส่วนมีลกัษณะเป็นงานโครงการ ซึง่มีระยะเวลาด�าเนินงานเฉลี่ย

ประมาณ 3-6 เดือน ทัง้นี ้ ขึน้อยูก่บัขนาดและความซบัซ้อนของโครงการ ซึง่หากบริษัทฯ ไมส่ามารถด�าเนินงานและสง่มอบได้ตามระยะเวลาท่ีก�าหนดไว้ในสญัญา บริษัทฯ 

อาจต้องเสียค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง ซึง่จะส่งผลกระทบต่อรายได้ในการด�าเนินงานของบริษัทฯ  ในปี 2563 ได้เกิดเบีย้ปรับจ�านวน 0.25 ล้านบาทจากงานโครงการหนึ่ง 

อนัเน่ืองมาจากความลา่ช้าในการสง่มอบงาน คา่ปรับคดิเป็นร้อยละ 0.41 ของมลูคา่โครงการ

อยา่งไรก็ตามเพ่ือเป็นการปอ้งกนัความเสี่ยงดงักลา่วไมใ่ห้เกิดขึน้อีกในอนาคต บริษัทฯ ได้มีการจดัตัง้แผนกบริหารโครงการ (Project Management Office) เพ่ือรับผิดชอบ

ในการบริหาร จดัการ วางแผนตารางการท�างาน โดยมีการปรับปรุงแผนงานให้สอดคล้องกบัระยะเวลาท่ีก�าหนดและสง่มอบงานให้กบัลกูค้าเป็นระยะอยา่งมีระบบและตอ่เน่ือง 

ซึง่จะท�าให้บริษัทฯ สามารถแก้ไขปัญหาท่ีอาจเกิดขึน้ได้อยา่งรวดเร็วและทนัเวลาโดยไมก่ระทบตอ่โครงการโดยรวม

ปัจจัยความเสี่ยง

053
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5. ความเสี่ยงด้านอตัราการแลกเปลี่ยน

บริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านอตัราแลกเปลี่ยน เน่ืองจากสนิค้าของบริษัทฯ บางสว่นต้องสัง่ซือ้จากตา่งประเทศ ในขณะท่ีรายได้จากการขายสนิค้าและบริการสว่นใหญ่ 

ในรูปเงินบาท สง่ผลให้บริษัทฯ มีภาระผกูพนัในการช�าระเงินในรูปสกลุเงินตราตา่งประเทศ ซึง่สว่นใหญ่เป็นสกลุเงินดอลลา่ห์สหรัฐ ปี 2561-2563 บริษัทฯ มีการสัง่ซือ้สนิค้า 

ท่ีจะต้องช�าระเป็นเงินตราต่างประเทศเป็นจ�านวน 169.94 ล้านบาท 147.03 ล้านบาท และ 144.09 ล้านบาท หรือคิดเป็นสดัส่วน ร้อยละ 37.22 ร้อยละ 22.16  

และ ร้อยละ 42.87 ของมลูค่าการสัง่ซือ้สินค้ารวม ตามล�าดบั

บริษัทฯ มีนโยบายป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน โดยการก�าหนดค่าความเสี่ยงของอตัราแลกเปลี่ยนเพ่ิมเติมในการค�านวณต้นทนุผลิตภณัฑ์ และต้นทนุ 

โครงการ รวมทัง้ท�าสัญญาซือ้ขายเงินตราล่วงหน้า (Forward Contract) ตามสถานการณ์และความจ�าเป็น ทัง้นี ้ ในปี 2561 บริษัทมีก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 

จ�านวน 4.57 ล้านบาท ปี 2562 บริษัทมีก�าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนจ�านวน 1.97 ล้านบาท และ ปี 2563 บริษัทมีก�าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนจ�านวน 1.03 ล้านบาท

6. ความเสี่ยงจากความผนัผวนของรายได้ 

รายได้ของบริษัทฯ อิงกบัหนว่ยงานภาครัฐเป็นสดัสว่นร้อยละ 34.68 ในปี 2561 ร้อยละ 26.21 ในปี 2562 และร้อยละ 32.26 ในปี 2563 จงึอาจท�าให้มีผลกระทบ 

ตอ่ผลประกอบการในแตล่ะไตรมาสของบริษัทฯ จากการอนมุตังิบประมาณของหนว่ยงานราชการ ซึง่สว่นใหญ่จะอยูใ่นชว่งไตรมาส 4 อยา่งไรก็ตาม ปัจจบุนัหนว่ยงานราชการ 

มีการกระจายไมใ่ห้งบประมาณมีการกระจกุตวัอยูใ่นชว่งไตรมาส 3-4 ซึง่จะท�าให้รายได้ของบริษัทฯ มีความสม�่าเสมอมากขึน้

7. ความเสี่ยงจากการพึง่พิงผู้บริหาร

 บริษัทฯ ก่อตัง้โดยนายประพฒัน์ รัฐเลศิกานต์ และนายเทรเวอร์ จอห์น ทอมสนั ซึง่มีความเช่ียวชาญและประสบการณ์ในอตุสาหกรรมเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม 

มานานกวา่ 30 ปี สง่ผลท�าให้ทัง้ 2 ทา่นเป็นผู้ มีบทบาทส�าคญัในการบริหาร บริษัทฯจงึมีความเสี่ยงจากการพึง่พิงผู้บริหารทัง้ 2 ทา่น อยา่งไรก็ตาม ทัง้นายประพฒัน์ 

และ นายเทรเวอร์ จอห์น แตล่ะรายยงัคงสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 31.58 ของทนุจดทะเบียนและช�าระแล้วของบริษัทฯ (รวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้อง) ซึง่นบัวา่เป็นสดัสว่นท่ีสงู

และเป็นแรงจงูใจให้ผู้บริหารทัง้ 2 ทา่น ในการบริหารงานให้บริษัทฯ เจริญเติบโตตอ่ไป นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัมีนโยบายผลกัดนัให้มีการบริหารงานเป็นทีมงานเพ่ิมมากขึน้ 

มีการว่าจ้างบุคลากรมืออาชีพจากภายนอกเข้ามาช่วยบริหาร โดยค�านึงถึงการพฒันาประสิทธิภาพและศกัยภาพของบริษัทฯ เป็นส�าคญั บริษัทฯ ยงัด�าเนินโครงการ 

สร้างผู้บริหารระดบั CEO จากผู้บริหารระดบั EVP/VP (Succession Plan) เพ่ือเตรียมความพร้อมส�าหรับหวัหน้าผู้บริหารในยคุตอ่ไป

054



รายงานประจ�าปี บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ากดั (มหาชน) พ.ศ. 2563

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

1. รายละเอียดของทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีทรัพย์สนิท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจดงัตอ่ไปนี ้

2. นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัท แพลนเน็ตไฟเบอร์ จ�ากดั

 เม่ือวนัท่ี 23 มีนาคม 2560 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้จดัตัง้บริษัท แพลนเน็ตไฟเบอร์ จ�ากดั เพ่ือประกอบธุรกิจ ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสงู 

และบริการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องบนโครงข่ายไฟเบอร์ออฟติก ซึง่มีทนุจดทะเบียน 5 ล้านบาท (หุ้นสามญั 500,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 10 บาท) โดยสดัส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ  

ในบริษัทย่อยดงักล่าวเป็นร้อยละ 100 บริษัทย่อยดงักล่าวได้จดทะเบียนจดัตัง้กบักระทรวงพาณิชย์เม่ือวนัท่ี 16 สิงหาคม 2560 และเรียกช�าระค่าหุ้นท่ีออกในคราวแรก 

หุ้นละ 2.50 บาท (เรียกช�าระค่าหุ้นร้อยละ 25 ของทนุจดทะเบียน) คิดเป็นมลูค่าท่ีเรียกช�าระแล้วเป็นจ�านวนเงิน 1.25 ล้านบาท บริษัทฯ ได้ช�าระเงินค่าหุ้นดงักล่าวตาม

สดัส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นจ�านวน 1.25 ล้านบาท 

 ในเดือนสงิหาคม 2562 บริษัทฯ ได้ช�าระคา่หุ้นเตม็มลูคา่ คดิเป็นมลูคา่ท่ีเรียกช�าระแล้วเป็นจ�านวนเงิน 5 ล้านบาท ตอ่มาในปี 2563 บริษัทฯ มีการเพ่ิมทนุจ�านวน 122 ล้านบาท 

โดยการโอนทรัพย์สินจากบริษัทแม่ รวมเป็นเงินทนุจดทะเบียนท่ีช�าระแล้วทัง้สิน้เป็นจ�านวนเงิน 127 ล้านบาท 

บริษัท แพลนเน็ตคลาวด์ จ�ากดั

 เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2562 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้จดัตัง้บริษัท แพลนเน็ตคลาวด์ จ�ากดั เพ่ือประกอบธุรกิจผู้จ�าหน่ายและให้บริการซอฟต์แวร์ 

และฮาร์ดแวร์ ซึง่มีทนุจดทะเบียน 5 ล้านบาท (หุ้นสามญั 500,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 10 บาท) โดยสดัส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยดงักล่าวเป็นร้อยละ 100 

 บริษัทย่อยดงักล่าวได้จดทะเบียนจดัตัง้กบักระทรวงพาณิชย์เม่ือวนัท่ี 10 ตลุาคม 2562 และเรียกช�าระค่าหุ้นท่ีออกในคราวแรกหุ้นละ 2.50 บาท เป็นร้อยละ 25 ของทนุ

จดทะเบียน คิดเป็นจ�านวนเงิน 1.25  ล้านบาท และบริษัทฯ ได้ช�าระเงินค่าหุ้นตามสดัส่วนดงักล่าวแล้ว ต่อมาเม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2563 บริษัทฯ ได้ช�าระเงินค่าหุ้น

จ�านวน 3.75  ล้านบาท รวมช�าระเงินค่าหุ้นทัง้สิน้ จ�านวน 5 ล้านบาท

 บริษัทฯ ยงัคงมีแผนพิจารณาลงทนุเพ่ิมเติมในธุรกิจท่ีเกือ้หนนุและเอือ้ประโยชน์ต่อการท�าธุรกิจของบริษัทฯ หรือเป็นธุรกิจซึง่อยู่ในอตุสาหกรรมท่ีมีแนวโน้มการเจริญ

เติบโต โดยจะค�านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีได้รับจากการลงทนุเป็นส�าคญั ทัง้นี ้ บริษัทฯ จะด�าเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อก�าหนดและประกาศของคณะกรรมการก�ากบั

ตลาดทนุ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง โดยบริษัทฯ จะพิจารณาส่งกรรมการเข้าไปเป็นตวัแทนเพ่ือร่วมก�าหนดนโยบาย และ/หรือส่งตวั

แทนไปเป็นผู้บริหารเข้าร่วมการบริหารงานซึง่ในการพิจารณาดงักล่าวจะขึน้อยู่กบัความเหมาะสมและจ�าเป็นในแต่ละกรณี

ข้อพิพาททางกฎหมาย 

 -  ไม่มี –

อปุกรณ์ทดสอบและอปุกรณ์โครงขา่ย

ยานพาหนะ

เคร่ืองตกแตง่และตดิตัง้และเคร่ืองใช้ส�านกังาน

รวม

ประเภท/ลกัษณะทรัพย์สนิ

เป็นเจ้าของ

เป็นเจ้าของ

เป็นเจ้าของ

ไมต่ดิภาระผกูพนั

บางสว่นตดิภาระผกูพนัตามสญัญาเชา่ซือ้

ไมต่ดิภาระผกูพนั

124.20

13.18

3.25

140.63

ลกัษณะกรรมสทิธ์ิ ภาระผกูพนั
มลูคา่ตามบญัชีสทุธิ 

ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 63 (ล้านบาท)
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โครงสร้างการจัดการ

กรรมการผู้ มีอ�านาจลงนามผกูพนับริษัทฯ

 ผู้ มีอ�านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท คือ นายประพฒัน์ รัฐเลศิกานต์ และนายเทรเวอร์ จอห์น ทอมสนั ลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส�าคญัของบริษัท 

ขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการมีอ�านาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบในการบริหารจดัการและด�าเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ตลอดจน

มตขิองท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยความซ่ือสตัย์สจุริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ

2. จดัให้มีการท�างบดลุและงบก�าไรขาดทนุของบริษัทฯ ณ วนัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชีของบริษัทฯ ซึง่

ผู้สอบบญัชีตรวจสอบแล้ว และน�าเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาและอนมุตัิ

3. ก�าหนดเปา้หมาย แนวทาง นโยบาย แผนการด�าเนินงาน และงบประมาณของบริษัทฯ รวมถงึควบคมุ ดแูลการบริหารและการจดัการของฝ่ายบริหาร หรือของบคุคลใดๆ ท่ีได้

รับมอบหมายให้ด�าเนินงานดงักลา่วให้เป็นไปตามนโยบายท่ีก�าหนด

4. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ อนมุตันิโยบาย ทิศทาง กลยทุธ์ และแผนงานการด�าเนินธรุกิจ ของบริษัทฯ ทกุรอบปีบญัชี รวมทัง้ตดิตาม ประเมินผล และดแูลการรายงานผลการ

ด�าเนินงานรายไตรมาส ท่ีเสนอโดยฝ่ายบริหาร 

5. ก�าหนดนโยบายและก�ากับดูแลให้มีระบบท่ีสนับสนุนการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้มัน่ใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนกัและให้ความส�าคญักบัการตอ่

ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่และปลกูฝังจนเป็นวฒันธรรมองค์กร

6. ก�าหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอ�านาจในการแตง่ตัง้คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จดัการ และคณะอนกุรรมการอ่ืนตามความเหมาะสม รวมถงึการก�าหนดขอบเขต

อ�านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จดัการ และคณะอนกุรรมการชดุตา่งๆ ท่ีแตง่ตัง้

 ทัง้นี ้ การมอบอ�านาจตามขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีท่ีก�าหนดนัน้ต้องไมมี่ลกัษณะเป็นการมอบอ�านาจท่ีท�าให้ คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จดัการ และคณะอนกุรรมการ 

ชดุตา่งๆ ดงักลา่วสามารถพิจารณาและอนมุตัริายการท่ีอาจมีความขดัแย้งมีสว่นได้เสียหรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษัทหรือบริษัทยอ่ย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการ

อนมุตัริายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการพิจารณาและอนมุตัไิว้แล้ว

7. คณะกรรมการอาจมอบอ�านาจให้กรรมการคนหนึง่หรือหลายคนหรือบคุคลอ่ืนใดปฏิบตักิารอยา่งหนึง่อยา่งใดแทนคณะกรรมการได้โดยอยูภ่ายใต้การควบคมุของคณะกรรมการ 

หรืออาจมอบอ�านาจเพ่ือให้บคุคลดงักลา่วมีอ�านาจตามท่ีคณะ กรรมการเหน็สมควรและภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการเหน็สมควร ซึง่คณะกรรมการอาจยกเลกิ 

เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอ�านาจนัน้ๆ ได้เม่ือเหน็สมควร

 ทัง้นีก้ารมอบอ�านาจนัน้ต้องไมมี่ลกัษณะเป็นการมอบอ�านาจท่ีท�าให้บคุคลดงักลา่วสามารถพิจารณาและอนมุตัริายการท่ีตนหรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง มีสว่นได้เสีย 

หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดท่ีจะท�าขึน้กบับริษัท หรือบริษัทยอ่ย (ถ้ามี) ตามท่ีนิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ และ/หรือ

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และ/หรือ ประกาศอ่ืนใดของหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง เว้นแตเ่ป็นการอนมุตัริายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ

พิจารณาและอนมุตัไิว้แล้ว

โครงสร้างการจดัการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ และ คณะกรรมการชดุยอ่ย 4 ชดุ คือ 

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ (2) คณะกรรมการสรรหา ก�าหนดคา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล (3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ (4) คณะกรรมการบริหาร ทัง้นี ้

กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัทฯ มีคณุสมบตัคิรบถ้วนตามมาตรา 68 แหง่พระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจ�ากดั พ.ศ. 2535 และ

ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทนุท่ีเก่ียวข้อง 

รายละเอียดโครงสร้างการจดัการของบริษัทฯ มีดงันี ้

1. คณะกรรมการบริษัท

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการจ�านวนทัง้สิน้ 7 ทา่น โดยมีกรรมการท่ีไมใ่ชผู่้บริหาร (1) จ�านวน 5 ทา่น ประกอบด้วย

หมายเหต ุ : (1) กรรมการท่ีไมใ่ชผู่้บริหาร

1. ดร.รัตตกิร วรากลูศริิพนัธุ์ (1)

2. นายประพฒัน์ รัฐเลศิกานต์

3. นายเทรเวอร์ จอห์น ทอมสนั

4. ดร.วิชยั เลาห์มาศวนิช (1)

5. นางสธุารักษ์ สนุทรภษิูต (1)

6. นายสมคดิ หวงัเชิดชวูงศ์ (1)

7. นายธิบดี มงัคะลี (1)

ช่ือ-นามสกลุ

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ

กรรมการ รองประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

21 มิถนุายน 2561

27 เมษายน 2537

27 เมษายน 2537

25 มกราคม 2561

30 ธันวาคม 2554

12 พฤษภาคม 2558

21 มิถนุายน 2561

ต�าแหนง่ วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัท
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รายงานประจ�าปี บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ากดั (มหาชน) พ.ศ. 2563

อ�านาจด�าเนินการของคณะกรรมการบริษัท พอสงัเขปมีดงันี ้

1. ก�าหนดและเปลีย่นแปลงระเบียบข้อบงัคบัและระเบียบปฏิบตัขิององค์กร โครงสร้างองค์กร ตารางอ�านาจอนมุตั ิ นโยบายและหลกัการด้านการเงินและบญัชี  การปรับปรุงบญัชี  

ระเบียบวิธีปฏิบตัเิก่ียวกบัการจดัซือ้จดัจ้าง

2. อนมุตัแิผนงาน งบประมาณประจ�าปี และงบลงทนุประจ�าปี

3. แตง่ตัง้หรือเปลี่ยนแปลงผู้อ�านาจลงนาม การเบกิจา่ยเงินกบัธนาคาร /สถาบนัการเงิน

4. การขอวงเงินกู้  หรือขอเพ่ิมวงเงินกบัธนาคาร/สถาบนัการเงิน ทัง้นีต้ามระดบัอ�านาจอนมุตัิ

บทบาทหน้าท่ีของประธานกรรมการ

1. รับผิดชอบในฐานะผู้น�าของคณะกรรมการในการก�ากบั ติดตาม ดแูลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร และคณะอนกุรรมการอ่ืนๆ ให้บรรลวุตัถปุระสงค์ตามแผนงาน

ท่ีก�าหนดไว้

2.  เป็นประธานการประชมุคณะกรรมการ และผู้ ถือหุ้นของบริษัท

3.  เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชีข้าดในกรณีท่ีท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเทา่กนั

2 คณะกรรมการตรวจสอบ

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จ�านวนทัง้สิน้ 4 ทา่น ดงันี ้

ขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเพียงพอ

2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสทิธิผล และพิจารณาความเป็น

อิสระของหนว่ยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเหน็ชอบในการพิจารณาแตง่ตัง้ โยกย้าย เลกิจ้างหวัหน้าหนว่ยงานตรวจสอบภายใน หรือหนว่ยงานอ่ืนใดท่ี รับผิดชอบ

เก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทาน ระบบควบคมุภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงท่ีเช่ือมโยงกบัความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้จากการคอร์รัปชัน่และการปฏิบตัติามมาตรการตอ่

ต้านคอร์รัปชัน่ เพ่ือให้มัน่ใจวา่การด�าเนินงานของบริษัทมีความรัดกมุ เหมาะสม และมีประสทิธิภาพ รวมถงึด�าเนินการ พิจารณาตรวจสอบตามนโยบายการแจ้งเบาะแส  

(Whistle Blowing) การกระท�าผิดและการทจุริตของบริษัท 

4. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบตัติามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธรุกิจของบริษัทฯ

5. พิจารณา คดัเลือก เสนอแตง่ตัง้บคุคลซึง่มีความเป็นอิสระเพ่ือท�าหน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชีภายนอกของบริษัทฯ และเสนอคา่ตอบแทนของบคุคลดงักลา่ว รวมทัง้เข้าร่วมประชมุ

กบัผู้สอบบญัชี โดยไมมี่ฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วยอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ ตลอดจนให้ความเหน็ชอบในการเสนอแตง่ตัง้ และเลกิจ้างผู้สอบบญัชีภายนอก 

6. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้ เพ่ือให้มัน่ใจวา่รายการดงั

กลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ

7. จดัท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดงักล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้อง

ประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้

 (ก) ความเหน็เก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

 (ข) ความเหน็เก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ

 (ค) ความเหน็เก่ียวกบัการปฏิบตัติามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธรุกิจของบริษัทฯ

 (ง) ความเหน็เก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชีฯ

 (จ) ความเหน็เก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์

 (ฉ) จ�านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น

 (ช) ความเหน็หรือข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัหิน้าท่ีตามกฎบตัร 

 (ซ) รายการอ่ืนท่ีเหน็วา่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

8. ปฏิบตักิารอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางสาววรรณวิมล จองสรีุยภาส เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ

1. ดร.วิชยั เลาห์มาศวนิช 

2. นางสธุารักษ์ สนุทรภษิูต

3. นายสมคดิ หวงัเชิดชวูงศ์ 

4. นายธิบดี มงัคะลี 

ช่ือ-นามสกลุ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

23 กมุภาพนัธ์ 2561

30 ธันวาคม 2554

23 กมุภาพนัธ์ 2561

22 มิถนุายน 2561

ต�าแหนง่ วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัท
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รายงานประจ�าปี บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ากดั (มหาชน) พ.ศ. 2563

3. คณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหา ก�าหนดคา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ เป็นกรรมการอิสระจ�านวนทัง้สิน้ 3 ทา่น ดงันี ้

ขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหา ก�าหนดคา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล

1. ด้านการสรรหา

 1.1  พิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ: คณะกรรมการสรรหาฯ มีหน้าท่ีในการพิจารณาโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ทัง้ในเร่ืองของจ�านวน

คณะกรรมการท่ีเหมาะสมกบัขนาด ประเภท และความซบัซ้อนของธรุกิจ คณุสมบตักิรรมการแตล่ะคนในด้านทกัษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านท่ีเก่ียวข้องกบั

กลยทุธ์ในการด�าเนินธรุกิจหรืออตุสาหกรรมหลกัของบริษัท โดยใช้ Board Skill Matrix เพ่ือก�าหนดคณุสมบตัขิองกรรมการท่ีต้องการสรรหา และพิจารณาจากทกัษะจ�าเป็นท่ียงั

ขาดอยูใ่นคณะกรรมการบริษัทและกลยทุธ์ในการด�าเนินธรุกิจของบริษัท

 1.2 พิจารณาคณุสมบตัขิองกรรมการอิสระ: พิจารณาคณุสมบตัขิองบคุคลท่ีจะมาเป็นกรรมการอิสระให้เหมาะสมกบัลกัษณะเฉพาะของบริษัท โดยความเป็นอิสระอยา่ง

น้อยต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีส�านกังาน ก.ล.ต. ก�าหนด

 1.3 ก�าหนดหลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการ: ก�าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาบคุคลเพ่ือด�ารงต�าแหนง่กรรมการให้เหมาะสม เชน่ หลกัเกณฑ์การพิจารณากรรมการเดมิ

เพ่ือเสนอให้ด�ารงต�าแหนง่ตอ่ หลกัเกณฑ์การประกาศรับสมคัรต�าแหนง่กรรมการ หลกัเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือกรรมการ หลกัเกณฑ์การใช้บริษัทภายนอก

สรรหา หลกัเกณฑ์การพิจารณาบคุคลจากท�าเนียบกรรมการอาชีพ หรือหลกัเกณฑ์การให้กรรมการแตล่ะคนเสนอช่ือบคุคลท่ีเหมาะสม เป็นต้น โดยหลกัเกณฑ์และขัน้ตอนใน

การสรรหากรรมการดงักลา่ว ต้องเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปี และ Website ของบริษัท

 1.4 จดัท�าแผนการพฒันากรรมการ: เพ่ือพฒันาความรู้กรรมการปัจจบุนัและกรรมการเข้าใหมใ่ห้เข้าใจธรุกิจของบริษัท บทบาทหน้าท่ีของกรรมการ และพฒันาการตา่งๆ

 1.5 จดัท�าแผนการสืบทอดงาน (Succession Plan): จดัท�าและทบทวนแผนการพฒันาหวัหน้าเจ้าหน้าท่ีบริหาร (CEO) หวัหน้าเจ้าหน้าท่ีด้านเทคโนโลยี (CTO) และผู้

บริหารระดบัสงู เพ่ือเตรียมความพร้อมเป็นแผนตอ่เน่ืองให้มีผู้สืบทอดงาน ในกรณีท่ี CEO CTO หรือผู้บริหารระดงัสงูในต�าแหนง่นัน้ๆ เกษียณอายหุรือ ไมส่ามารถปฏิบตัหิน้าท่ี

ได้ เพ่ือให้การบริหารงานของบริษัทสามารถด�าเนินไปได้อยา่งตอ่เน่ือง

2.  ด้านก�าหนดคา่ตอบแทน

 2.1 ก�าหนดนโยบายจา่ยคา่ตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืน รวมถงึจ�านวนคา่ตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนให้แก่กรรมการบริษัท โดยมีหลกัเกณฑ์ท่ีชดัเจน โปร่งใส และน�า

เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตั ิ

และ/หรือ น�าเสนอเพ่ือขอความเหน็ชอบจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นแล้วแตก่รณี

 2.2 ดแูลให้กรรมการบริษัทได้รับผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัหน้าท่ีและความรับผิดชอบ

 2.3 ก�าหนดแนวทางในการประเมินผลงานของกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาผลตอบแทนประจ�าปี

 2.4 เปิดเผยนโยบายเก่ียวกบัการก�าหนดคา่ตอบแทนและเปิดเผยคา่ตอบแทนในรูปแบบตา่งๆ รวมทัง้จดัท�ารายงานการก�าหนดคา่ตอบแทน ไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัท

 2.5 เสนอแนะคา่ตอบแทนท่ีเหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุยอ่ยตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือให้ความเหน็ชอบก่อนเสนอท่ีประชมุผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ

 2.6 ทบทวนข้อเสนอของฝ่ายจดัการเร่ืองนโยบายจา่ยคา่ตอบแทน แผนการก�าหนดคา่ตอบแทนและผลประโยชน์พิเศษอ่ืนนอกเหนือจากเงินคา่จ้างส�าหรับพนกังาน และ

เสนอแนะตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ

3.  ด้านบรรษัทภิบาล (การก�ากบัดแูลกิจการท่ีดี)

 3.1 ก�าหนดนโยบายด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทเพ่ือเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเหน็ชอบ ตดิตามเพ่ือให้มีการปฏิบตัติามนโยบายบรรษัทภิบาลรวมถงึ

ทบทวนและปรับปรุงนโยบายให้มีความเหมาะสมอยา่งสม�่าเสมอ

 3.2 ก�ากบัดแูลให้การปฏิบตังิานของบริษัทเป็นไปตามหลกับรรษัทภิบาลของหนว่ยงานท่ีมีอ�านาจก�ากบัดแูลตามกฎหมาย เชน่ ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เป็นต้น

 3.3 จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตังิานประจ�าปีของประธานกรรมการ กรรมการรายบคุคล คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุยอ่ย

 3.4 คณะกรรมการสรรหา ก�าหนดคา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล ควรประเมินผลการปฏิบตัหิน้าท่ีของตนเองเป็นประจ�า และน�าเสนอผลการประเมินตอ่คณะกรรมการบริษัท

 3.5 ด�าเนินการใดๆ ตามหน้าท่ีท่ีกฎหมาย กฎ ประกาศ ระเบียบ หรือ ค�าสัง่ของทางการท่ีเก่ียวข้องก�าหนด

1. นายสมคดิ หวงัเชิดชวูงศ์ 

2. นางสธุารักษ์ สนุทรภษิูต

3. ดร.วิชยั เลาห์มาศวนิช 

ช่ือ-นามสกลุ

ประธานกรรมการสรรหาฯ

กรรมการสรรหาฯ

กรรมการสรรหาฯ

23 กมุภาพนัธ์ 2561

13 พฤศจิกายน 2557

23 กมุภาพนัธ์ 2561

ต�าแหนง่ วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัท

058



รายงานประจ�าปี บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ากดั (มหาชน) พ.ศ. 2563

ขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. ก�าหนดทิศทางธรุกิจท่ีชดัเจน ระบ ุวิเคราะห์ และตรวจสอบปัจจยัความเสี่ยงท่ีส�าคญั พร้อมทัง้ก�าหนด

กลยทุธ์ในการบริหารความเสี่ยงนัน้

2. ก�าหนดมาตรฐานของการบริหารจดัการความเสี่ยง เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบตัใินสว่นงานตา่งๆ ตามความรับผิดชอบ

3. ก�ากบัดแูล และสนบัสนนุให้มีการด�าเนินการบริหารความเสี่ยงด้านการทจุริต การตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ โดยการประเมินความเสี่ยงด้านทจุริตคอร์รัปชัน่และทบทวนมาตรการตอ่

ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ให้เพียงพอเหมาะสม

4. ก�ากบัดแูลให้มัน่ใจวา่มาตรการดงักลา่วได้มีการสื่อสารอยา่งทัว่ถงึ และพนกังานได้ปฏิบตัติามมาตรการเหลา่นัน้

5. จดัให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้อยา่งเป็นระบบและตอ่เน่ือง เพ่ือให้มัน่ใจวา่การส�ารวจความเสี่ยงได้ครอบคลมุทกุขัน้ตอนของการด�าเนินธรุกิจ

6. สนบัสนนุและพฒันาการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึน้อยา่งตอ่เน่ืองทัว่ทัง้องค์กร และสอดคล้องกบัมาตรฐานสากล

ขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร

1. น�าเสนอเปา้หมาย นโยบาย แผนธรุกิจ รวมถงึกลยทุธ์ทางธรุกิจ และงบประมาณประจ�าปีของบริษัทฯให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนมุตั ิ

2. ควบคมุดแูลการด�าเนินธรุกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณท่ีได้รับอนมุตัจิากคณะกรรมการบริษัทฯ

3. พิจารณาอนมุตักิารด�าเนินงานท่ีเป็นธรุกรรมปกติธรุกิจของบริษัทฯ ตามงบลงทนุ หรือ งบประมาณท่ีได้รับอนมุตัจิากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยวงเงินส�าหรับแตล่ะรายการ

เป็นไปตามอ�านาจด�าเนินการท่ีผา่นมาจากการอนมุตัคิณะกรรมการบริษัทฯ 

4. น�าเสนอโครงสร้างองค์กรและอ�านาจบริหารองค์กร ให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนมุตัิ

5. มีอ�านาจแตง่ตัง้หรือวา่จ้างท่ีปรึกษาท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารงานภายใต้องค์กรเพ่ือให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ

6. พิจารณาผลก�าไรและขาดทนุของบริษัทฯ เสนอจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาล หรือเงินปันผลประจ�าปีเพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ อนมุตัิ

7. มีอ�านาจในการมอบอ�านาจให้บคุคลอ่ืนใดหนึง่คนหรือหลายคนปฏิบตักิารอยา่งหนึง่อยา่งใด โดยอยูภ่ายใต้การควบคมุของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอ�านาจเพ่ือให้

บคุคลดงักลา่ว มีอ�านาจตามท่ีคณะกรรมการบริหารเหน็สมควร และภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการเหน็สมควร ซึง่คณะกรรมการบริหารอาจยกเลกิ เพิกถอน เปลี่ยนแปลง 

หรือแก้ไขบคุคลท่ีได้รับมอบอ�านาจหรือการมอบอ�านาจนัน้ๆ ได้ตามท่ีเหน็สมควร

8. ปฏิบตัหิน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้เป็นคราวๆ ไป

 ทัง้นี ้ การมอบหมายอ�านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนัน้ จะไมมี่ลกัษณะเป็นการมอบอ�านาจ หรือมอบอ�านาจชว่งท่ีท�าให้ผู้ รับมอบอ�านาจจาก

คณะกรรมการบริหารสามารถอนมุตัริายการท่ีตนหรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง (ตามท่ีนิยามประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ และ/หรือตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

และ/หรือหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องก�าหนด) มีสว่นได้เสยี หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษัท และ/หรือบริษัทยอ่ย และ/หรือบริษัทท่ีเก่ียวข้องคณะกรรมการบริหาร

ไมมี่อ�านาจอนมุตักิารด�าเนินการในเร่ืองดงักลา่ว โดยเร่ืองดงักลา่วจะต้องเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการ และ/หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น (แล้วแตก่รณี) เพ่ือนมุตัติอ่ไป ยกเว้นเป็นการ

อนมุตัริายการท่ีเป็นไปตามธรุกิจปกตแิละเง่ือนไขการค้าปกตซิึง่เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ และ/หรือ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และ/หรือ

หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องก�าหนด

6 เลขานุการบริษัท

 เม่ือวนัท่ี 7 กนัยายน 2560 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 8/2560 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมตแิตง่ตัง้นายประพฒัน์ รัฐเลศิกานต์ ด�ารงต�าแหนง่เลขานกุารบริษัทฯ 

มีผลตัง้แตว่นัท่ี 8 กนัยายน 2560 เป็นต้นไป ซึง่เป็นไปตามมาตรา 89/15 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขโดยพระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 โดยมีนางสาวฐิดาพชัร์ พร้อมพนัธุ์ธาดา ด�ารงต�าแหนง่เป็นผู้ชว่ยเลขานกุารบริษัท ซึง่ได้ผา่นการอบรมหลกัสตูรเลขานกุารบริษัท 

(CSP) รุ่นท่ี 89/2561 เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เป็นกรรการอิสระ จ�านวนทัง้สิน้ 3 ทา่น ดงันี ้

5. คณะกรรมการบริหาร

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ จ�านวนทัง้สิน้ 2 ทา่น ดงันี ้

1. นางสธุารักษ์ สนุทรภษิูต

2. นายสมคดิ หวงัเชิดชวูงศ์ 

3. ดร.วิชยั เลาห์มาศวนิช

1. นายประพฒัน์ รัฐเลศิกานต์

2. นายเทรเวอร์ จอห์น ทอมสนั

ช่ือ-นามสกลุ

ช่ือ-นามสกลุ

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธานกรรมการบริหาร

รองประธานกรรมการบริหาร

13 พฤศจิกายน 2557

19 มิถนุายน 2558

23 กมุภาพนัธ์ 2561

ต�าแหนง่

ต�าแหนง่

วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัท
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รายงานประจ�าปี บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ากดั (มหาชน) พ.ศ. 2563

หน้าท่ีความรับผิดชอบของเลขานกุารบริษัท

1. จดัท�าและเก็บรักษาเอกสารดงัตอ่ไปนี ้

 (ก) ทะเบียนกรรมการ

 (ข) หนงัสือนดัประชมุกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการ และรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ

 (ค) หนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสียท่ีรายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร

3. ให้ค�าแนะน�าด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ตา่งๆ ท่ีกรรมการต้องทราบและปฏิบตัหิน้าท่ีในการดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการ

4. ด�าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุประกาศก�าหนด

7. ผู้บริหาร

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษัทฯ มีผู้บริหารจ�านวนทัง้สิน้ 5 ทา่น ประกอบด้วย

ขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีของหวัหน้าเจ้าหน้าท่ีบริหาร

1. ควบคมุดแูลการด�าเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจ�าวนัของบริษัทฯ

2. ด�าเนินการหรือบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณท่ีได้รับอนมุตัจิากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร

3. จดัท�านโยบาย แผนธรุกิจ รวมถงึกลยทุธ์ทางธรุกิจ และงบประมาณประจ�าปีของบริษัทฯ เพ่ือน�าเสนอตอ่คณะกรรมการบริหาร และขออนมุตัิจากคณะกรรมการของบริษัทฯ 

4. พิจารณาอนมุตัิการด�าเนินงานท่ีเป็นธรุกรรมปกติธรุกิจของบริษัทฯ เชน่ การลงทนุซือ้ทรัพย์สนิตามงบลงทนุหรืองบประมาณท่ีได้รับอนมุตัจิากคณะกรรมการบริษัทฯ การซือ้

วตัถดุบิเข้าคลงัสนิค้า การขายสนิค้า เป็นต้น โดยวงเงินส�าหรับแตล่ะรายการเป็นไปตามอ�านาจด�าเนินการท่ีผา่นการอนมุตัจิากคณะกรรมการบริษัทฯ 

5. ตดิตามและประเมินผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ อยา่งสม�่าเสมอ และมีหน้าท่ีรายงานผลการด�าเนินงาน การบริหารจดัการ รวมถงึความคืบหน้าในการด�าเนินงานตอ่คณะ

กรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ 

6. พิจารณาอนมุตักิารเข้าท�าสญัญาเก่ียวกบัการด�าเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยวงเงินส�าหรับแต่ละรายการให้เป็นไปตามท่ีก�าหนดไว้ในอ�านาจด�าเนินการท่ีผา่นการอนมุตัิ

จากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว 

7. คณะกรรมการบริหาร มีหน้าท่ีและรับผิดชอบในการก�าหนดให้มีระบบการสง่เสริม และการสนบัสนนุนโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ เพ่ือสื่อสารไปยงัพนกังานและผู้

เก่ียวข้องทกุฝ่าย รวมทัง้ทบทวนความเหมาะสมของกระบวนการและมาตรการตา่งๆ เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงของธรุกิจ ระเบียบ ข้อบงัคบัและข้อก�าหนดของ

กฎหมาย

8. ออกค�าสัง่ ระเบียบ ประกาศ และบนัทกึตา่งๆ เพ่ือให้การด�าเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามนโยบาย และเพ่ือผลประโยชน์ของบริษัทฯ รวมถงึเพ่ือรักษาระเบียบวินยัภายใน

องค์กร

9. ปฏิบตัหิน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัทฯ 

หมายเหต ุ: ทัง้นี ้ หวัหน้าเจ้าหน้าท่ีบริหาร (CEO) และ หวัหน้าเจ้าหน้าท่ีด้านเทคโนโลยี (CTO) สามารถด�ารงต�าแหนง่กรรมการท่ีบริษัทอ่ืนได้ไมเ่กิน 3 แหง่

1. นายประพฒัน์ รัฐเลศิกานต์

2. นายเทรเวอร์ จอห์น ทอมสนั

3. นางรัตนา สวุรรณ

4. นายจกักฤด สอนไว

5. นายวีรศกัดิ์ อาทรชยักลุ

ช่ือ-นามสกลุ

กรรมการผู้อ�านวยการ และหวัหน้าเจ้าหน้าท่ีบริหาร

กรรมการผู้อ�านวยการ และหวัหน้าเจ้าหน้าท่ีด้านเทคโนโลยี

รองกรรมการผู้อ�านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน

รองกรรมการผู้อ�านวยการฝ่ายปฏิบตักิารและฝ่ายบริการทางเทคนิค

ผู้ชว่ยกรรมการผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาดและพฒันาธรุกิจ

ต�าแหนง่
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 ทัง้นี ้ ในการด�าเนินการเร่ืองใดท่ีหวัหน้าเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือผู้ รับมอบอ�านาจจากหวัหน้าเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง (ตามท่ีนิยามประกาศคณะ

กรรมการก�ากบัตลาดทนุ และ/หรือตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และ/หรือหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องก�าหนด) มีสว่นได้เสีย หรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ และ/

หรือบริษัทยอ่ย และ/หรือบริษัทท่ีเก่ียวข้อง หวัหน้าเจ้าหน้าท่ีบริหารไมมี่อ�านาจอนมุตัิการด�าเนินการในเร่ืองดงักลา่ว โดยเร่ืองดงักลา่วจะต้องเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการ 

และ/หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น (แล้วแตก่รณี) เพ่ือนมุตัติอ่ไป ยกเว้นเป็นการอนมุตัริายการท่ีเป็นไปตามธรุกิจปกตแิละเง่ือนไขการค้าปกตซิึง่เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการ

ก�ากบัตลาดทนุ และ/หรือ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และ/หรือหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องก�าหนด

 เน่ืองจากบริษัทฯ มีกลุม่ลกูค้าท่ีเป็นหนว่ยงานรัฐในสดัสว่นคอ่นข้างสงู เพ่ือให้การด�านินการในเร่ืองการเสนอราคา และการลงนามในสญัญากบัหนว่ยงานรัฐเป็นไปอยา่ง

ถกูต้อง และมีประสทิธิภาพ บริษัทฯ จงึได้ก�าหนดขัน้ตอนการเสนอราคา รวมทัง้การมอบอ�านาจพนกังานไปลงนามในสญัญา โดยสรุปดงันี ้

1. ฝ่ายขายของบริษัทฯ รับทราบถงึความต้องการของลกูค้าในรูปแบบตา่งๆ เชน่  Bid Invitation หรือ Term of requirement (TOR) เป็นต้น 

2. ฝ่ายขายพิจารณาความต้องการของลกูค้า ศกึษารายละเอียดและข้อก�าหนดในการเข้าประกวดราคาอยา่งละเอียดร่วมกบัฝ่ายเทคนิค เพ่ือพิจารณาการเข้าร่วมการเสนอราคา

3. ฝ่ายขายและ Sales Coordinator จะท�าการเตรียมเอกสารเพ่ือประกอบในการเสนอราคา เชน่ บญัชีรายละเอียดอปุกรณ์ เอกสารประกอบทางเทคนิค และเอกสารส�าคญัอ่ืนท่ี

ลกูค้าร้องขอ เป็นต้น

4. พนกังานขายผู้ รับผิดชอบโครงการ มีหน้าท่ีรวบรวมข้อมลูต้นทนุโครงการทกุอปุกรณ์ บญัชีรายละเอียดอปุกรณ์ (Equipment List) หวัหน้าฝ่าย หรือ Head of Department 

มีหน้าท่ีควบคมุและท�าสรุป Cost Calculation น�าเสนอให้ผู้ มีอ�านาจอนมุตัิโครงการ ก่อนการย่ืนงานทกุครัง้ เพ่ือประเมินโครงการวา่จะสามารถเข้าย่ืนตามงบประมาณท่ีก�าหนด

ได้หรือไม่

5. ฝ่ายขาย และ Sales Coordinator ร่วมกนัตรวจสอบความถกูต้องของเอกสารทัง้หมดท่ีน�าเสนอลกูค้า โดยผู้มีอ�านาจอนมุตัติามตารางอ�านาจอนมุตัเิป็นผู้ลงนามในเอกสารเสนอราคา

6. ย่ืนเสนอราคาตามวนัและเวลาท่ีลกูค้าก�าหนด 

 หากบริษัทฯ ชนะการประมลู / การเสนอราคา ฝ่ายขาย และฝ่ายกฎหมายของบริษัท (ในบางกรณี) จะท�าการพิจารณาและทบทวนร่างสญัญาซือ้ขาย/ให้บริการ ซึง่เม่ือสญัญา 

ดงักลา่วได้รับการตกลงทัง้จากบริษัทฯ และลกูค้าแล้ว ผู้มีอ�านาจลงนามของบริษัทฯ จะมอบอ�านาจให้พนกังานท่ีเป็นผู้ รับผิดชอบโครงการดงักลา่วเป็นผู้ลงนามในสญัญา
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1. คา่ตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน

 คา่ตอบแทนคณะกรรมการ

 ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้อนมุตัโิครงสร้างคา่ตอบแทนคณะกรรมการ ปี 2561-2563 ดงันี ้

หมายเหต:ุ สทิธิประโยชน์อ่ืนทัง้ท่ีเป็นตวัเงินและไมเ่ป็นตวัเงิน – ไมมี่ 

ในปี 2561-2563 บริษัทฯ มีการจา่ยคา่ตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ตามรายละเอียดดงันี ้

หมายเหต ุ  

(1) ดร.รัตตกิร วรากลูศิริพนัธุ์ ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริษัท มีผลตัง้แตว่นัท่ี 21 มิถนุายน 2561 และ 22 มิถนุายน 2561 ตามล�าดบั

(2) ดร.วิชยั เลาห์มาศวนิช ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ เม่ือวนัท่ี 25 มกราคม 2561 และแตง่ตัง้เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ มีผลตัง้แตว่นัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2561

(3) นายธิบดี มงัคะลี ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบมีผลตัง้แตว่นัท่ี 21 มิถนุายน 2561 และ 22 มิถนุายน 2561 ตามล�าดบั

(4) ดร.ขตัยิา ไกรกาญจน์ ได้ลาออกจากประธานกรรมการ และกรรมการบริษัทเม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2561

(5) นายสมพงษ์ อุย่ตระกลู ได้ลาออกจากกรรมการบริษัทเม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2561

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

2561

2562

2563

เฉลี่ยไมเ่กิน 500,000 บาท/คน/ปี

(โดยรวมทัง้คณะจ�านวน 8 ทา่นไมเ่กินปีละ 4,000,000 บาท)

เฉลี่ยไมเ่กิน 500,000 บาท/คน/ปี

(โดยรวมทัง้คณะจ�านวน 7 ทา่นไมเ่กินปีละ 3,500,000 บาท)

ปี คา่ตอบแทนกรรมการ (บาท/คน/ปี)

1. ดร.รัตตกิร วรากลูศริิพนัธุ์ (1)

2. นายประพฒัน์     รัฐเลศิกานต์

3. นายเทรเวอร์ จอห์น ทอมสนั

4. นางสธุารักษ์ สนุทรภษิูต

5. นายสมคิด หวงัเชิดชวูงศ์ 

6. ดร.วิชยั เลาห์มาศวนิช (2)

7. นายธิบดี มงัคะลี (3)

8. ดร.ขตัยิา ไกรกาญจน์ (4)

9. นายสมพงศ์ อุย่ตระกลู (5)

 รวม

239,667

330,000

320,000

535,000

505,000

440,000

216,667

200,000

145,000

2931,334

460,000

340,000

320,000

510,000

570,000

595,000

480,000

-

-

3,275,000

420,000

300,000

300,000

515,000

510,000

525,000

400,000

-

-

2,970,000

ช่ือ-สกลุ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

ประธาน

กรรมการ

ประธาน

กรรมการ

ประธาน

กรรมการ

ประธาน

กรรมการ

30,000

20,000

-

-

-

-

-

-

30,000

20,000

-

-

-

-

-

-

30,000

20,000

-

-

-

-

-

-

10,000

10,000

25,000

20,000

25,000

20,000

-

25,000

20,000

10,000

10,000

25,000

20,000

25,000

20,000

25,000

20,000

10,000

10,000

25,000

20,000

25,000

20,000

25,000

20,000

คา่ตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชดุยอ่ย
คา่ตอบแทนรายเดือน 

(บาท/คน/เดือน)
คา่ตอบแทนรายเดือน 

(บาท/คน/เดือน)
คา่ตอบแทนรายเดือน 

(บาท/คน/เดือน)
คา่เบีย้ประชมุ 
(บาท/คน/ครัง้)

คา่เบีย้ประชมุ 
(บาท/คน/ครัง้)

คา่เบีย้ประชมุ 
(บาท/คน/ครัง้)

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

1. คณะกรรมการบริษัท

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

3. คณะกรรมการสรรหา ก�าหนดคา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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คา่ตอบแทนผู้บริหาร

 ในปี 2561 - 2563 บริษัทฯ จา่ยคา่ตอบแทนให้แก่ผู้บริหาร รวมหวัหน้าเจ้าหน้าท่ีบริหาร (CEO) และหวัหน้าเจ้าหน้าท่ีด้านเทคโนโลยี (CTO) จ�านวน 23.13 ล้านบาท  

และ 21.11 ล้านบาท และ 21.58 ล้านบาท ตามล�าดบั ทัง้นี ้คา่ตอบแทนดงักลา่วรวมถงึ เงินเดือน โบนสั เงินสมทบเข้ากองทนุส�ารองเลีย้งชีพ 

2561

2562

2563

6

6

6

23,128,277.97

21,106,518.67

21,578,948.39

ปี จ�านวนผู้บริหาร (ราย) จ�านวนเงินคา่ตอบแทน (บาท)

2. คา่ตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืน

 นอกจากค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบีย้ประชุม บริษัทฯ มีประกันความรับผิดของผู้บริหารและกรรมการ เพ่ือการปกป้องทางการเงินแก่บุคคลส�าหรับความรับผิด 

ขณะด�าเนินการในฐานะกรรมการและผู้บริหาร และคา่ใช้จา่ยในการเข้าร่วมสมัมนา อบรมหลกัสตูรของสถาบนักรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD) 

และสถาบนัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นีเ้ป็นไปตามระเบียบข้อบงัคบัของบริษัท
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รายงานประจ�าปี บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ากดั (มหาชน) พ.ศ. 2563

1. จ�านวนบคุลากร

 ในปี 2561 - 2563 บริษัทฯ มีพนกังานประจ�า รวมผู้บริหาร และพนกังานรายวนัรวมทัง้สิน้ 155 คน 145 คน และ 127 คน ตามล�าดบั

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษัทฯ มีพนกังานรวมทัง้สิน้จ�านวน 127 คน (รวมผู้บริหารจ�านวน 6 คน) แบง่เป็นพนกังานประจ�า จ�านวน 121 คน และพนกังานรายวนั  

จ�านวน 6 คน มีรายละเอียดตอ่ไปนี ้

2. ข้อพิพาทด้านแรงงาน

-ไมมี่-

3. คา่ตอบแทนพนกังาน

คา่ตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน

 ในปี 2561 – 2563 บริษัทฯ จา่ยคา่ตอบแทนให้แก่พนกังาน (ไมร่วมผู้บริหาร) จ�านวน 72.91 ล้านบาท 75.63 ล้านบาท และ 71.52 ล้านบาท ตามล�าดบั โดยเป็นคา่ตอบแทน

ในรูปของเงินเดือน โบนสั คา่ลว่งเวลา เงินสมทบกองทนุส�ารองเลีย้งชีพ และสวสัดกิารอ่ืนๆ

4.  นโยบายการพฒันาบคุลากร

 บริษัทฯ มีนโยบายพฒันาบคุลากรทกุระดบัตัง้แตผู่้บริหาร หวัหน้าแผนก หวัหน้างาน และพนกังานระดบัปฏิบตักิาร โดยจดัท�าแผนการฝึกอบรมประจ�าปีและด�าเนินการ

ตามแผนอยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพของพนกังาน บริษัทฯ มุง่เน้นการพฒันาบคุลากรด้วยการจดัฝึกอบรมในด้านตา่งๆ ดงันี ้

1. การพฒันาเฉพาะด้านท่ีเก่ียวข้องกบัสายงานโดยเฉพาะ เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการปฏิบตัิหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายให้ส�าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยวิธีการสง่พนกังานไป 

ฝึกอบรมกบัผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้าน และสง่เสริมการอบรมวิชาชีพของพนกังานฝ่ายวิศวกรให้ได้มาตรฐาน

2. การพฒันาด้านกระบวนการท�างานและการบริหารจดัการ เพ่ือให้พนกังานมีแนวคดิในเร่ืองของการท�างานเป็นทีม การตดิตอ่สือ่สาร การบริหารเวลา การตดัสนิใจอยา่งถกูต้อง 

ด้วยวิธีการจดัหาผู้ ท่ีมีประสบการณ์เข้ามาอบรมให้กบัพนกังานในองค์กรแตล่ะระดบั อยา่งสม�่าเสมอ

3. การพัฒนาความสามารถตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 เพ่ือให้พนักงานรู้ระบบการท�างาน ขัน้ตอนการปฏิบัติงานของตนเองและทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง  

และเก็บบนัทกึได้อยา่งถกูต้อง ด้วยวิธีการจดัอบรมภายในโดยหวัหน้าผู้ดแูลระบบ 

 บริษัทฯ มีการบนัทกึการฝึกอบรมของพนกังานทกุคนเพ่ือพิจารณาถงึความสามารถในการปรับต�าแหนง่งานในอนาคต นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้น�า KPI (Key Performance Index) 

มาใช้วดัผลความส�าเร็จของงานโดยเปรียบเทียบกบัคา่ของความคาดหวงัท่ีได้ตัง้ไว้ตามท่ีตกลงร่วมกนั

 นอกจากนี ้ บริษัทฯ มีนโยบายการบริหารจดัการคนเก่ง (Talent Management) โดยวิธีการกลัน่กรอง (Screening) คดัเลือก (Selection) เพ่ือน�าไปใช้ (Deployment) 

เพ่ือพฒันา (Development) และการท�าให้คงอยู ่(Retention) ของทรัพยากรบคุคลท่ีมีศกัยภาพสงู เพ่ือเป็นแรงจงูใจให้พนกังานท�างานได้อยา่งมีประสทิธิภาพสงูสดุ

1. ส�านกักรรมการผู้อ�านวยการ

2. ฝ่ายบญัชีและการเงิน

3. ฝ่ายการตลาดและพฒันาธรุกิจ

4. ฝ่ายขาย

5. ฝ่ายปฏิบตักิาร

6. ฝ่ายบริการทางเทคนิค

7. ฝ่ายทรัพยากรบคุคล

8. บริษัท แพลนเน็ตไฟเบอร์ จ�ากดั

9. บริษัท แพลนเน็ตคลาวด์ จ�ากดั

รวม

7

7

8

17

23

35

2

13

9

121

-

1

-

-

5

-

-

-

-

6

7

8

8

17

28

35

2

13

9

127

ฝ่าย พนกังานประจ�า (คน) พนกังานรายวนั (คน) รวม (คน)

บุคลากร
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การก�ากับดูแลกิจการ

1. นโยบายการก�ากบัดแูลกิจการ 

 บริษัทฯ ให้ความส�าคญักบัการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดี เน่ืองจากเป็นกลไกส�าคญัในการน�าไปสูก่ารมีระบบบริหารจดัการท่ีมีประสทิธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 

ซึง่จะชว่ยสร้างความเช่ือมัน่และความมัน่ใจตอ่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ ผู้ มีสว่นได้เสีย และผู้ ท่ีเก่ียวข้องทกุฝ่าย โดยการมีการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดีจะเป็นเคร่ืองมือเพ่ือเพ่ิมมลูคา่  

สร้างความสามารถในการแขง่ขนั รวมทัง้สง่เสริมการเตบิโตอยา่งยัง่ยืนของบริษัทฯ ในระยะยาว ดงันัน้ บริษัทฯ จงึก�าหนดให้มีนโยบายในการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดี ตามท่ีก�าหนด

โดยตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 บริษัทฯ เร่ิมมีนโยบายการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดีตัง้แตปี่ 2556 ตามการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 6/2556 เม่ือวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2556 โดยฝ่ายจดัการได้ด�าเนิน

การทบทวนนโยบายการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดี และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนมุตัทิกุปี ทัง้นี ้ บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการส�ารวจการก�ากบัดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียน  

(Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) ตัง้แตปี่ 2558 และได้รับคะแนนเฉลี่ยโดยรวมจากการประเมินการก�ากบัดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย 

(CGR) ประจ�าปี 2559 – 2563 ดงันี ้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บริษัทฯ ตระหนกัและให้ความส�าคญัในสทิธิพืน้ฐานตา่งๆ ของผู้ ถือหุ้น ได้แก่ สทิธิการซือ้ขายหรือโอนหุ้น สทิธิใน

การท่ีจะได้รับสว่นแบง่ก�าไรของกิจการ สทิธิในการได้รับข้อมลูขา่วสารของกิจการอยา่งเพียงพอ สทิธิในการเข้าร่วมประชมุเพ่ือใช้สทิธิออกเสียงในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือแตง่ตัง้

หรือถอดถอนกรรมการ แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และเร่ืองท่ีมีผลกระทบตอ่บริษัทฯ เชน่ การจดัสรรเงินปันผล การก�าหนดหรือการแก้ไขข้อบงัคบัและหนงัสือบริคณห์สนธิและข้อบงัคบั 

การลดทนุหรือเพ่ิมทนุ เป็นต้น 

นอกเหนือจากสทิธิพืน้ฐานตา่งๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยงัได้ด�าเนินการในเร่ืองตา่งๆ ท่ีเป็นการสง่เสริมและอ�านวยความสะดวกในการใช้สทิธิของผู้ ถือหุ้น  

1. จดัสง่หนงัสือนดัประชมุให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้าก่อนวนัประชมุอยา่งน้อย 7 วนั หรืออยา่งน้อย 14 วนั ในกรณีท่ีมีมตพิิเศษ โดยจะระบวุนั เวลา สถานท่ี และวาระการประชมุ 

ตลอดจนข้อมลูประกอบท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองท่ีต้องตดัสนิใจใน

ท่ีประชมุอยา่งครบถ้วน 

2. ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระหรือบคุคลใดๆ เข้าร่วมประชมุแทนตนได้ โดยใช้หนงัสือ

มอบฉนัทะแบบหนึง่แบบใดท่ีบริษัทฯ ได้จดัสง่ไปพร้อมหนงัสือ

นดัประชมุ

3. เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม แสดงความคิดเหน็และข้อเสนอแนะตา่งๆ ได้อยา่งเตม็ท่ีและอิสระ

4. เม่ือการประชมุแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะจดัท�ารายงานการประชมุภายใน 14 วนันบัจากวนัประชมุสามญัประจ�าปีของบริษัท โดยแสดงข้อมลูอยา่งถกูต้อง ครบถ้วนผา่นระบบทาง

สื่ออิเลก็ทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์และเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

โดยบริษัทฯ ได้ระบคุวามเหน็ของคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้ในหนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้น และจดัสง่หนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าให้แก่ผู้ ถือหุ้นภายในระยะเวลาท่ี ก.ล.ต. 

หรือตลาดหลกัทรัพย์ก�าหนด เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นมีเวลาศกึษาข้อมลูลว่งหน้าก่อนการประชมุ นอกจากนี ้ผู้ ถือหุ้นจะได้รับข้อมลูขา่วสารผา่นทางสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์ 

เวบ็ไซต์ของบริษัทฯ (www.planetcomm.com) และการลงขา่วสารในหนงัสือพิมพ์ตามพระราชบญัญตัมิหาชนจ�ากดั ทัง้นี ้บริษัทฯ มีนโยบายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วม

การประชมุผู้ ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกนั โดยเฉพาะประธานอนกุรรมการชดุตา่งๆ เชน่ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการสรรหา 

ก�าหนดคา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล รวมทัง้ผู้บริหาร เป็นต้น เพ่ือร่วมชีแ้จงหรือตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้นในท่ีประชมุ

นโยบายการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ ครอบคลมุหลกัการ 5 หมวด โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
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หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

 บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบตัแิละคุ้มครองสทิธิของผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมและเป็นธรรม ทัง้ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้บริหารและผู้ ถือหุ้นท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นคน

ไทยหรือผู้ ถือหุ้นตา่งชาต ิผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะเพ่ิมทางเลือกในการประชมุให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง สามารถ

มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระหรือบคุคลอ่ืนเข้าร่วมประชมุและออกเสียงแทนผู้ ถือหุ้นได้ รวมถงึเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยสามารถเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้าด�ารงต�าแหนง่

กรรมการลว่งหน้าในเวลาอนัสมควร 

 การด�าเนินการประชมุจะเป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ตามล�าดบัวาระการประชมุ โดยจะมีการเสนอรายละเอียดในแตล่ะวาระอยา่งครบถ้วน พร้อมแสดงข้อมลู

ประกอบการพิจารณาอยา่งชดัเจน รวมทัง้จะไมเ่พ่ิมวาระการประชมุท่ีไมมี่การแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้าโดยไมจ่�าเป็น โดยเฉพาะวาระท่ีมีความส�าคญัท่ีผู้ ถือหุ้นต้องใช้เวลา

ในการศกึษาข้อมลูก่อนการตดัสนิใจ

 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�าหนดมาตรการปอ้งกนัการใช้ข้อมลูภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบคุคลท่ีเก่ียวข้องซึง่รวมถงึ กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และ

ลกูจ้าง รวมตลอดถงึคูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุตภิาวะของบคุคลดงักลา่วท่ีเก่ียวข้องกบัข้อมลู รวมถงึได้ก�าหนดบทลงโทษเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูของบริษัทฯ หรือน�า

ข้อมลูของบริษัทฯ ไปใช้เพ่ือประโยชน์สว่นตนไว้แล้วตามนโยบายการปอ้งกนัการน�าข้อมลูภายในไปใช้ประโยชน์ รวมทัง้ได้ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เก่ียว

กบัภาระหน้าท่ีในการรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ในบริษัทฯ ของตนเอง คูส่มรส และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุตภิาวะ ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์

ตอ่ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทก�าหนดโทษตามพระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)

 บริษัทฯ มีนโยบายในการให้ความส�าคญัตอ่สทิธิของผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ด้วยความเป็นธรรมอยา่งโปร่งใส เพ่ือสร้างความพงึพอใจตอ่ทกุฝ่าย โดยมีรายละเอียดดงันี ้

(1) ผู้ ถือหุ้น

 บริษัทฯ มีความมุง่มัน่ท่ีจะด�าเนินธรุกิจอยา่งโปร่งใส เพ่ือสร้างผลตอบแทนท่ีเหมาะสมให้กบัผู้ ถือหุ้นและเพ่ือสร้างความเจริญเตบิโตอยา่งยัง่ยืนให้กบัองค์กร

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยดึหลกัการปฏิบตัอิยา่งเสมอภาคเทา่เทียมกนัตอ่ผู้ ถือหุ้น ด้วยความตระหนกัและให้ความส�าคญัในสทิธิพืน้ฐานตา่งๆ ของผู้ ถือหุ้น ได้แก่ สทิธิการซือ้ขายหรือ

โอนหุ้น สทิธิในการท่ีจะได้รับสว่นแบง่ก�าไรของกิจการ สทิธิในการได้รับข้อมลูขา่วสารของกิจการอยา่งเพียงพอ สทิธิในการเข้าร่วมประชมุเพ่ือใช้สทิธิออกเสียงในท่ีประชมุผู้ ถือ

หุ้นเพ่ือแตง่ตัง้หรือถอดถอนกรรมการ แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และเร่ืองท่ีมีผลกระทบตอ่บริษัท เชน่ การจดัสรรเงินปันผล การก�าหนดหรือการแก้ไขข้อบงัคบัและหนงัสือบริคณห์สนธิ

และข้อบงัคบั การลดทนุหรือเพ่ิมทนุ เป็นต้น 

(2) พนกังาน

 บริษัทฯ มีความมุง่มัน่ท่ีจะปฏิบตักิบัพนกังานอยา่งเทา่เทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม พร้อมจดัให้มีการอบรม พฒันาความรู้ความสามารถแก่พนกังาน

อยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือพฒันาทกัษะในการท�างานให้มีประสทิธิภาพสงูซึง่เป็นตามนโนบายของบริษัท อีกทัง้มีการจดัตัง้กองทนุส�ารองเลีย้งชีพส�าหรับพนกังาน สวสัดกิารอ่ืนๆ เชน่ 

โบนสั การประกนัสขุภาพ ประกนัชีวิต เป็นต้น โดยปี 2561-2563 จ�านวนชัว่โมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมของพนกังานตอ่ปี 6.19 ชัว่โมงตอ่คน 6.0 ชัว่โมงตอ่คนและ 6.0 ชัว่โมงตอ่

คน ตามล�าดบั ทัง้นี ้ในปี 2563 ไมมี่การเกิดอบุตัเิหต ุการหยดุงานหรือเจ็บป่วยจากการท�างานของพนกังานบริษัท 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ให้ความส�าคญัในความปลอดภยัในชีวิตและสขุอนามยัของพนกังาน ดงันี ้

 - บริษัทฯ มุง่มัน่ พฒันา ระบบความปลอดภยัและสขุอนามยัของพนกังานตามข้อก�าหนดของกฎหมาย

 - บริษัทฯ จะด�าเนินการเพ่ือควบคมุและปอ้งกนัการสญูเสียอนัเน่ืองมาจากอบุตัเิหต ุ อคัคีภยั และความเจ็บป่วยอนัเน่ืองจากการท�างาน ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมใน

การท�างานท่ีปลอดภยัตอ่พนกังาน

 - บริษัทฯ ได้สนบัสนนุทรัพยากรอยา่งเพียงพอและเหมาะสมตามข้อก�าหนดของกฎหมาย โดยมุง่มัน่ในการพฒันาทรัพยากรบคุคลให้มีความรู้และสร้างจิตส�านกึในด้าน

ความปลอดภยั และสขุอนามยัของพนกังาน

 - ความปลอดภยั และสขุอนามยัของพนกังานเป็นสิง่ท่ีส�าคญั และเป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้บริหาร ผู้บงัคบับญัชาทกุระดบั และพนกังานทกุคน จะต้องปฏิบตัิ

ตามกฎระเบียบ ข้อก�าหนดของกฎหมาย

(3) คูค้่า

 การด�าเนินธรุกิจกบัคูค้่าใดๆ ต้องไมน่�ามาซึง่ความเสื่อมเสียตอ่ช่ือเสียงของบริษัทฯ หรือกฎหมายใดๆ  บริษัทฯ ค�านงึถงึความเสมอภาคในการด�าเนินธรุกิจและผลประโยชน์

ร่วมกนักบัคูค้่า และบริษัทฯ มีความมุง่มัน่ท่ีจะปฏิบตัิตามเง่ือนไขทางการค้า รวมถงึการปฏิบตัติามสญัญาตอ่คูค้่าอยา่งจริงใจ และไมเ่อารัดเอาเปรียบ  

บริษัทมีกระบวนการและหลกัเกณฑ์คดัเลือกคูค้่า เพ่ือวิเคราะห์และประเมินคูค้่า ซึง่เป็นสว่นหนึง่ในกระบวนการตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 โดยมีหลกัเกณฑ์ท่ีส�าคญั ดงันี ้

 ก) การคดัเลือกคูค้่า/ผู้ขาย พิจารณาจากเร่ืองคณุลกัษณะของผลติภณัฑ์ ความต้องการของตลาด การพฒันาทางด้านเทคโนโลยีของคูค้่า ช่ือเสียงของคูค้่า ราคา ความชว่ย

เหลือทางด้านการตลาด เง่ือนไขทางการค้า และการจดัสง่ผลติภณัฑ์

 ข) การประเมินคูค้่า  บริษัทจะประเมินคูค้่าทกุๆ ไตรมาสแรกของปี โดยจะเลือกประเมินเฉพาะคูค้่าหลกัๆ ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ

 ค) นอกจากนีบ้ริษัทมีการกระบวนการจ้างเหมาชว่ง เพ่ือคดัเลือกผู้ รับเหมาชว่งโดยคณะกรรมการคดัเลือกผู้ รับเหมาชว่งจะก�าหนดประเภทงานต้องการจะจ้างเหมา และ

เปิดรับสมคัรผู้ รับเหมาชว่ง และคณะกรรมการคดัเลือกผู้ รับเหมาชว่งจะพิจารณาและประเมินเพ่ือให้เหมาะสมกบัประเภทงานแล้วจงึจดัท�าทะเบียนผู้ รับเหมาชว่ง

066



รายงานประจ�าปี บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ากดั (มหาชน) พ.ศ. 2563

(4) เจ้าหนี ้

 บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นท่ีจะปฏิบัติตามเง่ือนไขและข้อตกลงทางการเงินอย่างเคร่งครัด เพ่ือสร้างความเช่ือถือให้กับเจ้าหนี ้  ในการช�าระคืนหนี ้ เงินกู้ ยืม ดอกเบีย้  

และความรับผิดชอบในหลกัประกนัตา่งๆ 

(5) ลกูค้า

 บริษัทฯ มีความมุง่มัน่ท่ีจะเอาใจใสแ่ละรับผิดชอบตอ่ลกูค้า  เชน่ การให้บริการท่ีเทา่เทียม การจ�าหนา่ยสนิค้าและบริการท่ีมีคณุภาพ การรักษาความลบัของลกูค้า  

โดยบริษัทฯ มีหนว่ยงานหรือบคุคลท่ีท�าหน้าท่ีดแูลความสมัพนัธ์กบัลกูค้า เพ่ือรีบด�าเนินการให้แก่ลกูค้าโดยเร็วท่ีสดุ รวมทัง้มุง่มัน่สร้างความพงึพอใจและความมัน่ใจให้กบั

ลกูค้าท่ีจะได้รับผลติภณัฑ์และบริการท่ีดีมีคณุภาพในระดบัราคาท่ีเหมาะสม รวมทัง้รักษาสมัพนัธภาพท่ีดีและยัง่ยืน  

(6) คูแ่ขง่ทางการค้า

 บริษัทฯ มีความมุง่มัน่ท่ีจะประพฤตติามกรอบกตกิาการแขง่ขนัท่ีเป็นธรรม รักษาบรรทดัฐานของข้อพงึปฏิบตัิในการแขง่ขนั และหลีกเลี่ยงวิธีการไมส่จุริตเพ่ือท�าลายคูแ่ขง่

(7) ชมุชนและสงัคม

 บริษัทฯ ส่งเสริมและด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม  ทัง้ในด้านความปลอดภัย คุณภาพชีวิต การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ 

และการใช้พลงังานอยา่งมีประสทิธิภาพ ตระหนกัถงึคณุภาพชีวิตของชมุชนและสงัคม โดยแบง่ปันผลก�าไรสว่นหนึง่เพ่ือตอบแทนและสร้างสรรค์ชมุชนและสงัคม  

(8) สิง่แวดล้อม

 บริษัทฯ ค�านงึถงึการด�าเนินธรุกิจท่ีจะมีผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม ด้วยการเลอืกเทคโนโลยี และพฒันานวตักรรมท่ีจะสง่เสริมการใช้พลงังานได้อยา่งมีประสทิธิภาพ โดยบริษัทฯ 

ได้ด�าเนินการตามนโยบายความรับผิดชอบตอ่สงัคมผา่นโครงการ “We Care” ในหวัข้อ Care Planet โดยมีรายละเอียดตามความรับผิดชอบตอ่สงัคมในหวัข้อท่ี 10.2 และ 10.3  

รวมทัง้บริษัทฯ ได้มีการคดัแยกขยะเป็น 4 ประเภท คือ (1) ขยะยอ่ยสลาย หรือ มลูฝอยยอ่ยสลาย (2) ขยะรีไซเคลิ หรือขยะมลูฝอยท่ียงัใช้ได้ (3) ขยะทัว่ไป และ (4) ขยะอนัตราย

 นอกจากนี ้ บริษัทฯ ได้ยดึแนวปฏิบตัด้ิานสทิธิมนษุยชน ตามหลกัปฏิญญาสากลวา่ด้วยสทิธิมนษุยชน ขององค์กรสหประชาชาตซิึง่เป็นสทิธิพืน้ฐานเก่ียวกบัการปฏิบตัิ 

ตอ่พนกังานของบริษัท และผู้ มีสว่นได้เสียท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ไมล่ะเมิดทรัพย์สนิทางปัญญา หรือลขิสทิธ์ิ สามารถอา่นรายละเอียดกิจกรรมของบริษัทเก่ียวกบัชมุชนและสงัคมได้

จากหวัข้อ “ความรับผิดชอบตอ่สงัคม”  

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

 คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความส�าคญัตอ่การเปิดเผยข้อมลูอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทัง้รายงานข้อมลูทางการเงินและข้อมลูทัว่ไปตามหลกัเกณฑ์ของ ก.ล.ต. 

และตลาดหลกัทรัพย์ ตลอดจนข้อมลูท่ีส�าคญัท่ีมีผลกระทบตอ่ราคาหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ซึง่มีผลกระทบตอ่กระบวนการตดัสนิใจของผู้ลงทนุและผู้ มีสว่นได้เสียของบริษัทฯ 

เพ่ือให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทฯ ทัง้หมดได้รับทราบข้อมลูอยา่งเทา่เทียมกนั บริษัทฯ จะท�าการเผยแพร่ข้อมลูสารสนเทศของบริษัทฯ ตอ่ผู้ ถือหุ้น และสาธารณชนผา่นชอ่งทางและ

สื่อการเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์ และเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ  
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 ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท จดัให้มีวาระทบทวนการถือครองหลกัทรัพย์ “PLANET” ของกรรมการและผู้บริหารทกุไตรมาส  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

คณะกรรมการบริษัท (รวมผู้ ท่ีเก่ียวข้อง) มีการถือหุ้นจ�านวน 163,080,000 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 65.23% ของจ�านวนหุ้นทัง้หมด โดยปี 2561 - 2563 กรรมการบริษัท และผู้บริหาร

ได้ถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัท ดงันี ้

 คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนกัถึงความรับผิดชอบต่อรายงานงบการเงินท่ีมีข้อมลูถกูต้อง ครบถ้วน เป็นจริง และสมเหตสุมผล งบการเงินของบริษัทฯ จดัท�าขึน้ 

ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป โดยเลือกใช้นโยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบตัิอย่างสม�่าเสมอ และใช้ดลุยพินิจอย่างระมดัระวงั รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมลู

อย่างเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน นอกจากนี ้ คณะกรรมการได้จดัให้มีการด�ารงรักษาไว้ซึง่ระบบควบคมุภายในท่ีมีประสิทธิผล เพ่ือให้มัน่ใจได้อย่างมีเหตผุล

ว่าการบนัทึกข้อมลูทางการบญัชีมีความถกูต้อง ครบถ้วน และเพียงพอท่ีจะด�ารงรักษาไว้ซึง่ทรัพย์สิน และเพ่ือให้ทราบจดุอ่อนเพ่ือป้องกนัไมใ่ห้เกิดการทจุริตหรือการด�าเนิน

การท่ีผิดปกตอิยา่งมีสาระส�าคญั รวมถงึมีการแตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ประกอบด้วยกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารเพ่ือท�าหน้าท่ีในการตรวจสอบรายงานทางการเงิน 

รายการระหวา่งกนั และระบบควบคมุภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตรงตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ 

  ในสว่นของงานด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์ บริษัทฯ ยงัไมไ่ด้มีการจดัตัง้หนว่ยงานเฉพาะเน่ืองจากกิจกรรมในเร่ืองดงักลา่วยงัมีไมม่ากนกั แตไ่ด้มอบหมายให้ นายประพฒัน์ รัฐเลศิกานต์ 

ท�าหน้าท่ีในการตดิตอ่และให้ข้อมลูตา่งๆ แก่ผู้ ถือหุ้น นกัวิเคราะห์ รวมถงึหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง ซึง่ข้อมลูดงักลา่วต้องเป็นข้อมลูท่ีถกูต้อง ครบถ้วน ตรงตอ่ความเป็นจริง และทัว่ถงึ 

 ทัง้นี ้ ในปี 2563 บริษัทฯ ได้รายงานผลประกอบการรายไตรมาสผา่นระบบของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และ ได้จดัท�าจดหมายขา่วเก่ียวกบัผลประกอบการ 

จ�านวน 4 ครัง้ ครัง้ละ 3-5 ฉบบั

1. ดร.รัตตกิร วรากลูศริิพนัธุ์

2. นายประพฒัน์ รัฐเลศิกานต์ 

3. นายเทรเวอร์ จอห์น ทอมสนั 

4. ดร.วิชยั เลาห์มาศวนิช

5. นางสธุารักษ์ สนุทรภษิูต

6. นายสมคดิ หวงัเชิดชวูงศ์

7. นายธิบดี มงัคะลี

8.  นางรัตนา สวุรรณ

9. นายจกักฤด สอนไว 

10. นายวีรศกัดิ์ อาทรชยักลุ

ประธานกรรมการ

กรรมการอิสระ

กรรมการ 

รองประธานกรรมการ

ประธานกรรมการบริหาร และหวัหน้าเจ้าหน้าท่ีบริหาร

กรรมการ  

รองประธานกรรมการบริหาร และหวัหน้าเจ้าหน้าท่ีด้านเทคโนโลยี

กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการบริหารความเสี่ยง 

กรรมการสรรหาฯ

กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาฯ

กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการสรรหาฯ

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการบริหารความเสี่ยง 

กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ

รองกรรมการผู้อ�านวยการฝ่ายการเงินและบญัชี

รองกรรมการผู้อ�านวยการฝ่ายปฏิบตักิารและฝ่ายบริการทางเทคนิค

ผู้ชว่ยกรรมการผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาดและพฒันาธรุกิจ

ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัท 

มีผลตัง้แตว่นัท่ี 21 มิถนุายน 2561

รวมผู้ ท่ีเก่ียวข้อง

รวมผู้ ท่ีเก่ียวข้อง

ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัท 

มีผลตัง้แตว่นัท่ี 25 มกราคม 2561

ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัท 

มีผลตัง้แตว่นัท่ี 21 มิถนุายน 2561

ได้รับการแตง่ตัง้เม่ือวนัท่ี4 กนัยายน 2561

ได้รับการแตง่ตัง้เม่ือวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2562

2561

0

78,950,000

78,950,000

0

50,000

0

0

5,120,000

-

10,000

2562

0

78,950,000

78,950,000

0

50,000

0

0

5,120,000

-

10,000

2563

0

78,950,000

78,950,000

0

50,000

0

0

5,120,000

-

10,000

รายช่ือกรรมการ และผู้บริหารระดบัสงู ต�าแหนง่ หมายเหตุจ�านวนหุ้นท่ีถือ (หุ้น) วนัท่ี 31 ธนัวาคม
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors) 

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

 คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วย ผู้ทรงคณุวฒิุท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีมี

ความหลากหลายในระดบัต�าแหนง่ผู้บริหารจากองค์กรตา่งๆ โดยไมค่�านงึเพศ และอาย ุจงึสามารถน�าประสบการณ์ ความรู้ความสามารถมาพฒันาและก�าหนดนโยบายทิศทาง

การด�าเนินธรุกิจของบริษัทฯ ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะมีบทบาทส�าคญัในการก�าหนดนโยบาย

และภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทส�าคญัในการก�ากบัดแูล ตรวจสอบ ตดิตามผลการปฏิบตังิานของฝ่ายจดัการและประเมินผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไป

ตามแผนท่ีวางไว้ และเพ่ือให้กรรมการสามารถปฏิบตัหิน้าท่ีได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  กรรมการบริษัทแตล่ะคนจะด�ารงต�าแหนง่กรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไมเ่กิน 5 แหง่

 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษัทฯ มีกรรมการทัง้สิน้จ�านวน 7 ทา่น ประกอบด้วย กรรมการอิสระและกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารจ�านวน 5 

ทา่น (มากกวา่ 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทัง้คณะ) ซึง่รวมกรรมการตรวจสอบจ�านวน 4 ทา่น และกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารจ�านวน 2 ทา่น นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทฯ ยงั

ได้แตง่ตัง้คณะอนกุรรมการชดุตา่งๆ เพ่ือชว่ยในการก�ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ ดงันี ้

 1.1 คณะกรรมการบริหาร บริษัทฯ มีกรรมการบริหารทัง้สิน้ 2 ทา่น โดยคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้ก�าหนดแนวทางและกลยทุธ์ในการด�าเนินธรุกิจ ให้เป็นไปตามเปา้

หมายท่ีก�าหนดโดยคณะกรรมการบริษัทฯ และเพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปอยา่งคลอ่งตวั 

 1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทฯ มีกรรมการตรวจสอบทัง้สิน้ 4 ทา่น เพ่ือปฏิบตัหิน้าท่ีเฉพาะเร่ืองและเสนอเร่ืองให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและรับทราบ ซึง่

คณะกรรมการตรวจสอบมีสทิธิหน้าท่ีตามท่ีได้ก�าหนดไว้ในอ�านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี ้ กรรมการตรวจสอบ 2 ทา่น มีความรู้และประสบการณ์ด้านบญัชี

เพียงพอท่ีจะสามารถท�าหน้าท่ีในการสอบทานความนา่เช่ือถือของงบการเงินของบริษัทฯ ได้

 1.3 คณะกรรมการสรรหา ก�าหนดคา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล (คณะกรรมการสรรหาฯ) คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาฯ บริษัทฯ มีกรรมการสรร

หาฯ ทัง้สิน้ 3 ทา่น ซึง่ทกุทา่นเป็นกรรมการอิสระกรรมการสรรหาฯ มีวาระด�ารงต�าแหนง่เชน่เดียวกบัระยะเวลาการด�ารงต�าแหนง่การเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัท คณะ

กรรมการสรรหาฯ มีหน้าท่ีรับผิดชอบ 

 1.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยเลือกจากกรรมการ และ/หรือผู้ทรงคณุวฒิุ ทัง้นี ้  ก�าหนดให้

กรรมการบริหารความเสี่ยงท่ีได้รับการแตง่ตัง้คดัเลือกสมาชิก 1 ทา่นให้ด�ารงต�าแหนง่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าท่ีและความรับ

ผิดชอบหลกัในการก�าหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของธรุกิจ ซึง่ครอบคลมุถงึความเสี่ยงทางด้านกลยทุธ์องค์กร  การเงิน การปฏิบตังิาน และปัจจยัภายนอก 

รวมถงึควบคมุติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ให้บริษัทด�าเนินการตามนโยบายบริหารความเสี่ยงท่ีก�าหนด ตลอดจนทบทวนความเพียงพอของนโยบาย

และระบบการบริหารความเสี่ยง ความมีประสทิธิผลของระบบ และการปฏิบตัติามนโยบายท่ีก�าหนด ทัง้นี ้จะต้องรายงานผลการปฏิบตัหิน้าท่ีตอ่คณะกรรมการบริษัท 

และรายงานการท�าหน้าท่ีในรอบปีท่ีผา่นมาตอ่ผู้ ถือหุ้นในรายงานประจ�าปี  

 นอกจากนี ้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้แตง่ตัง้คณะท�างานบริหารความเสี่ยงซึง่ประกอบด้วยคณะกรรมการบริหาร โดยมีขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบ คือ (1) ระบุ

ความเสี่ยง ประเมินระดบัของความเสี่ยง และทบทวนการบริหาร

ความเสี่ยงควบคูไ่ปกบัแผนธรุกิจ หรือ Business Plan (2) ประมาณการผลกระทบ (3) ก�าหนดมาตรการเพ่ือลดความเสี่ยง (4) ตดิตามผลและการรายงานสถานะความเส่ียงตอ่

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ (5) สร้างวฒันธรรมการบริหารความเสี่ยงให้แก่พนกังานในองค์กรอยา่งตอ่เน่ือง

 คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายให้ประธานกรรมการและหวัหน้าเจ้าหน้าท่ีบริหารต้องไมเ่ป็นบคุคลเดียวกนั เพ่ือให้เกิดความชดัเจนในด้านความรับผิดชอบระหวา่งการ

ก�าหนดนโยบายการก�ากบัดแูลและการบริหารงานประจ�า  ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้แบง่แยกบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบระหวา่งคณะกรรมการบริษัทฯ  กบัผู้บริหารอยา่งชดัเจน โดย

คณะกรรมการบริษัทฯ ท�าหน้าท่ีในการก�าหนดนโยบายและก�ากบัดแูลการด�าเนินงานของผู้บริหาร ขณะท่ีผู้บริหารท�าหน้าท่ีบริหารงานของบริษัทฯ ในด้านตา่งๆ ให้เป็นไปตาม

นโยบายท่ีก�าหนด  อยา่งไรก็ตาม เพ่ือเป็นการปอ้งกนัการมีอ�านาจเบด็เสร็จ บริษัทฯ จงึได้ก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีไว้อยา่งชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษรในอ�านาจการด�าเนิน

งานของบริษัท (Level of Authorization - LOA) 

 ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แตง่ตัง้เลขานกุารบริษัทฯ เพ่ือให้มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์

2. บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

 บริษัทฯ ก�าหนดให้กรรมการบริษัทฯ ปฏิบตัติามข้อพงึปฏิบตัท่ีิดีส�าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

โดยคณะกรรมการต้องเข้าใจและทราบถงึบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของตน และต้องปฏิบตัหิน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ตลอดจนมติ

ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต และค�านงึถงึประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นเป็นส�าคญั ทัง้นี ้ คณะกรรมการบริษัทฯ   เป็นผู้ก�าหนดนโยบาย เปา้หมายการด�าเนิน

ธรุกิจ แผนธรุกิจ งบประมาณ ตลอดจนทบทวนวิสยัทศัน์ ภารกิจ และกลยทุธ์ของบริษัทฯ ในปีท่ีผา่นมา  และก�ากบัดแูลให้ฝ่ายจดัการด�าเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน 

และงบประมาณท่ีก�าหนดไว้อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล เพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นโดยรวม

- นโยบายเก่ียวกบัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ -

 บริษัทฯ มีการก�าหนดมาตรการปอ้งกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึน้จากการท�ารายการระหวา่งกนัของบริษัทฯ และบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง วา่ผู้มีสว่นได้เสยีในเร่ือง

ใดจะไมส่ามารถเข้ามามีสว่นในการอนมุตัริายการดงักลา่ว โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องดแูลให้บริษัทฯ ปฏิบตัใิห้เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

และข้อบงัคบั ประกาศ ค�าสัง่ หรือข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุและตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยท่ีเก่ียวข้อง ตลอดถงึการปฏิบตัใิห้เป็นไปตามข้อก�าหนด

เก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูการท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั  และการได้มาหรือจ�าหนา่ยไป  

ซึง่ทรัพย์สนิท่ีส�าคญัของบริษัทฯ รวมทัง้ปฏิบตัติามมาตรฐานบญัชีท่ีก�าหนดโดยสมาคมนกับญัชีโดยเคร่งครัด 

 นอกจากนี ้บริษัทฯ จะจดัให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้สอบบญัชี หรือผู้ เช่ียวชาญอิสระ แล้วแตก่รณี พิจารณาตรวจสอบและให้ความเหน็เก่ียวกบัความเหมาะสมของ

ราคา และความสมเหตสุมผลของการท�ารายการ และจะท�าการเปิดเผยรายการระหวา่งกนัดงักลา่วไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้

สอบบญัชีของบริษัทฯ แบบแสดงรายงานข้อมลูประจ�าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปี (แบบ 56-2) รวมทัง้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบรายงานการเปลี่ยนแปลงการ

มีสว่นได้เสียของกรรมการ และผู้บริหารทกุไตรมาส

069



รายงานประจ�าปี บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ากดั (มหาชน) พ.ศ. 2563

- ระบบการควบคมุภายใน -

 บริษัทฯ ให้ความส�าคญัต่อระบบการควบคมุภายในส�าหรับทัง้ระดบับริหารและระดบัปฏิบตัิการ จึงได้มีการก�าหนดขอบเขตหน้าท่ีและอ�านาจด�าเนินการอยา่งชดัเจนเป็น 

ลายลกัษณ์อกัษร มีการควบคมุดแูลการใช้ทรัพย์สนิให้เกิดประโยชน์มากท่ีสดุ และมีการแบง่แยกหน้าท่ีความรับผิดชอบในการอนมุตั ิ การบนัทกึรายการบญัชีและข้อมลูสารสนเทศ 

และการจดัเก็บดแูลทรัพย์สนิออกจากกนั เพ่ือให้เกิดการถ่วงดลุและตรวจสอบระหวา่งกนัอยา่งเหมาะสม นอกจากนีย้งัมีการ  ควบคมุภายในเก่ียวกบัระบบการเงิน โดยบริษัทฯ จดัให้

มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานท่ีรับผิดชอบ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในจะเป็นผู้ รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคมุภายใน และรายงานโดยตรงตอ่

คณะกรรมการตรวจสอบ

 บริษัทฯ มีการก�าหนดเปา้หมายการด�าเนินธรุกิจท่ีชดัเจนและสามารถวดัผลการด�าเนินงานได้ โดยฝ่ายบริหารและจดัการจะมีการเปรียบเทียบผลการด�าเนินงานจริงกบัเปา้

หมายท่ีก�าหนดไว้เป็นประจ�าทกุเดือน โดยจะมีการประเมินปัจจยัความเสี่ยงทัง้ท่ีมาจากภายนอกและภายในท่ีพบในการด�าเนินงาน วิเคราะห์ถงึปัจจยัท่ีเป็นสาเหตแุละมีการ

ก�าหนดมาตรการในการตดิตามเหตกุารณ์ท่ีเป็นสาเหตขุองปัจจยัความเสี่ยง รวมทัง้มาตรการในการลดความเสี่ยง รวมถงึมอบหมายให้หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องตดิตามความเสี่ยง

นัน้ๆ อยา่งตอ่เน่ือง และรายงานความคืบหน้าตอ่คณะกรรมการ

3. การประชมุคณะกรรมการ

 3.1 คณะกรรมการบริษัท

 บริษัทฯ มีนโยบายให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ต้องประชมุอยา่งน้อย 3 เดือนตอ่ครัง้ และอาจมีการเรียกประชมุเพ่ิมเตมิตามเหน็สมควร โดยการประชมุแตล่ะครัง้ได้มีการ

ก�าหนดวาระในการประชมุอยา่งชดัเจนและมีการสง่หนงัสือนดัประชมุพร้อมรายละเอียดลว่งหน้า 7 วนั เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีเวลาศกึษาข้อมลูอยา่งเพียงพอก่อน

เข้าร่วมประชมุ รวมทัง้ได้มีการจดบนัทกึรายงานการประชมุเป็นลายลกัษณ์อกัษร และจดัเก็บรายงานการประชมุท่ีผา่นการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมให้คณะกรรม

การบริษัทฯ และผู้ ท่ีเก่ียวข้องตรวจสอบได้  

 บริษัทฯ ได้ก�าหนดตารางการประชมุคณะกรรมการบริษัทประจ�าปีเป็นการลว่งหน้าทัง้ปี โดยแจ้งให้ท่ีประชมุคณะกรรมการรับทราบก�าหนดการประชมุดงักลา่ว ส�าหรับปี 

2563 คณะกรรมการฯ ก�าหนดให้มีการประชมุทกุไตรมาสส�าหรับรับรองงบการเงินรายไตรมาส และจดัการประชมุเพ่ิมเตมิในเดือนมกราคมและกมุภาพนัธ์ เพ่ือรับรองและ

อนมุตัวิาระอ่ืนๆ ตามเหมาะสม  

 การประชมุของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยกรรมการไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ของจ�านวนกรรมการทัง้หมด จงึถือครบเป็นองค์ประชมุ  ทัง้นี ้ณ ขณะท่ีคณะกรรมการลงมติ

ในท่ีประชมุคณะกรรมการจะต้องมีกรรมการอยูไ่มน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทัง้หมด

 ณ วนัท่ี 30 มกราคม 2563 กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร ประกอบด้วย ดร.รัตตกิร วรากลูศริิพนัธุ์ ดร.วิชยั 

เลาห์มาศวนิช นางสธุารักษ์ สนุทรภษิูต นายสมคดิ หวงัเชิดชวูงศ์ และนายธิบดี มงัคะลี ได้มีการประชมุระหวา่งกนัเองโดยไมมี่ฝ่ายจดัการร่วมด้วย เพ่ืออภิปรายเร่ืองตา่งๆ เก่ียว

กบัการจดัการบริษัท

 ในปี 2561-2563 บริษัทฯ มีการจดัประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ จ�านวน 9 ครัง้ จ�านวน 10 ครัง้ และจ�านวน 6ครัง้ตามล�าดบั ส�าหรับปี 2563 กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชมุ

คณะกรรมการบริษัทเฉลี่ยรวมของทัง้คณะ คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชมุของกรรมการแตล่ะทา่น มีดงันี ้

หมายเหต ุ  

 (1) ดร.รัตตกิร วรากลูศิริพนัธุ์ ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ มีผลตัง้แตว่นัท่ี 21 มิถนุายน 2561

 (2) ดร.วิชยั เลาห์มาศวนิช ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ มีผลตัง้แตว่นัท่ี 25 มกราคม 2561

 (3) นายธิบดี มงัคะลี ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ มีผลตัง้แตว่นัท่ี 21 มิถนุายน 2561

1. ดร.รัตตกิร วรากลูศริิพนัธุ์ (1)

2. นายประพฒัน์ รัฐเลศิกานต์

3. นายเทรเวอร์ จอห์น ทอมสนั

4. ดร.วิชยั เลาห์มาศวนิช (2)

5. นางสธุารักษ์ สนุทรภษิูต

6. นายสมคดิ หวงัเชิดชวูงศ์

7. นายธิบดี มงัคะลี (3)

จ�านวนครัง้ท่ีเข้าประชมุ / 

จ�านวนการประชมุรวม

5/9

9/9

8/9

8/9

9/9

9/9

5/9

จ�านวนครัง้ท่ีเข้าประชมุ / 

จ�านวนการประชมุรวม

10/10

10/10

8/10

10/10

8/10

10/10

10/10

จ�านวนครัง้ท่ีเข้าประชมุ / 

จ�านวนการประชมุรวม

6/6

6/6

6/6

6/6

6/6

6/6

6/6

ร้อยละ

100

100

100

89

100

100

100

ร้อยละ

100

100

80

100

80

100

100

ร้อยละ

100

100

100

100

100

100

100

รายช่ือกรรมการ 2561 2562 2563
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3.2  คณะกรรมการตรวจสอบ

 ในปี 2561 – 2563 บริษัทฯ มีการจดัประชมุคณะกรรมการตรวจสอบจ�านวน 6 ครัง้ จ�านวน 7 ครัง้ และ จ�านวน 5 ครัง้ตอ่ปี ตามล�าดบั โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชมุ

ของกรรมการแตล่ะทา่น มีดงันี ้

3.3  คณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 5/2557 เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2557 ได้มีมติอนุมตัิแต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 

(คณะกรรมการสรรหาฯ) โดยคณะกรรมการสรรหาฯ จะต้องจัดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ครัง้ต่อปี โดยกรรมการต้องมาประชุมด้วยตนเอง  

 ในปี 2561 - 2563 บริษัทฯ จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ จ�านวน 2 ครัง้ จ�านวน 2 ครัง้ และ จ�านวน 2 ครัง้ ตามล�าดบั โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุม 

ของกรรมการแต่ละท่าน มีดงันี ้

3.4  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 5/2557 เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2557 ได้มีมติอนุมัติแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยง จะต้องจัดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ครัง้ต่อปี โดยกรรมการต้องมาประชุมด้วยตนเอง  

 ในปี 2561 – 2563 บริษัทฯ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจ�านวน 2 ครัง้ จ�านวน 2 ครัง้ และ จ�านวน 3 ครัง้ ตามล�าดบั โดยรายละเอียดการเข้าร่วม

ประชุมของกรรมการแต่ละท่าน มีดงันี ้

4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

 บริษัทฯ มีการก�าหนดคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในระดบัท่ีเหมาะสมและเป็นอตัราท่ีเพียงพอส�าหรับการรักษากรรมการและผู้บริหารท่ีมีคณุภาพไว้โดยไมมี่การจา่ย

คา่ตอบแทนท่ีมากเกินควร และอยูใ่นระดบัท่ีสามารถเทียบเคียงได้กบับริษัทในกลุม่อตุสาหกรรมเดียวกนั ปัจจยัท่ีจะน�ามาพิจารณา ประกอบด้วย ประสบการณ์ ภาระหน้าท่ี 

ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ ทัง้นี ้การจา่ยคา่ตอบแทนของกรรมการจะต้องผา่นการพิจารณาอนมุตัจิากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

 ในส่วนของค่าตอบแทนของผู้บริหาร จะเป็นไปตามหลกัการและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ ก�าหนดไว้ ซึ่งจะพิจารณาจากภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบ  

ผลการปฏิบตังิานของผู้บริหารแตล่ะทา่น ประกอบกบัผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ 

หมายเหต ุ  

 (1) ดร.วิชยั เลาห์มาศวนิช ได้รับการแตง่ตัง้เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ มีผลตัง้แตว่นัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2561

 (2) นายสมคดิ หวงัเชิดชวูงศ์ ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการตรวจสอบ มีผลตัง้แตว่นัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2561

 (3) นายธิบดี มงัคะลี ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการตรวจสอบ มีผลตัง้แตว่นัท่ี 22 มิถนุายน 2561

หมายเหต ุ  

 (1) ดร.วิชยั เลาห์มาศวนิช ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการสรรหาฯ มีผลตัง้แตว่นัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2561

หมายเหต ุ  

 (1) นางสธุารักษ์ สนุทรภษิูต ได้รับการแตง่ตัง้เป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง มีผลตัง้แตว่นัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2561

 (2) ดร.วิชยั เลาห์มาศวนิช ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง มีผลตัง้แตว่นัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2561

1. ดร.วิชยั เลาห์มาศวนิช (1)

2. นางสธุารักษ์ สนุทรภษิูต

3. นายสมคดิ หวงัเชิดชวูงศ์ (2)

4. นายธิบดี มงัคะลี (3)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

2561

4/6

6/6

4/6

2/6

2563

5/5

5/5

5/5

5/5

2562

7/7

5/7

7/7

7/7

รายช่ือกรรมการ ต�าแหนง่ จ�านวนครัง้ท่ีเข้าประชมุ / จ�านวนการประชมุรวม

1. นายสมคดิ หวงัเชิดชวูงศ์

2. นางสธุารักษ์ สนุทรภษิูต

3. ดร.วิชยั เลาห์มาศวนิช (1)

ประธานกรรมการสรรหาฯ

กรรมการสรรหาฯ

กรรมการสรรหาฯ

2561

2/2

2/2

1/2

2563

2/2

2/2

2/2

2562

2/2

2/2

2/2

รายช่ือกรรมการ ต�าแหนง่ จ�านวนครัง้ท่ีเข้าประชมุ / จ�านวนการประชมุรวม

1. นางสธุารักษ์ สนุทรภษิูต (1)

2. นายสมคดิ หวงัเชิดชวูงศ์ 

3. ดร.วิชยั เลาห์มาศวนิช (2)

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยง

2561

2/2

2/2

1/2

2562

2/2

2/2

2/2

2563

3/3

3/3

3/3

รายช่ือกรรมการ ต�าแหนง่ จ�านวนครัง้ท่ีเข้าประชมุ / จ�านวนการประชมุรวม
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6. การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

 การคดัเลือกบคุคลท่ีจะแต่งตัง้เป็นกรรมการ จะกระท�าผ่านการประชมุผู้ ถือหุ้น โดยคณะกรรมการสรรหาฯ จะเป็นผู้ พิจารณาคดัเลือกผู้สมคัรจากประสบการณ์ ความรู้ 

ความสามารถ และคณุสมบตัิตามท่ีกฎหมายก�าหนด และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาทบทวนเพ่ือน�าเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะท�าการคดัเลือกกรรมการ

ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีก�าหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

5. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

 คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายสง่เสริมและอ�านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ ท่ีเก่ียวข้องในระบบการก�ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ ซึง่รวมถงึ 

กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และเลขานกุารบริษัทฯ เพ่ือให้มีการปรับปรุงการปฏิบตังิานอยา่งตอ่เน่ือง ได้แก่ หลกัสตูรของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

(Thai Institute of Directors Association: IOD) และหลกัสตูรท่ีจดัโดยสถาบนัอ่ืนๆ 

 กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และเลขานกุารบริษัท ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมในหลกัสตูรของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย และสถาบนัอ่ืนๆ ดงันี ้

หมายเหต ุ: * จดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)

 นอกจากนี ้ กรรมการบริษัทและผู้บริหารได้เข้าร่วมสมัมนาต่างๆ ท่ีจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย และสถาบนัอ่ืนๆ อย่างสม�่าเสมอ เพ่ือเพ่ิมความรู้ 

ให้ทนัสมยัอยูเ่สมอ และน�ามาประยกุต์เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการปฏิบตัแิละบริหารงาน 

ดร.รัตติกร วรากลูศริิพนัธุ์

นายประพฒัน์ รัฐเลศิกานต์

นายเทรเวอร์ จอห์น ทอมสนั

ดร.วิชยั เลาห์มาศวนิช

นางสธุารักษ์ สนุทรภษิูต

นายสมคดิ หวงัเชิดชวูงศ์

นายธิบดี มงัคะลี

นางรัตนา สวุรรณ

นายจกัรกฤด สอนไว

นายวีรศกัดิ์ อาทรชยักลุ

ประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ  ประธานกรรมการบริหาร 

และหวัหน้าเจ้าหน้าท่ีบริหารเลขานกุารบริษัท

กรรมการ  รองประธานกรรมการบริหาร

และหวัหน้าเจ้าหน้าท่ีด้านเทคโนโลยี

กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการบริหารความเสี่ยง  กรรมการสรรหาฯ

กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 

กรรมการตรวจสอบ  กรรมการสรรหาฯ

กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการสรรหาฯ 

กรรมการตรวจสอบ  กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ

รองกรรมการผู้อ�านวยการฝ่ายการเงินและบญัชี

รองกรรมการผู้อ�านวยการฝ่ายปฏิบตักิาร

และฝ่ายบริการทางเทคนิค

ผู้ชว่ยกรรมการผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาด

และพฒันาธรุกิจ

- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP)  รุ่น 153/2018 *

 - หลกัสตูร Chief Transformation Officer: CTO Course 2019 โดย SEAC ประเทศไทย

- หลกัสตูร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) 28/2016 *

- อบรมนวตักรรม : ส�าหรับโครงการอบรมและพฒันาศกัยภาพขัน้สงูทางนวตักรรม

  ส�าหรับผู้ประกอบการ (ครัง้ท่ี 4 ) โดยสมาคมการจดัการธรุกิจแหง่ประเทศไทย(TMA)

- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่น 195/2014 *

- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 94/2012 *

- หลกัสตูร Director Certification Program English Program (DCP) รุ่น 207/2015 *

- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP)  รุ่น 95/2012 *

- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 153/2018 *

- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่น 219/2016 *

- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 103/2013 *

- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 2006 *

- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่น 267/2018*

- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่น 188/2014*

- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 94/2012*

- หลกัสตูร Micro MBA การบริหารจดัการทัว่ไป  โดยจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

- หลกัสตูร Modern Telecommunications Management โดยมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

   ร่วมกบั บริษัท ทศท คอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั (มหาชน)

- หลกัสตูรการบริหารงานโครงการ (PMP Intensive Project Management Professional) 

- หลกัสตูรการบริหารงานโครงการอยา่งมืออาชีพ (PM Competency Practical Training 

  and Project Management in Practice)

- อบรมนวตักรรม : ส�าหรับโครงการอบรมและพฒันาศกัยภาพขัน้สงูทางนวตักรรม

  ส�าหรับผู้ประกอบการ (ครัง้ท่ี 4) โดยสมาคมการจดัการธรุกิจแหง่ประเทศไทย(TMA)

ช่ือ-สกลุ ต�าแหนง่ หลกัสตูรท่ีเข้าร่วมอบรม
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6.1 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ 

 องค์ประกอบและการสรรหา แตง่ตัง้ ถอดถอน หรือพ้นจากต�าแหนง่กรรมการของบริษัทฯ นัน้ ได้ก�าหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัทฯ ซึง่สามารถสรุปสาระส�าคญัได้ดงันี ้

 1. คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการจ�านวนไมน้่อยกวา่ 5 คน และกรรมการไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ของจ�านวนกรรมการทัง้หมดต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร และ

ต้องมีคณุสมบตัิตามกฎหมายก�าหนด 

 2. ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการ ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

  - ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเทา่กบัจ�านวนหุ้นท่ีตนถือ 

  - ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยูเ่ลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีท่ีเลือกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบง่คะแนน 

 เสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้

  - บคุคลท่ีได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล�าดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเทา่จ�านวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคล 

 ซึง่ได้รับการเลือกตัง้ในล�าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเทา่กนัเกินจ�านวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เปน ประธานเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด

 3. ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ�าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต�าแหนง่จ�านวนหนึง่ในสามของจ�านวนกรรมการในขณะนัน้ ถ้าจ�านวนกรรมการจะแบง่ออกให้ตรงเป็น

สามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ท่ีสดุกบัส่วนหนึ่งในสาม กรรมการท่ีจะต้องออกจากต�าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัสลากกนั  

สว่นปีหลงัๆ ตอ่ไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นต�าแหนง่นานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจากต�าแหนง่ กรรมการท่ีจะออกตามวาระอาจถกูเลือกเข้ามารับต�าแหนง่ใหมก็่ได้

 4. กรรมการคนใดจะลาออกจากต�าแหนง่ให้ย่ืนใบลาออกตอ่บริษัทฯ การลาออกมีผลนบัแตว่นัท่ีใบลาออกไปถงึบริษัทฯ

 5. ในกรณีท่ีต�าแหนง่กรรมการวา่งลงเพราะเหตอ่ืุนนอกจากถงึคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบคุคลซึง่มีคณุสมบตั ิและไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายวา่

ด้วยบริษัทมหาชนจ�ากัด และ/หรือกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือ 

น้อยกวา่ 2 เดือน บคุคลซึง่เข้าเป็นกรรมการแทนดงักลา่ว จะอยูใ่นต�าแหนง่กรรมการได้เพียงแคว่าระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนแทน มตขิองคณะกรรมการต้องประกอบ

ด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในสี่ของจ�านวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู่

 6. ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอาจลงมตใิห้กรรมการคนใดออกจากต�าแหนง่ก่อนถงึคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในสี่ของจ�านวนผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมี

สทิธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ของจ�านวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียง

6.2   องค์ประกอบและการแต่งตั้งกรรมการอิสระ

ค�านิยาม “กรรมการอิสระ”

 กรรมการอิสระ หมายถงึ กรรมการจากภายนอกท่ีไมไ่ด้มีต�าแหนง่เป็นผู้บริหารหรือพนกังานประจ�าของบริษัทฯ ไมไ่ด้เป็นกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้ มีอ�านาจลงนามผกู

พนับริษัทฯ และเป็นอิสระจากผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร และผู้ ท่ีเก่ียวข้อง สามารถท�าหน้าท่ีคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนั และสามารถชว่ยดแูลไม่

ให้เกิดรายการท่ีมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหวา่งบริษัทฯ กบับคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั

 คณะกรรมการบริษัทฯ จะร่วมกนัพิจารณาเบือ้งต้นถงึคณุสมบตัขิองบคุคลท่ีจะมาด�ารงต�าแหนง่เป็นกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคณุสมบตัแิละลกัษณะต้องห้ามของ

กรรมการตามพระราชบญัญตัมิหาชนจ�ากดั กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ รวมถงึประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรือ

ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาคดัเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคณุวฒิุ ประสบการณ์การท�างาน และความเหมาะสมด้านอ่ืนๆ ประกอบกนั 

จากนัน้จะน�าเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาแตง่ตัง้เป็นกรรมการของบริษัทฯ ตอ่ไป ทัง้นีบ้ริษัทฯ มีนโยบายในการแตง่ตัง้กรรมการอิสระอยา่งน้อย 1 ใน 3 ของจ�านวน

กรรมการทัง้หมด และต้องมีจ�านวนไมน้่อยกวา่ 3 ทา่น  โดยก�าหนดให้วาระการด�ารงต�าแหนง่ของกรรมการอิสระรวมไมเ่กิน 9 ปี อยา่งไรก็ตามกรรมการอิสระสามารถกลบัเข้าด�ารง

ต�าแหนง่ตอ่ได้หากมีเหตผุลอนัสมควร และกรรมการอิสระจะมีวาระการด�ารงต�าแหนง่คราวละไมเ่กิน 3 ปี เน่ืองจากกรรมการจะต้องออกจากต�าแหนง่อยา่งน้อยจ�านวนหนึง่ในสาม 

(1/3) ในการประชมุสามญัประจ�าปีทกุครัง้ ตามพระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจ�ากดั พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กรรมการอิสระ ประกอบด้วย

1. ดร. รัตตกิร วรากลูศริิพนัธุ์

2. ดร.วิชยั เลาห์มาศวนิช

3. นางสธุารักษ์ สนุทรภษิูต

4. นายสมคดิ หวงัเชิดชวูงศ์

5. นายธิบดี มงัคะลี

ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการสรรหาฯ

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาฯ

ประธานกรรมการสรรหาฯ

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการตรวจสอบ

21 มิถนุายน 2561

25 มกราคม 2561

30 ธนัวาคม 2554

12 พฤษภาคม 2558

21 มิถนุายน 2561

2 ปี 6 เดือน 9 วนั

2 ปี 11 เดือน 7 วนั

9 ปี

5 ปี 7 เดือน 19 วนั

2 ปี 6 เดือน 9 วนั

ช่ือ – สกลุ กรรมการอิสระ ต�าแหนง่ วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ ระยะเวลาด�ารงต�าแหนง่

073



รายงานประจ�าปี บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ากดั (มหาชน) พ.ศ. 2563

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

 1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1 ของจ�านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิตบิคุคลของบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง โดยนบัรวม

หุ้นท่ีถือโดยผู้ ท่ีเก่ียวข้องด้วย

 2. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจ�า หรือ ผู้ มีอ�านาจควบคมุของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม 

บริษัทยอ่ยล�าดบัเดียวกนั หรือนิตบิคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ีย่ืนค�าขออนญุาตตอ่ ก.ล.ต.

 3. ไมเ่ป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นบดิามารดา คูส่มรส พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของ 

ผู้บริหารผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอ�านาจควบคมุ หรือบคุคลท่ีจะได้รับการ เสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอ�านาจควบคมุของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย

 4. ไมมี่หรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธรุกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิตบิคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณ

อยา่งอิสระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้น รายใหญ่ กรรมการซึง่ไมใ่ชก่รรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธรุกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย 

บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ีย่ืนค�าขออนญุาตตอ่ ก.ล.ต.

 5. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิตบิคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง และไมเ่ป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ไมใ่ชก่รรมการอิสระ 

ผู้บริหาร หรือหุ้นสว่นผู้จดัการของส�านกังานสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิตบิคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งสงักดัอยู ่ เว้นแต ่

จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ีย่ืนค�าขออนญุาตตอ่ส�านกังาน

 6. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถงึการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึง่ได้รับคา่บริการเกินกวา่ 2 ล้านบาทตอ่ปีจากบริษัทฯ บริษัท

ใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิตบิคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ทัง้นี ้   ในกรณีท่ีผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิตบิคุคล ให้รวมถงึการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ไมใ่ชก่รรมการอิสระ 

ผู้บริหาร หรือหุ้นสว่นผู้จดัการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ีย่ืนค�าขออนญุาตตอ่ส�านกังาน

 7. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

 8. ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดท่ีท�าให้ไมส่ามารถให้ความเหน็อยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด�าเนินงานของบริษัทฯ

6.3 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ อยา่งน้อย 3 ทา่น โดยแตง่ตัง้จากกรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่ีมี

คณุสมบตัิตามท่ีกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถงึประกาศข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยก�าหนด กรรมการตรวจสอบ

แตล่ะทา่นจะมีวาระการด�ารงต�าแหนง่คราวละ 3 ปี นอกจากนี ้กรรมการอิสระท่ีด�ารงต�าแหนง่กรรมการตรวจสอบต้องมีคณุสมบตัเิพ่ิมเติมดงันี ้

 1. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดัสินใจในการด�าเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดบัเดียวกัน  

หรือนิตบิคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

 2. ไมเ่ป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย หรือบริษัทยอ่ยล�าดบัเดียวกนัเฉพาะท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน

 3. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท�าหน้าท่ีในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี ้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนท่ีมีความรู้และประสบการณ์ 

เพียงพอท่ีจะสามารถท�าหน้าท่ีในการสอบทานความนา่เช่ือถือของงบการเงินได้

6.4 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

 การจดัปฐมนิเทศให้กบักรรมการใหม่ เป็นเร่ืองท่ีมีความจ�าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อกรรมการใหม่ เพ่ือเป็นการสร้างความเข้าใจในธุรกิจและการด�าเนินงานด้านต่างๆ  

ของบริษัท รวมทัง้เข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของกรรมการเพ่ือให้การท�าหน้าท่ีของกรรมการมีประสทิธิภาพและเกิดประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท ดงันัน้ กรรมการบริษัทจงึก�าหนด

นโยบายให้มีการปฐมนิเทศกรรการใหมท่กุครัง้ และมอบหมายให้เลขานกุารบริษัทจดัเตรียมและน�าสง่เอกสารและข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การปฏิบตัหิน้าท่ีของกรรมการใหม่

 เม่ือคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาบคุคลใดท่ีเห็นว่ามีคณุสมบตัิเหมาะสมท่ีจะเป็นกรรมการ และได้น�าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบแล้ว  บริษัท 

จะให้ข้อมลูท่ีส�าคญัทัง้ก่อนและหลงัการเข้าเป็นกรรมการใหมท่ราบ โดยแบง่เป็น 3 ขัน้ตอน คือ (1) ขณะท่ีเรียนเชิญเข้ารับต�าแหนง่กรรมการ (2) หลงัจากได้รับการแตง่ตัง้เป็น

กรรมการจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นแล้ว และ (3) ก่อนการประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้แรก

7. การประเมินตนเองส�าหรับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

 การประเมินผลตนเองส�าหรับการปฏิบตังิานของรายคณะกรรมการและผู้บริหารระดบัสงู แบง่ออกเป็น 3 สว่น คือ 

 1) การประเมินผลการปฏิบตังิานของกรรมการรายบคุคล 

 หลกัเกณฑ์ : การประเมินผลการปฏิบตังิานของกรรมการรายบคุคล เป็นเคร่ืองมือชว่ยให้กรรมการได้ทบทวนการปฏิบตัหิน้าท่ีของตนเอง เพ่ือน�าไปพฒันาการปฏิบตัหิน้าท่ี

ให้เกิดประสทิธิภาพและประสทิธิผลย่ิงขึน้ โดยแบบประเมินผลการปฏิบตังิานของกรรมการรายบคุคล ในด้านตา่งๆ ดงันี ้

1. ด้านกลยทุธ์    4. ด้านการเตรียมความพร้อมเพ่ือการประชมุ

2. ด้านจริยธรรมและคา่นิยม   5. ด้านการพฒันาตนเอง

3. ด้านความรู้ และความเข้าใจบทบาทฐานะกรรมการ 
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 2) การประเมินผลการปฏิบตังิานของรายคณะ

 หลกัเกณฑ์ : บริษัทฯ ได้น�าแนวทางแบบการประเมินผลการปฏิบตังิานของคณะกรรมการรายคณะจากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยมาปรับใช้ให้เหมาะสมกบัลกัษณะ

โครงสร้างของคณะกรรมการ โดยแบบประเมินประกอบด้วย 6 หวัข้อ ดงัตอ่ไปนี ้

 การประเมินผลการปฏิบตังิานคณะกรรมการจะจดัให้มีขึน้ทกุสิน้ปี โดยเลขานกุารบริษัทจะจดัสง่แบบประเมินให้กรรมการบริษัททกุทา่นประเมินตนเอง และเป็นผู้รวบรวม

เพ่ือจดัท�ารายงานสรุปผลการประเมินฯ ตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณารับทราบผลการประเมินและข้อเสนอแนะตา่งๆ เพ่ือน�ามาใช้ในการปรับปรุงประสทิธิผล

ของการท�างานของคณะกรรมการบริษัทให้เกิดประโยชน์สงูสดุในการก�ากบัดแูลกิจการของบริษัท

 3) การประเมินผลการปฏิบตังิานของผู้บริหารระดบัสงู  

 หลกัเกณฑ์ : บริษัทฯ ได้น�าแนวทางแบบการประเมินผลการปฏิบตังิานของผู้บริหารระดบัสงู จากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยมาปรับใช้ให้เหมาะสมกบัโครงสร้างองค์กร

ของบริษัท ซึ่งผลการประเมินจะเป็นส่วนส�าคญัในการพฒันาการปฏิบตัิหน้าท่ีและการด�าเนินงานของผู้บริหารระดบัสูงรายบุคคลให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงขึน้ 

แบบประเมินประกอบด้วย 3 หมวด ดงันี ้

 หมวดท่ี 1  ความคืบหน้าของแผนงาน     

 หมวดท่ี 2  การวดัผลการปฏิบตังิาน ประกอบด้วย

   1. ความเป็นผู้น�า   6. ความสมัพนัธ์กบัภายนอก

   2. การก�าหนดกลยทุธ์   7. การบริหารและความสมัพนัธ์กบับคุลากร

   3. การปฏิบตัติามกลยทุธ์  8. การสืบทอดต�าแหนง่

   4. การวางแผนและผลปฏิบตัทิางการเงิน 9. ความรู้ด้านผลติภณัฑ์และบริการ

   5. ความสมัพนัธ์กบัคณะกรรมการ  10. คณุลกัษณะสว่นตวั

 หมวดท่ี 3  การพฒันา

 การประเมินผลการปฏิบตัิงานผู้บริหารระดบัสงูจะจดัให้มีขึน้ทกุสิน้ปี โดยเลขานกุารของคณะกรรมการบริหารจะจดัสง่แบบประเมินให้ผู้บริหารระดบัสงูทกุทา่นประเมิน

ตนเอง และเป็นผู้รวบรวม และรายงานผลสรุปผลตอ่หวัหน้าเจ้าหน้าท่ีบริหารเพ่ือพิจารณารับทราบผลการประเมินและน�าข้อเสนอแนะตา่งๆ มาใช้ในการปรับปรุงประสทิธิผล

ของการท�างานของผู้บริหารระดบัสงู เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุในการก�ากบัดแูลกิจการของบริษัท

8.  แผนสืบทอดต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูงขององค์กร

 คณะกรรมการบริษัท ให้ความส�าคญัในการจดัท�าแผนสืบทอดต�าแหนง่งาน เพ่ือเตรียมพร้อมเม่ือเกิดกรณีท่ีผู้บริหารไมส่ามารถปฏิบตัไิด้ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการ

สรรหา ก�าหนดคา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาลจดัท�าแผนการสืบทอดต�าแหนง่งาน โดยจดัท�าและทบทวนแผนการพฒันา ประธานกรรมการบริหาร หรือ หวัหน้าเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

(CEO) และ หวัหน้าเจ้าหน้าท่ีด้านเทคโนโลยี (CTO) รวมทัง้ผู้บริหารระดบัสงู เพ่ือเตรียมความพร้อมเป็นแผนตอ่เน่ืองให้มีผู้สืบทอดงาน ในกรณีท่ี CEO CTO หรือผู้บริหารระดบั

สงู ในต�าแหนง่นัน้ๆ เกษียณอาย ุหรือไมส่ามารถปฏิบตัหิน้าท่ีได้ เพ่ือให้บริหารงานของบริษัทฯ สามารถด�าเนินไปได้อยา่งตอ่เน่ือง

9. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

 1. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัทฯ น�าความลบั และ/หรือข้อมลูภายในของ    บริษัทฯ ไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือ 

เพ่ือประโยชน์แก่บคุคลอ่ืนใดไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อม และไมว่า่จะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไมก็่ตาม

 2. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัทฯ รวมถงึคูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุตภิาวะของบคุคลดงักลา่ว ใช้ข้อมลูภายในของบริษัทฯ ท่ีมีหรืออาจ 

มีผลกระทบตอ่การเปลี่ยนแปลงราคาของหลกัทรัพย์ของ  บริษัทฯซึง่ยงัมิได้เปิดเผยตอ่สาธารณชน เพ่ือท�าการซือ้ ขาย เสนอซือ้ เสนอขาย หรือชกัชวนให้บคุคลอ่ืนซือ้ ขาย เสนอ

ซือ้ หรือเสนอขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อม ก่อนท่ีข้อมลูนัน้จะได้มีการเปิดเผยตอ่สาธารณชน ไมว่า่การกระท�าดงักลา่วจะกระท�าเพ่ือประโยชน์ตอ่ตนเอง

หรือผู้ อ่ืน หรือเพ่ือให้ผู้ อ่ืนกระท�าดงักลา่วโดยตนได้รับประโยชน์ตอบแทน ผู้ใดฝ่าฝืนจะถกูลงโทษตามมาตรการทางวินยัของบริษัทฯ

 3. บริษัทฯ ได้ด�าเนินการแจ้งให้ผู้บริหารเข้าใจและรับทราบภาระหน้าท่ีในการรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ในบริษัทฯ ของตนเอง คูส่มรส และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุตภิาวะ 

ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ตอ่ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทก�าหนดโทษตามพระราช

บญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535

 4. บริษัทฯ ได้ก�าหนดมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัทฯ รวมถงึคูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุตภิาวะของบคุคลดงักลา่ว ซือ้ขายหลกัทรัพย์ของ 

บริษัทฯ ในชว่งระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชนทราบ ทัง้นี ้บริษัทฯ จะแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัทฯ ทราบเก่ียวกบั

ข้อก�าหนดข้างต้น 

1. โครงสร้างและคณุสมบตัขิองคณะกรรมการ   4. การท�าหน้าท่ีของกรรมการ

2. บทบาทหน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  5. ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ

3. การประชมุคณะกรรมการ    6. การพฒันาตนเองของกรรมการและพฒันาผู้บริหาร
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10. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

 จากการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ�าปี พ.ศ. 2563 ได้อนมุตัิให้ ส�านกังาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท เป็นส�านกังานตรวจสอบบญัชีของบริษัท โดยมีนายชยัยทุธ องัศวิุทยา  

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3885 เป็นผู้ตรวจสอบบญัชีปีท่ี 1 ของบริษัท ผู้ตรวจสอบบญัชีดงักล่าวไม่มีรายการเป็นบุคคลเก่ียวโยง หรือมีการขัดแย้งผลประโยชน์  

และเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถและมีความเป็นอิสระในการสอบบญัชี และนายชัยยุทธ องัศุวิทยา เป็นผู้ตรวจสอบบญัชีท่ีได้รับความเห็นชอบจากส�านกังาน 

คณะกรรมการ ปี 2561 – 2563 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย จา่ยคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี ดงันี ้

หมายเหต ุ: (1)  จดทะเบียน บริษัท แพลนเน็ตคลาวด์ จ�ากดั เม่ือเดือนตลุาคม 2562

บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ากัด(มหาชน)

 - คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี 

 - คา่บริการอ่ืนๆ 

บริษัท แพลนเน็ตไฟเบอร์ จ�ากัด (บริษัทย่อย)

 - คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี 

 - คา่บริการอ่ืนๆ

บริษัท แพลนเน็ตคลาวด์ จ�ากัด (บริษัทย่อย)

 - คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี

 - คา่บริการอ่ืนๆ

 รวม

1,200,000

ไมมี่

250,000

ไมมี่

-

-

1,450,000

1,370,000

ไมมี่

250,000

ไมมี่

90,000(1)  

ไมมี่

1,710,000

1,450,000

ไมมี่

200,000

ไมมี่

20,000 

ไมมี่

1,850,000

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563
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ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)

1. นโยบายภาพรวมความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 ตัง้แต่บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) เม่ือปี 2557 คณะกรรมการบริษัทได้ค�านึงถึงและให้ความส�าคญักับแผนการพฒันาความ

ยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน (Sustainability  Development Roadmap: SD Roadmap) ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

ซึ่งให้ความส�าคญัใน 3 ด้าน ประกอบด้วย 

 (1) CG in Substance เพ่ือเสริมสร้างให้คณะกรรมการและผู้บริหาร สร้างผลการด�าเนินงานท่ีดีให้กิจการอยา่งยัง่ยืนและนา่เช่ือถือ

 (2) CSR in Process เพ่ือด�าเนินธรุกิจปกตปิระจ�าวนัของบริษัทเป็นไปด้วยความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม และ 

 (3) Anti-Corruption in Practice  เพ่ือให้บริษัทมีแนวปฏิบตัอิยา่งจริงจงัและสร้างวฒันธรรมการไมค่อร์รัปชนัให้ภาคธรุกิจไทย คณะกรรมการบริษัทจงึมีนโยบายให้บริษัท

ด�าเนินการภายใต้หลกัก�ากบัดแูลกิจการท่ีดี พร้อมค�านงึถงึความรับผิดชอบตอ่สงัคมทัง้ทางตรงและทางอ้อมตามท่ีก�าหนดไว้ รวมทัง้คณะกรรมการบริษัทได้ผลกัดนัเร่ือง 

การตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่จนกระทัง่บริษัทได้เข้าร่วมลงนามในค�าประกาศเจตนารมณ์ในโครงการแนวร่วมปฏิบตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต (Private 

Sector Collective Action Coalition against Corruption) เพ่ือแสดงเจตนารมณ์และความมุง่มัน่ในการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ในทกุรูปแบบเม่ือปลายปี 2557

 เพ่ือให้มัน่ใจวา่ บริษัทฯ มีนโยบายการก�าหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบตั ิ และข้อก�าหนดในการด�าเนินการท่ีเหมาะสม เพ่ือปอ้งกนัการทจุริตคอร์รัปชัน่กบัทกุกิจกรรม 

ทางธรุกิจ ในปี 2559 บริษัทจงึได้จดัท�าและประกาศเผยแพร่  “นโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ นโยบายการแจ้งเบาะแส และจรรยาบรรณธรุกิจ” เป็นลายลกัษณ์อกัษร  

ตอ่มาเม่ือปี 2560 บริษัทฯ ได้ด�าเนินการพฒันา ปรับปรุง และแก้ไข นโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ นโยบายการแจ้งเบาะแส และจรรยาบรรณธรุกิจ  รวมทัง้แนวปฏิบตัิ

ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง (โดยมีรายละเอียดปราฏตามหวัข้อ “การตอ่ต้านการตดิสนิบนและการคอร์รัปชัน่”) เพ่ือให้สอดคล้องและครอบคลมุการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ในทกุรูปแบบ และบริษัท 

ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริตจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริตเม่ือ 

วนัท่ี 17 พฤษภาคม 2561   

 ส�าหรับปี 2563 บริษัทฯ ยงัคงรักษาและด�าเนินการภายใต้แผนการพฒันาความยัง่ยืนของบริษัทจดทะเบียน (Sustainability Development Roadmap: SD Roadmap) 

ข้างต้น ซึง่สอดคล้องกบัวิสยัทศัน์ของบริษัท คือ เทคโนโลยีแพลนเน็ตคอมเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีดจิิทลัแบบครบวงจร เพ่ือการเตบิโตอยา่งยัง่ยืน และยกระดบัคณุภาพชีวิต

คนในสงัคมให้ดีขึน้ และพนัธกิจของบริษัท คือ “บริษัทฯ มีความมุง่มัน่ท่ีจะน�าเทคโนโลยีมาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการด�าเนินธรุกิจ เพ่ือให้สอดคล้องกบัยคุสมยัท่ีเปลี่ยนไป 

อยา่งรวดเร็ว โดยเฉพาะในยคุเทคโนโลยีดจิิทลัในปัจจบุนั เพ่ือให้เกิดประสทิธิภาพในการด�าเนินธรุกิจสงูสดุ

 ด้วยแนวคดิการพฒันาอยา่งยัง่ยืนของธรุกิจท่ีให้ความส�าคญักบัการเตบิโตทางเศรษฐกิจ มีนโยบายและแผนธรุกิจภายใต้หลกับรรษัทภิบาล และสามารถบริหารจดัการ

ความเสี่ยงได้อยา่งมีประสทิธิภาพ ควบคูไ่ปกบัการด�าเนินธรุกิจอยา่งมีความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม ตามหลกัการ CSR ของคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต) 8 ข้อ* ประกอบด้วย (1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม (2) การตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ (รายละเอียดตามหวัข้อการตอ่ต้านการทจุริต

คอร์รัปชัน่)  (3) การเคารพสทิธิมนษุยชน (4) การปฏิบตัติอ่แรงงานอยา่งเป็นธรรม (5) ความรับผิดชอบตอ่ผู้บริโภค   (6) การดแูลรักษาสิง่แวดล้อม (7) การร่วมพฒันชมุชนและ

สงัคม และ (8) นวตักรรมและการเผยแพร่นวตักรรม CSR รวมทัง้การพฒันาอยา่งยัง่ยืนขององค์กรสหประชาชาต ิ(SDGs) 17 ประการ** คือ 1) ขจดัความยากจน 2) ขจดัความ

อดอยาก 3) การมีสขุภาพและความเป็นอยูท่ี่ดี 4) การศกึษาท่ีมีคณุภาพ 5) ความเทา่เทียมทางเพศ 6) สขุาภิบาลและน�า้สะอาด 7) การมีพลงังานสะอาดใช้อยา่งเพียงพอ   

8) งานท่ีมีคณุคา่และการเตบิโตทางเศรษฐกิจ 9) พฒันาภาคอตุสาหกรรม นวตักรรมและโครงสร้างพืน้ฐานให้พร้อม 10) ลดความเหลื่อมล�า้ 11) สร้างให้เกิดชมุชนเมืองท่ียัง่ยืน 

12) การบริโภคและผลติอยา่งมีความรับผิดชอบ  13) การดแูลเร่ืองสภาพภมิูอากาศ 14) ดแูลทรัพยากรทางน�า้ 15) ชีวิตบนพืน้ดนิ 16) การสร้างความสงบ ความยตุิธรรมและ

สถาบนัท่ีเข้มแข็ง และ 17) ภาคีความร่วมมือเพ่ือผลกัดนัให้ถงึเปา้หมาย  

 บริษัทฯ จงึมีความมุง่มัน่และตัง้ใจพฒันาความยัง่ยืนของบริษัท โดยให้คณุคา่และความส�าเร็จของธรุกิจอยา่งสมดลุ 3 ด้าน คือ การดแูลรักษาสิง่แวดล้อม (Environment) 

มีความรับผิดชอบตอ่สงัคม (Social) และการท�าให้ธรุกิจเตบิโตโดยการด�าเนินกิจการด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ (Governance) หรือ ESG 

2. ความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการ (CSR-in-Process)

 ท่ีผา่นมาบริษัทฯ ได้ด�าเนินการ CSR ในรูปแบบชว่ยเหลือสงัคมในด้านตา่งๆ เชน่ การบริจาคและการบ�าเพญ็ประโยชน์แก่สงัคม ซึง่เป็นเพียงสว่นหนึง่ของ CSR หรือ  

ความรับผิดชอบตอ่สงัคมนอกกระบวนการ (CSR after Process) เทา่นัน้ ดงันัน้เพ่ือตอบรับกบัแผนการพฒันาความยัง่ยืนของบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯ จงึได้ด�าเนินการการ

ดแูลรักษาสิง่แวดล้อม (Environment) มีความรับผิดชอบตอ่สงัคม (Social) และการท�าให้ธรุกิจเตบิโตโดยการด�าเนินกิจการด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ (Governance)  

หรือ ESG ผา่นโครงการ “WE CARE” ของบริษัท 

 บริษัทได้ด�าเนินการโครงการ “WE CARE” ตัง้แตไ่ตรมาสท่ี 4 ประจ�าปี 2557  ซึง่โครงการดงักลา่ว เน้นในเร่ือง 3Ps ได้แก่ Care People, Care PlanetComm,  

และ Care Planet เพ่ือกระตุ้นให้พนกังานมีจิตส�านกึ และความใสใ่จเก่ียวกบัความรับผิดชอบตอ่ตนเอง ลกูค้า ผู้ ถือหุ้น คูค้่า สงัคมและสิง่แวดล้อม
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3. การด�าเนินงานและการจัดท�ารายงาน

 ตัง้แตปี่ 2557 โครงการ “WE CARE” ของบริษัทได้สะท้อนถงึผลทางตรงและทางอ้อมตอ่หลกัการ CSR ของ 8 ข้อ* และ การพฒันาอยา่งยัง่ยืนขององค์กรสหประชาชาต ิ

(SDGs) 17 ข้อ** ดงันี ้

 ฝ่ายจดัการรายงานความคืบหน้าโครงการและกิจกรรม CSR in Process ตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทเพ่ือรับทราบทกุไตรมาส และบริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมลู 

เก่ียวกบั CSR in Process ในรายงานประจ�าปีของบริษัท ตามหลกัเกณฑ์และหลกัการของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย คณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะจดัท�ารายงานการพฒันาอยา่งยัง่ยืนเป็นรูปเลม่แยกจากรายงานประจ�าปี 

4. ความรับผิดชอบต่อสังคมนอกกระบวนการ (CSR-after-Process)  

 บริษัทฯ มีแผนการท�ากิจกรรมเพ่ือสงัคมอยา่งตอ่เน่ืองในทกุๆ ไตรมาส การท�ากิจกรรมของบริษัทฯ มีทัง้กิจกรรมท่ีร่วมกบัองค์กรอ่ืน และกิจกรรมท่ีบริษัทฯ ด�าเนินการเอง 

เน่ืองในปี พ.ศ. 2563 เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ท�าให้กิจกรรมตา่งๆ ต้องชะงกั เพ่ือไมใ่ห้เกิดการแพร่ระบาดในวงกว้าง ตามนโยบายของรัฐ แตบ่ริษัทฯ  

ยงัคงมีการบริจาค และร่วมสนบัสนนุในโครงการตา่งๆ เชน่เคย 

กิจกรรมท่ีบริษัทฯ ด�าเนินการในปี 2563 มีดงันี ้

 - กิจกรรมมอบปฏิทินแบบตัง้โต๊ะเพ่ือใช้ส�าหรับท�าอกัษร Braille ให้กบัมลูนิธิชว่ยคนตาบอดแหง่ประเทศไทยในพระบรมราชินปูถมัภ์

 - ร่วมบริจาค สบทบทนุมลูนิธิโรงพยาบาลเดก็

 - ร่วมบริจาค สบทบทนุมลูนิธิคนพิการไทย โครงการล้อเลื่อนเพ่ือคนพิการ

 -  จดัซือ้หน้ากากอนามยั และเจลแอลกอฮอล์ บริจาคตามโรงพยาบาลตา่งๆ และหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง

Happy Money

Happy Soul

Happy Relax

Happy Family

Happy Brain

Happy Body

Good Place

Good Profit

Good Governance

Good Reputation

Save Energy

Save Paper

Save Society

SaveEnvironment

จดัสวสัดกิารเงินชว่ยเหลอืให้พนกังาน / โบนสัประจ�าปี / จดัเสือ้ฟอร์มให้พนกังาน / กองทนุส�ารองเลีย้งชีพ

ท�าบญุเลีย้งพระประจ�าปี

กิจกรรมTeam Building / กิจกรรมกรรมเลีย้งปีใหม ่/ ชมรมเพ่ือสขุภาพและสนัทนาการ

ครอบครัวพนกังานเข้าร่วมงานปีใหม ่/ ให้สทิธิภรรยา,สามี, บตุร ซือ้ประกนักลุม่ของพนกังาน

จดัแผนฝึกอบรมพนกังานประจ�าปี / การฝึกอบรม on the job training

ชมรมเพ่ือสขุภาพและสนัทนาการ / ประกนัสขุภาพกลุม่ให้พนกังาน / ตรวจสขุภาพประจ�าปี

Good Office’s Environment, Happy Workplace

สร้างความเช่ือมัน่ตอ่ผู้บริโภค (Trusted provider)

นโยบายการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดี / โครงการ CSR /  นโยบาย Anti Corruption

 สร้างความเช่ือมัน่ตอ่ผู้บริโภค (Trusted Provider)

   

 ประหยดัพลงังาน, หลอดประหยดัไฟ

 ลดการใช้การดาษและหมกึพิมพ์

การบริจาค / รับนกัศกึษาฝึกงาน / เข้าร่วมกิจกรรมตา่งๆ เพ่ือสงัคม

ลดปริมาณขยะและขวดน�า้พลาสตกิ / การคดัแยกขยะ

√

√

√

√

√

√

√

√ 

√

√

√

√

√

√

3 , 4

3 , 4

3 , 4

3 , 4

3 , 4

3 , 4

4

4 , 5

1 , 2 , 5

5

6

6

7

6

1,2

16

10

10

4

3

16

8 , 9 , 12

12 , 16

8, 12

7

7

4

7 , 13

PLANET : “WE CARE” Activities
CSR 

in Process
CSR 

after Process

หลกัการ  

CSR* 8ข้อ

หลกัการ 

SDGs**17 ข้อ

1. Care People

2. Care PlanetComm

3. Care Planet
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การต่อต้านการติดสินบน และการคอร์รัปชั่น

ความเป็นมา

 บริษัทฯ ได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต และเร่ิมมีกิจกรรมเก่ียวกบัการต่อต้านการทจุริตเม่ือปี 2557  

จากนัน้ฝ่ายจดัการได้ด�าเนินการปรับปรุงระบบการปฏิบตัิงานและการควบคมุภายในของบริษัทเพ่ือป้องกนัการทจุริต จนกระทัง่ในปี 2559 บริษัทฯ มีนโยบายการต่อต้าน

การติดสินบน และการคอร์รัปชัน่ และนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท�าผิดและการทจุริต 1 

 ตอ่มาในปี 2560 บริษัทฯ แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริตอีกครัง้หนึ่ง เพ่ือให้ผู้ มีส่วนได้เสียทกุฝ่าย 

เกิดความมัน่ใจย่ิงขึน้วา่บริษัทฯ มีการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลท่ีดี พร้อมทัง้ได้ก�าหนดนโยบายการตอ่ต้านและปอ้งกนัการคอร์รัปชัน่ขึน้ เพ่ือพฒันาองค์กรให้มีความ

โปร่งใสและเป็นไปตามเจตนารมณ์และความมุง่มัน่ท่ีจะตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ในทกุรูปแบบไมว่า่จะทัง้ทางตรงและทางอ้อม 

 บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริตจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน 

การทจุริตเม่ือวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2561   

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

 บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ากดั (มหาชน) ประกอบธรุกิจเป็นผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิตอลทีวี โดยให้บริการออกแบบ ตดิตัง้ 

จ�าหน่ายระบบสื่อสาร และระบบดิจิตอลทีวีแบบครบวงจร ซึง่บริษัทฯ ได้ก�าหนดวิสยัทศัน์ไว้อย่างชดัเจนว่า บริษัทฯ มีความมุ่งมัน่ในการสร้างอนาคตใหม่เพ่ือให้เป็นองค์กร

นวตักรรมท่ีเตบิโตอยา่งยัง่ยืนทัง้ในด้าน เศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม โดยให้ความส�าคญัตอ่การก�ากบัดแูลกิจการ ภายใต้กรอบการบริหารจดัการของการมีจริยธรรมทีดี  

มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะกระบวนการท่ีเก่ียวข้องหรือสุม่เสี่ยงตอ่การทจุริตภายในบริษัทฯ รวมถงึการคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ ไมว่า่ทางตรงและทางอ้อม 

บริษัทฯ จงึก�าหนดนโยบายด้านการตอ่ต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่ไว้ ดงันี ้

 1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน กลุม่ผู้ มีสว่นได้เสีย และบริษัทในเครือ ด�าเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชัน่ในทกุรูปแบบ ทัง้ทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลมุถงึทกุ

ธรุกิจในทกุประเทศและทกุหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏิบตัติามนโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่นีอ้ยา่งสม�่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการ

ปฏิบตั ิและข้อก�าหนดในการด�าเนินการเพ่ือให้สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงของธรุกิจ ระเบียบ ข้อบงัคบั และข้อก�าหนดของกฎหมาย

 2. มาตรการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ เป็นสว่นหนึง่ของการด�าเนินธรุกิจและเป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน กลุม่ผู้ มีสว่นได้เสีย และบริษัทใน

เครือท่ีจะมีสว่นในการแสดงความคิดเหน็เก่ียวกบัการปฏิบตัเิพ่ือให้การด�าเนินการด้านการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่บรรลตุามนโยบายท่ีก�าหนด 

 3. บริษัทฯ พฒันามาตรการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ให้สอดคล้องกบักฎหมายท่ีเก่ียวข้อง รวมถงึหลกัปฏิบตัด้ิานจริยธรรม โดยจดัให้มีการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรม

ท่ีเก่ียวข้องหรือสุม่เสี่ยงตอ่การทจุริตและคอร์รัปชัน่ และน�ามาจดัท�าเป็นแนวทางในการปฏิบตัิแก่ผู้ เก่ียวข้อง 

 4.  บริษัทฯ ไมก่ระท�าหรือสนบัสนนุการให้สนิบนในทกุรูปแบบ ทกุกิจกรรมท่ีอยูภ่ายใต้การดแูล รวมถงึการควบคมุ การบริจาคเพ่ือการกศุล การบริจาคให้แก่พรรคการเมือง 

การให้ของขวญัทางธรุกิจและสนบัสนนุกิจกรรมตา่งๆ มีความโปร่งใส และไมมี่เจตนาเพ่ือโน้มน้าวให้เจ้าหน้าท่ีภาครัฐหรือเอกชนด�าเนินการท่ีไมเ่หมาะสม

 5.  บริษัทฯ จดัให้มีการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม สม�า่เสมอ เพ่ือปอ้งกนัไมใ่ห้พนกังานมีการปฏิบตัท่ีิไมเ่หมาะสม โดยเฉพาะอยา่งย่ิงงานด้านการขาย การตลาด และการจดัซือ้ 

 6.  บริษัทฯ จดัให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่แก่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนกังาน เพ่ือส่งเสริมความซ่ือสตัย์ สจุริต และความรับผิดชอบ 

ในการปฏิบตัติามหน้าท่ี รวมถงึสื่อให้เหน็ถงึความมุง่มัน่ของบริษัทฯ 

 7.  บริษัทฯ จดัให้มีกลไกการรายงานสถานะการเงินท่ีโปร่งใสและถกูต้องแมน่ย�า 

 8.  บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการสื่อสารท่ีหลากหลายช่องทางเพ่ือให้พนักงานและผู้ มีส่วนเก่ียวข้องสามารถแจ้งเบาะแส อนัควรสงสยั โดยมัน่ใจได้ว่าผู้แจ้งเบาะแสได้รับ 

การคุ้มครอง โดยไมใ่ห้ถกูลงโทษโยกย้ายท่ีไมเ่ป็นธรรมหรือกลัน่แกล้งด้วยประการใด และรวมถงึการแตง่ตัง้บคุคลเพ่ือตรวจสอบตดิตามทกุเบาะแสท่ีมีการแจ้งเข้ามา

079
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นโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing) การกระท�าผิดและการทุจริต

วตัถปุระสงค์

ตามท่ีบริษัทมีนโยบายเก่ียวกบัการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชั่น คณะกรรมการบริษัทจึงตระหนักถึงการจัดท�า “นโยบายการแจ้งเบาะแส” เพ่ือเป็นเคร่ืองมือให้บริษัท 

ได้รับทราบเร่ืองร้องเรียนการกระท�าผิดกฎหมาย ระเบียบข้อบงัคบั และจรรยาบรรณการด�าเนินธรุกิจของบริษัท ทัง้จากพนกังานภายใน ผู้ มีสว่นได้เสีย และบคุคลภายนอก  

อนัน�ามาซึง่ความเสื่อมเสียในทรัพย์สนิและช่ือเสียงของบริษัท

จดุมุ่งหมายของนโยบายนี ้ คือ เพ่ือท�าให้พนกังานเกิดความมัน่ใจว่า ข้อร้องเรียนของตนจะได้รับการตอบสนองอย่างจริงจงั ข้อมลูการเปิดเผยตวัตนของพนกังาน 

จะถกูเก็บรักษาเป็นความลบัขัน้สงูสดุ และพนกังานผู้ ร้องเรียนจะไม่ต้องหวัน่เกรงต่อการตอบโต้ หรือการกระท�าใดๆ ท่ีไม่เป็นธรรม เช่น อาจถกูแก้แค้น หรืออาจถกูข่มขู ่ 

ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการสนบัสนนุให้พนกังานสามารถย่ืนข้อร้องเรียน หรือรายงานข้อกงัวลใจของตนได้ อีกทัง้บริษัทฯ ยงัมีนโยบายท่ีจะไม่ลดต�าแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบ 

ตอ่พนกังานท่ีปฏิเสธการคอร์รัปชัน่

แนวการรักษาความลบัของข้อมลู

เพ่ือเป็นการคุ้มครองสทิธิของผู้ ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมลูท่ีกระท�าโดยเจตนาสจุริต บริษัทฯ จะปกปิดช่ือ ท่ีอยู ่ หรือข้อมลู ใดๆ ท่ีสามารถระบตุวัผู้ ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมลูได้  

และเก็บรักษาข้อมลูของผู้ ร้องเรียนและผู้ ให้ข้อมลูไว้เป็นความลบั โดยจ�ากดัเฉพาะผู้ ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการด�าเนินการตรวจสอบ เร่ืองร้องเรียนเท่านัน้ท่ีสามารถเข้าถึง

ข้อมลูดงักล่าวได้

ขัน้ตอนในการปฏิบตัิ

รายละเอียดเก่ียวกบัวิธีการย่ืนข้อร้องเรียนและขัน้ตอนการตรวจสอบ มีดงัตอ่ไปนี ้

องค์ประกอบของนโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

1. การรับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน

ผู้ ถือหุ้น พนักงาน และผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สามารถแจ้งเบาะแสในกรณีท่ีมีการกระท�าผิดกฎหมาย ข้อบงัคบัเก่ียวกับการท�างานของบริษัทฯ และจรรยาบรรณ 

ธุรกิจของบริษัทฯ หรือเหตุการณ์ท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ต่อประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการตรวจสอบ โดยการส่งจดหมายทางไปรษณีย์ 

ตามท่ีอยูด้่านลา่ง หรือ แจ้งผา่นเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ โดยบริษัทจะรักษาข้อมลูดงักลา่วไว้เป็นความลบั เพ่ือไมใ่ห้ผู้แจ้งเบาะแสได้รับความเดือดร้อน 

ชอ่งทางแจ้งเบาะแสตามท่ีอยู ่ดงันี ้

ประธานกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ

บมจ. แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย

157 ซอยรามอินทรา 34 แขวงทา่แร้ง เขตบางเขน กทม 10230

ทัง้นี ้พนกังานท่ีพบเหน็การฝ่าฝืน หรือการไมป่ฏิบตัิตามจรรยาบรรณและจริยธรรมธรุกิจ สามารถสง่ข้อร้องเรียนไปยงับคุคลดงัตอ่ไปนี ้

 (1) ผู้บงัคบับญัชาท่ีตนเองไว้วางใจในทกุระดบั

 (2) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ   

 (3) ประธานคณะกรรมการบริษัท

 (4) เลขานกุารบริษัท

080
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2. กระบวนการด�าเนินการเมื่อได้รับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน

1. ผู้ รับข้อร้องเรียนจะด�าเนินการรวบรวมข้อเทจ็จริงเก่ียวข้องกบัการฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัติามจรรยาบรรณนัน้ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้บคุคลท่ีมีความเหมาะสมด�าเนินการ 

2. เม่ือผู้ รับข้อร้องเรียนรวบรวมข้อเทจ็จริงเรียบร้อย ผู้ รับข้อร้องเรียนน�าสง่เร่ืองพร้อมเอกสาร และ/หรือ หลกัฐานท่ีมีให้กบัประธานกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการ

ตรวจสอบ แล้วแตก่รณี

3. ประธานคณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการตรวจสอบ จะตรวจสอบวิเคราะห์และหากพบวา่ มีมลูความจริง จะน�าเร่ืองดงักลา่วสง่ให้คณะกรรมการตรวจสอบ

ของบริษัท เพ่ือพิจารณาด�าเนินการตอ่ไป

4. ผู้บริหารและพนกังานท่ีร้องเรียนและแจ้งเบาะแสกระท�าผิดหรือการทจุริตด้วยเจตนาสจุริต แม้วา่ภายหลงับริษัทฯ ได้ด�าเนินการสอบสวนแล้วและพบวา่ไมมี่การกระท�า

ผิดตามท่ีได้ร้องเรียน บริษัทฯ จะไมด่�าเนินการลงโทษใดๆ กบัผู้บริหารและพนกังานท่ีแจ้งเร่ืองร้องเรียนหรือเบาะแสดงักลา่ว 

อยา่งไรก็ตาม หากผลการสอบสวนพบวา่ได้ท�าด้วยเหตเุจตนาให้ร้ายหรือจงใจให้เกิดผลท่ีเป็นอนัตรายหรือให้ข้อมลูเทจ็ บริษัทจะพิจารณาด�าเนินการลงโทษทางวินยักบั 

ผู้บริหารและพนกังานตามข้อบงัคบัเก่ียวกบัการท�างาน ซึง่มีบทลงโทษตัง้แตต่กัเตือนด้วยวาจาหรือลายลกัษณ์อกัษร พกังาน จนถงึให้ออกจากงาน รวมทัง้พิจารณาด�าเนินคดี

ตามกฎหมาย

5. บริษัทฯ จะด�าเนินการตรวจสอบข้อมลูเร่ืองร้องเรียนและเบาะแสกระท�าผิด และการทจุริตด้วยความเป็นอิสระและเท่ียงธรรม เพ่ือให้ได้มาซึง่หลกัฐานท่ีสามารถใช้ยืนยนั

หรือโต้แย้งกบัข้อมลูท่ีได้รับ รวมทัง้จะด�าเนินการลงโทษทางวินยัและ/หรือด�าเนินคดีทางกฎหมายกบัผู้กระท�าผิด ตามนโยบายการสอบสวนเร่ืองร้องเรียนและเบาะแสการกระ

ท�าผิดและการทจุริต 

6. บริษัทฯ จะแจ้งความคืบหน้าและผลการพิจารณาเร่ืองร้องเรียนการกระท�าผิดและการทจุริต ให้กบัผู้ ร้องเรียนท่ีได้เปิดเผยช่ือ ท่ีอยู ่หมายเลขโทรศพัท์ อีเมล์ หรือชอ่งทาง

ตดิตอ่อ่ืนๆ ไว้ อยา่งไรก็ตามในบางครัง้ด้วยเหตผุลความจ�าเป็นในเร่ืองข้อมลูสว่นบคุคลและรักษาความลบั บริษัทอาจไมส่ามารถให้ข้อมลูในรายละเอียดเก่ียวกบัการสอบสวน

หรือการลงโทษทางวินยั   

3. มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน

1. พนกังานผู้ ร้องทกุข์  ผู้แจ้งเบาะแส และพยาน จะได้รับความคุ้มครอง โดยจะไมมี่การเปิดเผยช่ือผู้แจ้งและพยาน แก่ผู้ใดทัง้สิน้ จะรู้เพียงผู้ รับข้อร้องเรียน และประธาน

กรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เทา่นัน้

2. บริษัทฯ จะให้ความคุ้มครองและจะไมยิ่นยอมให้มีการขม่ขู ่ คกุคาม พนกังานท่ีได้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระท�าผิดและการทจุริต รวมถงึผู้ ท่ีให้ความร่วมมือหรือ

ความชว่ยเหลือในการสอบสวนด้วยเจตนาสจุริต 

3. ในกรณีท่ีพนกังานถกูข่มขู่ คกุคาม ให้แจ้งต่อผู้บงัคบับญัชาท่ีตนเองไว้วางใจในทกุระดบัโดยทนัที เพ่ือด�าเนินการให้ความคุ้มครองตามความเหมาะสม ทัง้นี ้ ขึน้กบั

ระดบัความร้ายแรงและควมส�าคญัของเร่ืองท่ีร้องเรียน 

4. ห้ามผู้บริหารหรือพนกังานของบริษัท เลกิจ้าง พกังาน ลงโทษทางวินยั หรือขูว่า่จะด�าเนินการตา่งๆ จากการท่ีพนกังานได้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระท�าผิดหรือการ

ทจุริต หากผู้ใดกระท�าดงักลา่วจะถกูลงโทษทางวินยั 

5. บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนกังานโดยจะไมมี่การด�าเนินการใดๆ เพ่ือลดต�าแหนง่ ลงโทษ หรือให้ผลทางลบตอ่พนกังานท่ีปฏิเสธการคอร์รัปชัน่ แม้วา่

การกระท�านัน้จะท�าให้บริษัทสญูเสียโอกาสทางธรุกิจ

ทัง้นี ้นโยบายการแจ้งเบาะแสฉบบันีจ้ะต้องถกูทบทวนปรับปรุงตามความจ�าเป็นและเหมาะสมอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

โดยปี 2563 คณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนมาตรการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ และนโยบายการแจ้งเบาะแส ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 6/2563 เม่ือ

วนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2563 
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ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายใน

ของบริษัทฯ ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายใน (COSO) เพ่ือเป็นเคร่ืองมือและแนวทางในการประเมินฯ โดยท�าการซกัถามข้อมลูจากฝ่ายบริหารแล้วสรุป

ได้วา่จากการประเมินระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ ในด้านตา่งๆ 4 สว่น ประกอบด้วย

1. ระบบงานวงจรรายได้ (Revenue Cycle)

2. การบริหารทรัพยากรบคุคล (Human Resource Management)

3. การควบคมุระบบสารสนเทศทัว่ไป (IT General Control)

4. บริการหลงัการขายและงานสนบัสนนุ (After Sale and Support)

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเหน็วา่บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายในเร่ืองการท�าธรุกรรมกบัผู้ ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องของบคุคลดงักลา่วอยา่ง

เพียงพอแล้ว ส�าหรับการควบคมุภายในห้วข้ออ่ืน คณะกรมการตรวจสอบเหน็วา่บริษัทฯ มีการควบคมุภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสมแล้วเชน่กนั

1. การด�าเนินการเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือท�าหน้าท่ีสอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสทิธิผล ตลอดจนสอบทานการ

ปฏิบตังิานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรัพย์และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธรุกิจของบริษัทฯ โดยคณะ

กรรมการตรวจสอบจะมีการประชมุร่วมกนัอยา่งน้อยทกุไตรมาส เพ่ือพิจารณาและด�าเนินการให้มีรายงานทางการเงินท่ีถกูต้องและมีการเปิดเผยข้อมลูอยา่งครบถ้วนและเพียงพอ  

รวมถงึการพิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ และตลาดหลกัทรัพย์  

ซึง่ในการประชมุจะมีผู้สอบบญัชีเข้าร่วมประชมุเพ่ือให้ข้อสงัเกตจากการตรวจสอบบญัชีของบริษัทฯ โดยดรูายละเอียดได้จากรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เพ่ือให้ระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพบริษัทฯ ได้วา่จ้างบริษัท พีแอนด์แอลอินเทอร์นอลออดทิ จ�ากดั เพ่ือท�าหน้าท่ีตรวจสอบระบบการ

ควบคมุภายในของบริษัทฯ ตัง้แตปี่ 2554 โดยผู้ตรวจสอบภายในดงักลา่ว ได้จดัท�ารายงานผลการประเมินและตรวจสอบระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ และน�าเสนอรายงาน

ให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบทราบโดยตรงอยา่งตอ่เน่ืองเป็นประจ�าทกุไตรมาส ซึง่บริษัทฯ ได้ด�าเนินการแก้ไขปรับปรุงระบบการปฏิบตังิานในฝ่ายตา่งๆ ตามข้อเสนอแนะของ

ผู้ตรวจสอบภายในมาโดยตลอด

2. ข้อสังเกตของฝ่ายตรวจสอบภายในเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

ในปี 2563 ผู้ตรวจสอบภายในได้เข้าตรวจสอบและตดิตามระบบการบริหารงานหลกัด้านตา่งๆ และได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือให้บริษัทฯ แก้ไขปรับปรุง เพ่ือเพ่ิมการตรวจสอบ

และถ่วงดลุ (Check and Balance) ในการปฏิบตัิงานทกุๆ ระบบงาน ซึง่จะเป็นการพฒันาคณุภาพของระบบการควบคมุภายในอยา่งตอ่เน่ืองและจะสง่ผลท�าให้บริษัทฯ มีระบบ

การก�ากบัดแูลกิจการท่ีดี ซึง่ผลจากการตรวจสอบโดยสว่นใหญ่ ระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ มีแนวทางและการปฏิบตัท่ีิเหมาะสมในสว่นท่ีเป็นข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบ 

บริษัทฯ ได้ท�าการแก้ไขปรับปรุงประเดน็ตา่งๆ ตามท่ีผู้ตรวจสอบภายในได้ให้ข้อเสนอแนะไว้เรียบร้อยแล้ว โดยในปี 2563 ฝ่ายตรวจสอบได้ด�าเนินการตรวจสอบและการติดตาม

กระบวนการปฏิบตังิาน และมีข้อสงัเกตเก่ียวกบักระบวนการปฏิบตังิาน ดงันี ้

3   ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

 - ไมมี่ –

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารงานทรัพยากรบคุคล 

(Human Resources Management)

วงจรรายได้

(Revenue Cycle)

การควบคมุทัว่ไประบบสารสนเทศ - ด้านการควบคมุทัว่ไป 

(IT General Control)

การบริการหลงัการขายและงานสนบัสนนุ 

(After sale and support)

- ควรน�าเสนอโครงสร้างองค์กรท่ีมีการแก้ไขให้คณะกรรมการบริษัทอนมุตัิ

- ควรทบทวนเอกสารท่ีต้องจดัเก็บให้ครบถ้วน

- ควรสอบทานความครบถ้วนและสมบรูณ์ของเอกสารก่อนการจดัเก็บทกุครัง้ 

- ควรทบทวนระเบียบปฏิบตังิานให้ครบถ้วนสอดคล้องกบัการปฏิบตังิานจริงและครอบคลมุกระบวนการท�างาน

- ควรทบทวนโครงสร้างแผนกบญัชีให้เป็นปัจจบุนั

- ควรทบทวนวงเงินเครดติของลกูค้าในปัจจบุนัและเสนอให้ผู้ มีอ�านาจอนมุตัิ

- ควรทบทวนข้อมลูลกูค้าในระบบ Syteline ให้ถกูต้องครบถ้วน

- ควรจดัท�าและทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวข้อง และลงนามผู้ มีอ�านาจให้ครบถ้วน

- ควรทบทวนแนวทางปฏิบตัิของยทุธศาสตร์ รวมทัง้เป้าหมาย และการวางแผนให้ครอบคลมุองค์ประกอบ 

   ของระบบสารสนเทศท่ีส�าคญั 

- ควรก�าหนดและทบทวนนโยบาย กลยุทธ์ แผนปฏิบตัิงานรายปี และสิทธ์ิการเข้าถึงระบบ ท่ีเก่ียวข้อง 

  ให้ครบถ้วน พร้อมทัง้ สื่อสารให้ปฏิบตัติามอยา่งเคร่งครัด

- ควรจดัท�าเอกสารในการจดัเก็บข้อมลูท่ีส�าคญัให้ครบถ้วน

- ควรจดัท�าสญัญารับบริการให้ครบถ้วน 

- ควรตรวจสอบโปรแกรมลขิสทิธ์ิท่ีใช้งานอยูใ่นปัจจบุนัอยา่งสม�่าเสมอ 

- ควรน�าเสนอสรุปตวัชีว้ดัผลให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

- ควรตรวจสอบการลงนามในสญัญาให้ครบถ้วน

- ควรก�าชบัพนกังานท่ีเก่ียวข้อง ไมใ่ห้แก้ไขข้อมลูวนัท่ีในระบบ ASSY

- ควรจดัท�าหลกัฐานในการตดิตาม DEMO 

- ควรระบอุ�านาจอนมุตัขิองบริษัทยอ่ยในการอนมุตัยืิมสนิค้าเพ่ิมเตมิ และจดัท�าทะเบียนคมุแตล่ะบริษัท ให้ชดัเจน

ข้อสงัเกต ุ/ ข้อเสนอแนะกระบวนการปฏิบตังิาน
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ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการด�าเนินงาน

1. ภาพรวมของผลการด�าเนินงานท่ีผา่นมา

 บริษัทฯ ประกอบธรุกิจให้บริการด้านเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมและดจิิตอลเทคโนโลยี โดยครอบคลมุ 3 ประเภท ได้แก่

 (1) การจ�าหนา่ยสนิค้าแบบครบวงจร (Solutions) ประกอบด้วย ระบบสื่อสารโทรคมนาคมระบบแบบไร้สาย (Wireless Network) ระบบสื่อสารแบบโครงขา่ยสาย 

สญัญาณ (Wired Network) และระบบมลัติมีเดีย (Multimedia) ตลอดจนระบบถ่ายทอดสญัญาณโทรทศัน์และดจิิตอลทีวี และผลติภณัฑ์ภายใต้ช่ือ PlanetComm 

 (2) การบริการ ซึง่เป็นการให้บริการแบบครบวงจร ท่ีครอบคลมุตัง้แตก่ารให้ค�าปรึกษาถงึประเภทของเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกบัความต้องการของลกูค้า ตลอดจนการ

ออกแบบ ตดิตัง้ ฝึกอบรม บริการบ�ารุงรักษา และการซอ่มแซมระบบหรืออปุกรณ์ตา่งๆ

 (3) เป็นผู้ให้บริการ (Service Provider) ประกอบด้วย PlanetFiber: ให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสงูผา่นไฟเบอร์ส�าหรับคอนโดมิเนียม และ PlanetCloud: ให้บริการ 

“เหมาจา่ยรายเดือน” อปุกรณ์และระบบส�านกังาน พร้อมบริการผา่น  คลาวด์

ลกูค้าเปา้หมาย 

 บริษัทฯ ด�าเนินธรุกิจในการจ�าหนา่ยสนิค้า บริการตา่งๆ และเป็นผู้ให้บริการ ให้แก่กลุม่ลกูค้าตา่งๆ คือ 

 (1) หนว่ยงานเอกชน เชน่ โรงงานอตุสาหกรรม บริษัทขนาดกลางและขนาดใหญ่ ธนาคาร และธรุกิจทางการเงิน

 (2) หนว่ยงานราชการ เชน่ หนว่ยงานความมัน่คง หนว่ยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบนัการศกึษา และโรงพยาบาล

 (3) สถานีโทรทศัน์ 

 (4) ผู้ ให้บริการโทรคมนาคม เชน่ ผู้ ให้บริการโทรศพัท์พืน้ฐาน ผู้ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ี ผู้ ให้บริการอินเตอร์เน็ต และผู้ให้บริการสื่อสารผา่นดาวเทียม

สถานการณ์ของอตุสาหกรรม

 ส�าหรับอตุสาหกรรมท่ีมีผลกระทบตอ่การด�าเนินธรุกิจของบริษัทฯ คือ อตุสาหกรรมเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม (ICT) และดจิิตอลทีวี ซึง่เป็นอตุสาหกรรมหลกัท่ีมีบทบาท

ส�าคญัในการพฒันาระบบโครงสร้างพืน้ฐานของประเทศ ทัง้นี ้ รัฐบาลมีนโยบายพฒันาประเทศให้เข้าสูย่คุไทยแลนด์ 4.0 เพ่ือเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขง่ขนัภายใน 

โดยมีนโยบายพฒันาระบบเครือขา่ยสญัญาณโทรศพัท์ 4G สง่ผลให้หนว่ยงานของรัฐและเอกชนลงทนุเก่ียวกบัเทคโนโลยีและระบบ ICT เพ่ิมขึน้ เป็นปัจจยัส�าคญัท่ีจะชว่ย

สนบัสนนุการเตบิโตของบริษัทฯ 

รายได้

 บริษัทฯ มีรายได้รวม ในปี 2561 จ�านวน 764.29 ล้านบาท ในปี 2562 จ�านวน 849.21 ล้านบาท และในปี 2563 จ�านวน 607.07 ล้านบาทซึง่รายได้รวมของบริษัทฯ  

ในปี 2563 ประกอบด้วย รายได้จากการขายสนิค้าและการบริการ และรายได้อ่ืน คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 98.18 และ ร้อยละ 1.82 ตามล�าดบั โดยรายได้จากการขายสนิค้าและ

การบริการ ของบริษัทฯ สามารถสรุปได้ดงันี ้

1. รายได้จากการขายและการบริการ

 ในปี 2561-2563 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสินค้าและการบริการเป็นจ�านวน 749.66 ล้านบาท จ�านวน 835.15 ล้านบาท และจ�านวน 596.03 ล้านบาท ตามล�าดบั  

โดยรายได้จากการขายและการบริการของบริษัทฯ ในปี 2563 สามารถแบง่เป็นรายได้จากการขายสนิค้า 489.98 ล้านบาท รายได้จากการขายบริการ 78.60 ล้านบาท 

และรายได้จากการเป็นผู้ให้บริการ 27.45 ล้านบาท 

รายได้จากการขายสนิค้า

 ในปี 2561-2563 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสนิค้า 535.21 ล้านบาท 620.51 ล้านบาท และ 489.98 ล้านบาทตามล�าดบั ซึง่คดิเป็นสดัสว่น ร้อยละ 71.39 ร้อยละ 74.30 

และ ร้อยละ 82.21 ของรายได้จากการขายสนิค้าและบริการของบริษัทฯ ตามล�าดบั 

รายได้จากการขายบริการ

 รายได้จากการขายบริการของบริษัทฯ นัน้สว่นใหญ่เป็นรายได้จากการให้บริการบ�ารุงรักษาหลงัการขาย การให้เชา่อปุกรณ์การซอ่มแซมอปุกรณ์ โดยในปี 2561-2563 

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายบริการเป็น จ�านวน 197.12 ล้านบาท 184.47 ล้านบาทและ 78.60 ล้านบาทตามล�าดบั โดยสดัสว่นรายได้จากการขายบริการของบริษัทฯ คดิเป็น 

ร้อยละ 26.29 ร้อยละ 22.09 และร้อยละ 13.19 ของรายได้จากการขายสนิค้าและบริการ ตามล�าดบั

โดยในปี 2563 รายได้จากการขายบริการแบง่ออกเป็นสดัสว่นดงันี ้

 • รายได้จากการให้บริการงานตดิตัง้อปุกรณ์พร้อมการขาย การให้เชา่อปุกรณ์ และการซอ่มแซมอปุกรณ์ จ�านวน 17.42 ล้านบาท

 • รายได้จากการให้บริการบ�ารุงรักษาหลงัการขาย จ�านวน 61.18 ล้านบาท

รายได้จากการขายสนิค้า

รายได้จากการขายบริการ

รายได้จากการเป็นผู้ให้บริการ

รวมรายได้จากการขายสนิค้าและการบริการ

ล้านบาท

535.21

197.12

17.33

749.66

ล้านบาท

620.51

184.47

30.17

835.15

ล้านบาท

489.98

78.60

27.45

596.03

ร้อยละ

71.39

26.29

2.31

100.00

ร้อยละ

74.30

22.09

3.61

100.00

ร้อยละ

82.21

13.19

4.60

100.00

ปี 2561 รายได้จากการขายและการบริการ ปี 2562 ปี 2563
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รายได้จากการเป็นผู้ให้บริการ

 รายได้จากการเป็นผู้ให้บริการประกอบด้วย PlanetFiber: ให้บริการอินเตอร์เน็ตไฟเบอร์ส�าหรับคอนโดมิเนียม และ PlanetCloud: ให้บริการ “เหมาจา่ยรายเดือน”อปุกรณ์

และระบบส�านกังาน พร้อมบริการผา่น Cloud

 ในปี 2561-2563 บริษัทฯ มีรายได้จากการเป็นผู้ให้บริการจ�านวน 17.33 ล้านบาท 30.17 ล้านบาท และ 27.45 ล้านบาทตามล�าดบั ซึง่คดิเป็นสดัสว่น ร้อยละ 2.31  

ร้อยละ 3.61 และ ร้อยละ 4.60 ของรายได้จากการขายสนิค้าและบริการของบริษัทฯ ตามล�าดบั

โดยในปี 2563รายได้จากการเป็นผู้ให้บริการมีดงันี ้

 • รายได้จากการบริการผา่นคลาวด์ จ�านวน 14.39 ล้านบาท

 • รายได้จากการให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสงูส�าหรับคอนโดมิเนียม จ�านวน 13.06 ล้านบาท 

2. รายได้อื่น

 ในปี 2561-2563 บริษัทฯ มีรายได้อ่ืนเป็นจ�านวน 14.63 ล้านบาท 14.05 ล้านบาท และ 11.04 ล้านบาทตามล�าดบัคิดเป็นสดัส่วน ร้อยละ 1.90 ร้อยละ 1.65 และ 

ร้อยละ 1.82 ของรายได้รวม ตามล�าดบั 

 ส�าหรับปี 2561 รายได้อ่ืนรวม 14.63 ล้านบาท  ซึง่ประกอบด้วย ดอกเบีย้รับ 0.31 ล้านบาท ก�าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน 4.57 ล้านบาท ก�าไรจากการขายสนิทรัพย์  

7.97 ล้านบาท และรายได้อ่ืนๆ 1.78 ล้านบาท 

 ส�าหรับปี 2562 รายได้อ่ืนรวม 14.05 ล้านบาท ซึง่ประกอบด้วย ก�าไรจากการขายสนิทรัพย์ 6.06 ล้านบาท และรายได้อ่ืนๆ 7.99 ล้านบาท

 ส�าหรับปี 2563 รายได้อ่ืนรวม 11.04 ล้านบาท ซึง่ประกอบด้วย ก�าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน 1.03 ล้านบาท และรายได้อ่ืนๆ 10.01 ล้านบาท

3.ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

 คา่ใช้จา่ยหลกัของบริษัทฯ ประกอบด้วย ต้นทนุขาย ต้นทนุบริการ คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร และคา่ใช้จา่ยทางการเงิน โดยในปี 2561-2563 บริษัทฯ  

มีต้นทนุและคา่ใช้จา่ยรวม จ�านวน 754.91 ล้านบาท 846.53 ล้านบาท และ 599.90 ล้านบาท ตามล�าดบั โดยมีรายละเอียดตอ่ไปนี ้

ต้นทนุขายและบริการ และอตัราก�าไรขัน้ต้น

 ต้นทนุขายสนิค้าและบริการถือเป็นคา่ใช้จา่ยหลกัของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีต้นทนุขายสนิค้าและบริการ จ�านวน 586.46 ล้านบาท ในปี 2561 จ�านวน 679.80 ล้านบาท ใน

ปี 2562 และจ�านวน 450.79 ล้านบาท ในปี 2563 ซึง่คดิเป็น ร้อยละ 78.23 และร้อยละ 81.40 ร้อยละ 75.63 ของรายได้จากการขายและบริการ ซึง่ต้นทนุขายสนิค้าและบริการ

ของบริษัทฯ สามารถแบง่ได้ เป็น ต้นทนุขายสนิค้า ต้นทนุขายบริการ และต้นทนุการเป็นผู้ให้บริการโดยมีรายละเอียด ดงันี ้

ต้นทนุขายสนิค้า

 ต้นทนุขายสนิค้า ในปี 2561-2563 เทา่กบั จ�านวน 430.78 ล้านบาท 563.32 ล้านบาท และ 388.79 ล้านบาท ตามล�าดบั คดิเป็นอตัราร้อยละ 80.49 ร้อยละ 90.78 และ  

ร้อยละ 79.35 ของรายได้จากการขายสนิค้า ตามล�าดบั  

 อตัราก�าไรขัน้ต้นจากการขายสนิค้าในปี 2561-2563 เทา่กบัร้อยละ 19.51 ร้อยละ 9.22 และ ร้อยละ 20.65 ตามล�าดบั

 ในปี 2561 ก�าไรขัน้ต้นร้อยละ 19.51 เพ่ิมขึน้เลก็น้อยจากปี 2560 ท่ีมีก�าไรขัน้ต้นร้อยละ 19.50  

 ในปี 2562 บริษัทฯมีก�าไรขัน้ต้นจากการขายสนิค้าร้อยละ 9.22 ลดลงอยา่งมีนยัส�าคญัจากปี 2561 ทัง้นีเ้ป็นผลมาจากการท่ีบริษัทฯขายสนิค้าให้โครงการใหญ่โครงการหนึง่

ในจ�านวนสงูแตมี่ก�าไรขัน้ต้นต�่า

 ส�าหรับปี 2563 บริษัทฯสามารถท�าก�าไรขัน้ต้นให้อยูใ่นระดบัปกตท่ีิร้อยละ 20.65 จากการขายสนิค้าทัง้ท่ีเป็นสนิค้าทัว่ไปและท่ีเป็นการขายสนิค้างานโครงการ

ต้นทนุการขายบริการ

 ในปี 2561-2563 ต้นทนุขายบริการของบริษัทฯ เทา่กบั จ�านวน 129.60 ล้านบาท 87.98 ล้านบาท และ 36.48 ล้านบาทตามล�าดบั โดยต้นทนุขายบริการของบริษัทฯ 

ประกอบด้วย ต้นทนุคา่รับประกนัและซอ่มบ�ารุงท่ีบริษัทฯ ต้องจา่ยให้กบัผู้ผลติหรือผู้จดัจ�าหนา่ย ต้นทนุเงินเดือนฝ่ายบริการหลงัการขาย โดยในปี 2561-2563 บริษัทฯ มี

อตัราสว่นก�าไรขัน้ต้นจากการขายบริการ เทา่กบัร้อยละ 34.26 ร้อยละ 52.31 และร้อยละ 53.58 ตามล�าดบั 

ต้นทนุการเป็นผู้ให้บริการ

 ต้นทนุการเป็นผู้ให้บริการของบริษัทฯประกอบด้วย คา่เชา่ใช้โครงขา่ยตา่งๆเพ่ือเช่ือมตอ่สญัญาณอินเตอร์เน็ต และคา่เสื่อมราคาของอปุกรณ์ลงทนุท่ีน�าไปให้บริการ ในปี 

2561-2563 ต้นทนุการเป็นผู้ให้บริการเทา่กบั จ�านวน 26.08 ล้านบาท 28.50 ล้านบาทและ 25.51 ล้านบาทตามล�าดบั อตัราก�าไรขัน้ต้นจากการเป็นผู้ให้บริการในปี 2561-2563 

คดิเป็นร้อยละ (50.51) ร้อยละ 5.55 และร้อยละ 7.06 ตามล�าดบั

ต้นทุนการเป็นผู้ให้บริการในปี 2563 สามารถแยกได้ตามประเภทของรายได้ดังนี้

 - ต้นทนุจากการให้บริการผา่นคลาวด์มีจ�านวน 6.29 ล้านบาท มีก�าไรขัน้ต้นร้อยละ 56.29

 - ต้นทนุจากการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสงู ส�าหรับคอนโดมิเนียม มีจ�านวน 19.22 ล้านบาท มีก�าไรขัน้ต้นร้อยละ (47.19)

ต้นทนุขายสนิค้า

ต้นทนุขายบริการ

ต้นทนุการเป็นผู้ให้บริการบริการ

รวมต้นทนุขายและบริการ
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คา่ใช้จา่ยในการขาย

 บริษัทฯ มีคา่ใช้จา่ยในการขาย จ�านวน 54.81 ล้านบาทในปี 2561 จ�านวน 45.75 ล้านบาทในปี 2562และจ�านวน 35.77 ล้านบาทในปี 2563 คดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 7.17 

ร้อยละ 5.39 และ ร้อยละ 5.89 ของรายได้รวม ตามล�าดบั 

 ในปี 2563 บริษัทฯ มีคา่ใช้จา่ยในการขาย ลดลงจากปีท่ีผา่นมา 9.98 ล้านบาท หรือลดลงคดิเป็นอตัราร้อยละ 21.81 คา่ใช้จา่ยในการขายลดลงจากคา่ใช้จา่ยในการสง่เสริม

การขายและคา่ตอบแทนพนกังานขาย 

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร

 ในปี 2561-2563 บริษัทฯ มีคา่ใช้จา่ยในการบริหารเทา่กบั 100.63 ล้านบาท 104.36 ล้านบาท และ 94.93 ล้านบาท ตามล�าดบั คดิเป็นสดัสว่น ร้อยละ 13.17 ร้อยละ 12.29 

และร้อยละ 15.64 ของรายได้รวม ตามล�าดบั 

 คา่ใช้จา่ยบริหารปี 2563 ประกอบไปด้วยคา่ใช้จา่ยพนกังานร้อยละ 52 คา่ใช้จา่ยในการด�าเนินงาน ร้อยละ 26 คา่เสื่อมราคาร้อยละ 18 และคา่เชา่ร้อยละ 4 ทัง้นี ้คา่ใช้จา่ย 

ในการบริหารส�าหรับปี 2563 ลดลง 9.43 ล้านบาทจากปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากมีการตัง้ส�ารองผลประโยชน์พนกังานลดลง การบนัทกึสทิธิการเชา่ระยะยาวเป็นสนิทรัพย์ท�าให้คา่เชา่

ลดลง และ คา่ใช้จา่ยในการด�าเนินงานอ่ืนๆลดลงจากมาตรการควบคมุคา่ใช้จา่ยของบริษัทฯ ในชว่งท่ีเกิดวิกฤตจากโรคโควิด-19

คา่ใช้จา่ยทางการเงิน

 ในปี 2561-2563 บริษัทฯ มีคา่ใช้จา่ยทางการเงินจ�านวน 13.02 ล้านบาท 16.62 ล้านบาท และ 18.41 ล้านบาท ตามล�าดบั คดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 1.70 ร้อยละ 1.96 และ 

ร้อยละ 3.03 ของรายได้รวม ตามล�าดบั คา่ใช้จา่ยทางการเงินประกอบด้วยภาระดอกเบีย้จา่ยของบริษัทฯซึง่เกิดจากการใช้วงเงิน L/I, P/N และ LC/TR ซึง่เป็นวงเงินกู้ ยืมประเภทหมนุเวียน

ในการสัง่ซือ้สนิค้าทัง้จากในประเทศและตา่งประเทศ คา่ใช้จา่ยคา่ธรรมเนียมธนาคารในการท�าธรุกรรมผา่นธนาคาร และดอกเบีย้จา่ยท่ีเกิดจากการบนัทกึสทิธิการเชา่ระยะยาว

 ในปี 2563 คา่ใช้จา่ยทางการเงินของบริษัทฯเพ่ิมขึน้จากปีท่ีแล้วจ�านวน 1.79 ล้านบาทเป็นผลมาจากการบนัทกึดอกเบีย้ท่ีเกิดจากสญัญาเชา่ระยะยาวเพ่ิมขึน้จ�านวน 3.67 

ล้านบาท และคา่ธรรมเนียมธนาคารท่ีลดลง 1.88 ล้านบาท   

ก�าไรสทุธิและอตัราก�าไรสทุธิ

 ปี 2561 บริษัทฯ มีก�าไรสทุธิ 5.88 ล้านบาทหรือคดิเป็นอตัราร้อยละ 0.77 ของรายได้รวม ในปี 2562 บริษัทฯ มีผลขาดทนุสทุธิ 1.00 ล้านบาท และ มีผลขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน

จากการวดัมลูคา่ใหมข่องผลประโยชน์พนกังานตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัจ�านวน 0.02 ล้านบาท จงึท�าให้ขาดทนุเบด็เสร็จรวมส�าหรับปี 2562 เทา่กบั 1.02 ล้านบาท  

คดิเป็นอตัราร้อยละ (0.12) ของรายได้รวม ในปี 2563 บริษัทฯมีก�าไรสทุธิ 2.44 ล้านบาทหรือคดิเป็นอตัราร้อยละ 0.40 ของรายได้รวม 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น

 อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (Return on Equity) เท่ากบั ร้อยละ 1.44 ในปี 2561 ร้อยละ (0.24) ในปี2562 และร้อยละ 0.59 ในปี 2563 ในปี 2561 บริษัทฯ มีก�าไรสทุธิ 

อยู่ท่ี 5.88 ล้านบาท ไม่มีการจ่ายเงินปันผล เน่ืองจากบริษัทฯ เพ่ิงกลบัมามีก�าไรในปีแรก และยงัมีขาดทนุสะสมยกมาเกินกว่าก�าไร ในปี 2562 บริษัทฯ มีผลขาดทนุสทุธิจึง

ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ส�าหรับปี 2563 บริษัทฯมีก�าไร 2.44 ล้านบาทซึง่เม่ือหกัขาดทนุสะสมยกมา 1.36 ล้านบาทคงเหลือ 1.08 ล้านบาท 

จึงยงัไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้
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ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 

 บริษัทฯ มีลกูหนีก้ารค้าก่อนหกัคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู จ�านวน 268.14 ณ สิน้ปี 2561 จ�านวน 434.28 ณ สิน้ปี 2562 และจ�านวน 261.90 ณ สิน้ปี 2563 คดิเป็นสดัสว่น  

ร้อยละ 32.95 ร้อยละ 48.58 และร้อยละ 32.42  ของสนิทรัพย์รวมตามล�าดบั บริษัทฯ มีนโยบายการให้ระยะเวลาช�าระหนี ้(Credit Term) แก่ลกูค้าทัว่ไปประมาณ 30 - 90 วนั 

โดย ณ สิน้ปี 2561-2563 บริษัทฯ มีระยะเวลาในการเก็บหนีเ้ฉลี่ยเทา่กบั 152.66 วนั และ 155.23 วนั และ 221.42 วนัตามล�าดบั 

ยงัไมถ่งึก�าหนดช�าระ

ค้างช�าระเกินก�าหนด :

ไมเ่กิน 3 เดือน

3 - 6 เดือน

6 - 12 เดือน

มากกวา่ 12 เดือน

รวมลกูหนีก้ารค้า

หกัคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู

รวมลกูหนีก้ารค้า - สทุธิ

ลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืน

รวมลกูหนีก้ารค้า-สทุธิและลกูหนีอ่ื้น

ล้าน

74.38

30.33

0.97

88.69

73.77

268.14

(7.41)

260.73

3.79

264.52

ล้าน

51.67

96.58

192.62

1.30

92.11

434.28

(7.24)

427.04

9.33

436.37

ล้าน

197.70

40.47

5.88

3.22

14.63

261.90

(6.66)

255.24

19.13

274.37

ร้อยละ

27.74

11.31

0.37

33.08

27.50

100.00

ร้อยละ

11.90

22.24

44.35

0.30

21.21

100.00

ร้อยละ

75.49

15.45

2.24

1.23

5.59

100.00

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563สนิทรัพย์

2. ฐานะทางการเงิน

 (ก) สนิทรัพย์

 ณ สิน้ปี 2561-2563 บริษัทฯ มีสนิทรัพย์รวม 813.75  ล้านบาท 893.86  ล้านบาท และ 807.75 ล้านบาท ตามล�าดบั ซึง่สนิทรัพย์ท่ีส�าคญัของบริษัทฯ ได้แก่ ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนี ้

อ่ืน รายได้ค้างรับ และท่ีดนิอาคารและอปุกรณ์ ส�าหรับปี 2563 สดัสว่นของรายการสนิทรัพย์ท่ีส�าคญัดงักลา่วตอ่สนิทรัพย์รวมคดิเป็นร้อยละ 33.97 ร้อยละ 22.12และร้อยละ 16.47  

ตามล�าดบั และส�าหรับปี 2563 สนิทรัพย์รวมของบริษัทลดลง 86.11  ล้านบาทซึง่สาเหตหุลกัเป็นผลจากการลดลงของลกูหนีก้ารค้า  ทัง้นีร้ายละเอียดของสนิทรัพย์ สามารถสรุปได้ดงันี ้

สนิทรัพย์หมนุเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น

รายได้ค้างรับ

สนิค้าคงเหลือ

เงินจา่ยลว่งหน้าสนิค้า

สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน

รวมสนิทรัพย์หมนุเวียน

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค�า้ประกนั

ท่ีดนิ อาคาร และอปุกรณ์

ทรัพย์สทิธิการใช้

สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตนสทุธิ

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน

รวมสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน

รวมสนิทรัพย์

ล้าน

25.42

273.98

106.26

95.62

22.12

-

523.40

53.90

154.55

12.90

11.53

47.47

290.35

813.75

ล้าน

34.31

448.78

75.86

58.87

22.04

1.09

640.96

21.40

166.46

12.19

7.85

45.01

252.91

893.86

ล้าน

31.54

274.37

178.68

46.61

9.20

10.55

550.95

21.40

147.19

56.68

9.97

7.54

14.02

256.80

807.75

ร้อยละ

3.12

33.67

13.06

11.75

2.72

-

64.32

7.85

18.99

1.59

1.42

5.83

35.68

100.00

ร้อยละ

3.84

50.21

8.49

6.59

2.47

0.12

71.71

2.39

18.62

1.36

0.88

5.04

28.29

100.00

ร้อยละ

3.90

33.97

22.12

5.77

1.14

1.31

68.21

2.65

16.47

6.34

1.12

0.84

1.57

31.79

100.00
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 จากตารางข้างต้นจะเหน็วา่ ลกูหนีท่ี้ยงัไมถ่งึก�าหนดช�าระของบริษัทฯ ณ สิน้ปี 2561-2563 มีสดัสว่น ร้อยละ 27.74 ร้อยละ 11.90 และ ร้อยละ 75.49 ของยอดลกูหนีก้ารค้า

ก่อนหกัคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูตามล�าดบั เป็นลกูหนีท่ี้ค้างช�าระไมเ่กิน 3 เดือนจ�านวน 30.33 ล้านบาท 96.58 ล้านบาท และ 40.47 ล้านบาท ซึง่มีสดัสว่น ร้อยละ 11.31  

ร้อยละ 22.24 และร้อยละ 15.45 ของยอดลกูหนีก้ารค้าก่อนหกัคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูตามล�าดบั และเป็นลกูหนีท่ี้ค้างช�าระระหวา่ง 3 - 6 เดือนจ�านวน 0.97 ล้านบาท  

192.62 ล้านบาท และ 5.88 ล้านบาท ตามล�าดบั ซึง่มีสดัสว่นร้อยละ 0.37 ร้อยละ 44.35 และร้อยละ 2.24 ของยอดลกูหนีก้ารค้าก่อนหกัคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูตามล�าดบั 

 บริษัทฯมียอดลกูหนีท่ี้ค้างเกิน 12 เดือนในปี 2561-2563 จ�านวน 73.77 ล้านบาท 92.11 ล้านบาท และ 14.63 ล้านบาท ตามล�าดบั คดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 27.50 ร้อยละ 

21.21 และร้อยละ 5.59 ของยอดลกูหนีก้ารค้าก่อนหกัคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูตามล�าดบั

 ส�าหรับนโยบายในการตัง้ส�ารองคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู บริษัทฯใช้การประมาณการด้วยวิธีการอยา่งงา่ย (Simplified Model) โดยพิจารณาจากประสบการณ์การวิเคราะห์

ข้อมลูในอดีตแล้วด�าเนินการตัง้คา่เผ่ือด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (Specific Method) และการพิจารณาตามนโยบายของบริษัทฯ โดยแยกประเภทของลกูหนีเ้ป็น 2 ประเภทหลกัคือ

 1. ลกูหนีท่ี้เป็นหนว่ยงานราชการ รัฐวิสาหกิจไมมี่การประมาณคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู   

 2. ลกูหนีท่ี้เป็นเอกชนทัว่  ๆไป บริษัทฯ จะพิจารณาจากระยะเวลาผิดนดัช�าระหนี ้โดยประมาณการคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเป็นร้อยละของมลูคา่ของจ�านวนหนีท่ี้ผิดนดัช�าระแตล่ะรายดงันี ้

สินค้าคงเหลือ

 ณ สิน้ปี 2561-2563 บริษัทฯ มีสนิค้าคงเหลือก่อนหกัส�ารองคา่เผ่ือการลดลงของมลูคา่สนิค้าคงเหลือ จ�านวน 112.51 ล้านบาท 71.98 ล้านบาท และ 61.46 ล้านบาทตาม

ล�าดบั โดยสว่นประกอบของสนิค้าคงเหลือท่ีมีปริมาณมากท่ีสดุ คือ สนิค้าส�าเร็จรูป ซึง่คดิเป็นสดัสว่นตอ่สนิค้าคงเหลือรวมร้อยละ 78.64 ร้อยละ 66.57 และร้อยละ 74.15  

ตามล�าดบั เน่ืองจากบริษัทฯ จะต้องจดัเก็บสนิค้าบางอยา่งในจ�านวนท่ีเพียงพอเพ่ือท่ีจะสามารถตอบสนองความต้องการลกูค้าได้ทนัที เชน่ ระบบประชมุทางไกลด้วยเสียง 

ระบบประชมุทางไกลเสมือนจริง เป็นต้น 

 ณ สิน้ปี 2561 มลูคา่สนิค้าส�าเร็จรูปลดลง 100.97 ล้านบาท จากปี 2560 คงเหลอืท่ี 88.48 ล้านบาท ซึง่สว่นใหญ่เป็นกลอ่งรับสญัญาณ (Set Top Box) ท่ีขายออกไปจ�านวนมาก 

และในปี 2562 สนิค้าส�าเร็จรูปลดลงจากปี 2561 จ�านวน 40.56 ล้านบาท คงเหลอื 47.92 ล้านบาทในปี 2563 สนิค้าส�าเร็จรูปมีจ�านวน 45.58 เป็นปริมาณท่ีใกล้เคียงกบัปี 2562 

 จากนโยบายดงักลา่วท�าให้บริษัทฯมีการตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูในปี 2561-2563 จ�านวน 7.41 ล้านบาท 7.24 ล้านบาท และ 6.66 ล้านบาท ตามล�าดบั

 ในการประมาณคา่เผ่ือการลดลงของมลูคา่สนิค้าคงเหลือ ฝ่ายบริหารได้ใช้ดลุยพินิจในการประมาณการผลขาดทนุท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้จากสนิค้าเสื่อมสภาพ สนิค้าเก่าล้า

สมยั เคลื่อนไหวช้า หรือเสื่อมคณุภาพจากอายโุดยประมาณของสนิค้าแตล่ะชนิด และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี โดย ณ สิน้ปี 2561 จ�านวน 16.89 ล้านบาท สิน้ปี 2562 

จ�านวน 13.11 ล้านบาท และสิน้ปี 2563 จ�านวน 14.85 ล้านบาท

 บริษัทฯ ได้มีการก�าหนดนโยบายในการตัง้คา่เผ่ือการลดลงของมลูคา่สนิค้าคงเหลือดงันี ้

> 180 วนั

> 240 วนั

> 365 วนั

สนิค้าส�าเร็จรูป

งานระหวา่งท�า

อะไหลแ่ละวสัดุ

สนิค้าระหวา่งทาง

รวมสนิค้าคงเหลือ

หกั : การปรับลดราคาทนุให้เป็นมลูคา่สทุธิท่ีจะได้รับ

สนิค้าคงเหลือ – สทุธิ

ร้อยละ 20 ของจ�านวนหนีท่ี้ผิดนดั

ร้อยละ 40 ของจ�านวนหนีท่ี้ผิดนดั

ร้อยละ 100 ของจ�านวนหนีท่ี้ผิดนดั

ล้านบาท

88.48

11.92

0.36

11.76

112.51

(16.89)

95.62

ล้านบาท

47.92

19.35

-

4.71

71.98

(13.11)

58.87

ล้านบาท

45.57

8.79

7.10

61.46

(14.85)

46.61

ร้อยละ

78.64

10.59

0.32

10.45

100.00

ร้อยละ

66.57

26.88

6.55

100.00

ร้อยละ

74.15

14.30

11.55

100.00

จ�านวนวนัท่ีผิดนดัช�าระหนี ้

สนิค้าคงเหลือ

สดัสว่นการตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู

ณ 31 ธ.ค. 2561

1-2 ปี

2-3 ปี

3-4 ปี

4-5 ปี

5 ปีขึน้ไป*

10%

20%

30%

40%

100%

1.86

3.23

11.48

5.39

13.79

0.18

0.65

3.45

2.16

8.41

อายสุนิค้าคงเหลือ สดัสว่นการตัง้คา่เผ่ือการลดลง 

ของมลูคา่สนิค้าคงเหลือ

มลูคา่สนิค้าคงเหลือ

ณ 31 ธ.ค. 63 (ล้านบาท)

มลูคา่การตัง้คา่เผ่ือการลดลงของมลูคา่สนิค้าคงเหลือ

ณ 31 ธ.ค. 63 (ล้านบาท)

ณ 31 ธ.ค. 2562 ณ 31 ธ.ค. 2563
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ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า และอุปกรณ์ -สุทธิ

 บริษัทฯ มีสว่นปรับปรุงอาคารเชา่และอปุกรณ์สทุธิ จ�านวน 154.55 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2561 จ�านวน 166.46 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2562 และ จ�านวน 147.19 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2563 

คดิเป็นสดัสว่นตอ่สนิทรัพย์รวมเทา่กบั ร้อยละ 18.99 ร้อยละ 18.62 และร้อยละ 18.22 ในปี 2561 บริษัทฯ มีการลงทนุในอปุกรณ์ทดสอบจ�านวน 15.64 ล้านบาท เคร่ืองใช้ส�านกังาน 

1.13 ล้านบาท และสนิทรัพย์ระหวา่งตดิตัง้ 15.14 ล้านบาท ในปี 2562 บริษัทฯมีการลงทนุในอปุกรณ์ทดสอบจ�านวน 7.14 ล้านบาท เคร่ืองใช้ส�านกังาน 2.09 ล้านบาท  

และยานพาหนะ 12.86 ล้านบาท และในปี 2563 บริษัทฯมีการลงทนุในอปุกรณ์โครงขา่ยใยแก้ว 6.82 ล้านบาท ซือ้อปุกรณ์ทดสอบ 1.96 ล้านบาท และ เคร่ืองใช้ส�านกังาน 0.63 ล้านบาท

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ

 บริษัทฯ มีการจดัประเภทสนิทรัพย์ไมมี่ตวัตนแยกออกจากอปุกรณ์ในปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตนมีจ�านวน 12.90 ล้านบาท 12.19 ล้านบาท และ 9.97 

ล้านบาทตามล�าดบั คิดเป็น ร้อยละ 1.59 ร้อยละ 1.36 และร้อยละ 1.23 ของสนิทรัพย์รวม ตามล�าดบั สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตนของบริษัทฯ ประกอบด้วยซอฟแวร์ในการบริหารจดัการ

กระบวนการท�างาน และการควบคมุ

 (ข) สภาพคล่อง

 กระแสเงินสด

 ในปี 2561-2563 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากการด�าเนินงานเทา่กบั จ�านวน 127.38 ล้านบาท (125.55) ล้านบาท และ 239.73 ล้านบาทตามล�าดบั ปี 2561 กระแสเงินสด

จากการด�าเนินงานเพ่ิมขึน้ 60.51 ล้านบาทจากก�าไรจากการด�าเนินงาน และสนิค้าคงเหลือลดลง และปี 2562 กระแสเงินสดตดิลบ 125.55 ล้านบาท มาจากสาเหตหุลกัคือการ

เพ่ิมขึน้ลกูหนี ้และการจา่ยช�าระเจ้าหนี ้และในปี 2563 กระแสเงินสดจากการด�าเนินงานเพ่ิมขึน้เป็นจ�านวนมากจากการท่ีลกูหนีร้ายใหญ่ช�าระหนี ้การเพ่ิมขึน้ของเจ้าหนีก้ารค้า 

และเงินรับลว่งหน้าจากสญัญา

 กระแสเงินสดท่ีใช้ไปจากกิจกรรมการลงทนุของบริษัทฯ ในปี 2561-2563 เทา่กบัจ�านวน (31.32) ล้านบาท 40.99 ล้านบาท และ (8.68) ล้านบาทตามล�าดบั ซึง่ในปี 2561 

บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปจากการซือ้อปุกรณ์และสนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน จ�านวน 26.55 ล้านบาทและเงินฝากธนาคารท่ีตดิภาระค�า้ประกนัเพ่ิมขึน้ 6.56 ล้านบาท ในปี 2562 

บริษัทฯ มีเงินสดรับจากกิจกรรมลงทนุ 40.99 ล้านบาท จากการลดลงของเงินฝากท่ีมีภาระค�า้ประกนั และในปี 2563 มีกระแสเงินสดใช้ไปจากการซือ้อปุกรณ์ 8.70 ล้านบาท

 กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงินของบริษัทฯ ในปี 2561 บริษัทมีกระแสเงินสดท่ีใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงินจ�านวน 86.28 ล้านบาท เน่ืองจากบริษัทฯ มีการจา่ย

ช�าระเงินกู้ ยืมระยะสัน้จ�านวน 75.92 ล้านบาท จา่ยช�าระดอกเบีย้ 10.88 ล้านบาท ในปี 2562 บริษัทฯ มีเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน 92.90 ล้านบาท สาเหตหุลกัมาจากการ

ใช้วงเงินกู้ ยืมระยะสัน้เพ่ือการซือ้สนิค้าเป็นจ�านวนมาก และในปี 2563 กระแสเงินสดใช้ไปจ�านวน 233.82 ล้านบาท จากการช�าระหนีร้ะยะสัน้ 208.38 ล้านบาท ช�าระดอกเบีย้

และหนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงิน 25.10 ล้านบาท

อัตราส่วนสภาพคล่อง

 ณ สิน้ปี 2561-2563 บริษัทฯ มีอตัราสว่นสภาพคลอ่งเทา่กบั 1.39 เทา่ 1.42 เทา่ และ 1.80 เทา่ตามล�าดบั และมีอตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็วเทา่กบั 1.14 เทา่ 1.26 เทา่ 

และ 1.65 เทา่ตามล�าดบั 

 บริษัทฯ มี Cash Cycle เทา่กบั 174.41วนั ในปี 2561 149.02 วนั ในปี 2562 และ 197.51 วนัในปี 2563 สาเหตท่ีุท�าให้ Cash Cycle เร่ิมลดลงในปี 2562 เน่ืองจากระยะ

เวลาขายสนิค้าเฉลี่ยลดลงจากปี 2561 จาก 85.67 วนั เป็น 41.48 วนั ในปี 2563 มีระยะเวลาขายเฉล่ีย 42.70 วนั ระยะเวลาการเก็บหนีปี้ 2561 จ�านวน 152.66 วนั ปี 2562 

จ�านวน 155.23วนั และปี 2563 จ�านวน 221.42 วนั Cash Cycle ในปี 2563เพ่ิมขึน้อยา่งมีนยัส�าคญั สาเหตมุาจากลกูหนีท่ี้เกิดจากการขายงานโครงการใหญ่ให้ภาครัฐ 

โครงการหนึง่จา่ยเงินช้า มีผลกระทบกบัระยะเวลาเก็บหนี ้

เงินสดสทุธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมด�าเนินงาน

เงินสดสทุธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทนุ

เงินสดสทุธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่)

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว(เทา่)

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั)

ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลี่ย (วนั)

ระยะเวลาช�าระหนี ้(วนั)

Cash Cycle (วนั)

127.38

(31.32)

(86.28)

9.78

1.39

1.14

152.66

85.67

63.91

174.41

(125.55)

40.99

92.90

8.34

1.42

1.26

155.23

41.48

47.68

149.02

239.73

(8.68)

(233.82)

(2.77)

1.80

1.65

221.42

42.70

66.61

197.51

(หนว่ย : ล้านบาท) ปี 2561

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2563
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 (ค) แหล่งที่มาของเงินทุน

 หนีส้นิ

 ณ สิน้ปี 2561-2563 บริษัทฯ มีหนีส้นิรวม จ�านวน 400.70 ล้านบาท และจ�านวน 481.83 ล้านบาท และจ�านวน 398.28 ล้านบาทตามล�าดบั ซึง่หากพิจารณาโครงสร้างหนี ้

สนิของบริษัทฯ จะพบวา่หนีส้นิสว่นใหญ่เป็นหนีส้นิหมนุเวียนท่ีใช้ในการด�าเนินธรุกิจของบริษัทฯ ซึง่หากคดิเป็นสดัสว่นตอ่หนีส้นิรวมจะเทา่กบั ร้อยละ 94.01 ณ สิน้ปี 2561 ร้อย

ละ 93.85 ณ สิน้ปี 2562 และร้อยละ 77.73 ณ สิน้ปี 2563 โดยหนีส้นิหมนุเวียนท่ีส�าคญัประกอบด้วย เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน ซึง่สว่นใหญ่จะเป็นเงินกู้ ยืมประเภท

เงินเบกิเกินบญัชี และ LC/TR และเจ้าหนีก้ารค้า คดิเป็นร้อยละ 58.53 ของหนีส้นิรวม ณ สิน้ปี 2563 

ส่วนของผู้ถือหุ้น

 ส�าหรับปี 2561 บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้น จ�านวน 413.05 ล้านบาทเพ่ิมขึน้ 12.66 ล้านบาท จากปี 2560 ซึง่เป็นผลมาจากการท่ีบริษัทฯ มีก�าไรสทุธิ 5.88 ล้านบาทและมี

ก�าไรเบด็เสร็จอ่ืนอีกจ�านวน 6.78 ล้านบาท

 ส�าหรับปี 2562 บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้น จ�านวน 412.04 ล้านบาทลดลง 1.02 ล้านบาท จากปี 2561 ซึง่เป็นผลมาจากการท่ีบริษัทฯ มีผลขาดทนุสทุธิ (1.00) ล้านบาทและ

มีผลขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนอีกจ�านวน (0.02) ล้านบาท

 ส�าหรับปี 2563 บริษัทฯมีสว่นของผู้ ถือหุ้น จ�านวน 414.47 ล้านบาทเพ่ิมขึน้ 2.44 ล้านบาท จากปี 2562 ซึง่เป็นผลมาจากผลก�าไรสทุธิในปี 2563 

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน

 บริษัทฯ มีอตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น ณ ณ สิน้ปี 2561 เท่ากบั 0.97 เท่า  ณ สิน้ปี 2562 เท่ากบั 1.17 เท่า และ ณ สิน้ปี 2563 เท่ากบั 0.95 เท่า โครงสร้างเงินทนุ 

ของบริษัทฯ ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมากนกัเพราะหนีส้ินของบริษัทโดยส่วนใหญ่จะมาจากเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินและเจ้าหนีก้ารค้า ซึง่โดยทัว่ไปจะมีวงเงิน 

ท่ีแนน่อนและมีการใช้อยา่งสม�่าเสมอ

ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง   (เทา่)

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว   (เทา่)

อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด  (เทา่)

อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า  (เทา่)

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย  (วนั)

อตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลือ   (เทา่)

ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลี่ย   (วนั)

อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ้  (เทา่)

ระยะเวลาช�าระหนี ้   (วนั)

Cash Cycle   (วนั)

อตัราสว่นแสดงความสามารถในการท�าก�าไร

อตัราก�าไรขัน้ต้น    (%)

อตัราก�าไรจากการด�าเนินงาน   (%)

อตัราก�าไรอ่ืน   (%)

อตัราสว่นเงินสดตอ่การท�าก�าไร   (%)

อตัราก�าไรสทุธิ   (%)

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น   (%)

อตัราสว่นแสดงประสทิธิภาพในการด�าเนินงาน

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์   (%)

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร (%)

อตัราการหมนุของสนิทรัพย์  (เทา่)

อตัราสว่นวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่)

อตัราสว่นความสามารถในการช�าระดอกเบีย้ (เทา่)

อตัราสว่นความสามารถช�าระภาระผกูพนั (เทา่)

อตัราการจา่ยเงินปันผล  (%)

1.39

1.14

0.32

2.39

152.66

4.26

85.67

5.71

63.91

174.41

21.84

1.23

1.91

568.53

0.77

1.44

0.71

21.63

0.92

0.97

3.93

0.82

-

1.42

1.29

(0.30)

2.31

157.94

8.80

41.48

7.65

47.68

151.73

18.60

0.32

1.65

(650.46)

(0.12)

(0.24)

(0.12)

15.96

0.99

1.17

2.83

(3.44)

-

1.80

1.65

0.63

1.65

221.42

8.55

42.70

5.48

66.61

197.51

24.37

1.18

1.82

937.12

0.40

0.59

0.29

19.19

0.71

0.95

2.89

0.97

-

ปี 2561รายการ ปี 2562 ปี 2563
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3. ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานและฐานะการเงินในอนาคต

-ไมมี่-

4. ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานของบริษัทที่ไม่ใช่ทางการเงิน

 บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมและดจิิตอลทีวี โดยให้บริการออกแบบ ตดิตัง้ จ�าหนา่ยระบบสื่อสารและระบบดจิิตอลทีวีแบบครบวงจร รวม

ทัง้บริการให้เชา่โครงขา่ยโทรคมนาคมทางสายใยแก้วน�าแสงในสว่นการเข้าถงึผู้ใช้บริการ  ดงันัน้ บริษัทฯ จงึมีการด�าเนินการประเมินความพงึพอใจของลกูค้าเป็นประจ�าทกุปี 

ซึง่ผลการประเมินดงักลา่วถือเป็นตวัชีว้ดัผลการด�าเนินงานของบริษัทท่ีไมใ่ชท่างการเงิน  โดยปี 2561 – 2563 ผลการประเมินความพงึพอใจของลกูค้าคดิเป็น ร้อยละ 99.41 

ร้อยละ 99.46 และร้อยละ 100.00 ตามล�าดบั
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รายการระหว่างกัน

1. ลักษณะความสัมพันธ์

 บริษัทฯ มีการท�ารายการระหวา่งกนักบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งตา่งๆ ประกอบด้วย ผู้ ถือหุ้นและ/หรือผู้บริหารของบริษัทฯ บริษัทท่ีเก่ียวข้องซึง่หมายถงึบริษัทท่ีมีบคุคล 

ท่ีอาจมีความขดัแย้งของบริษัทฯ มีความสมัพนัธ์เก่ียวข้องกบัผู้บริหารและผู้ ถือหุ้นของบริษัทดงักลา่ว ซึง่สามารถสรุปลกัษณะความสมัพนัธ์ได้ดงันี ้

หมายเหต ุ:  นายประพฒัน์ รัฐเลศิกานต์ และ นายเทรเวอร์ จอห์น ทอมสนั ได้ท�าหนงัสือยืนยนัตอ่บริษัทฯ วา่จะไมป่ระกอบธรุกิจใดๆ ท่ีมีลกัษณะเป็นการแขง่ขนักบักิจการของ 

บริษัทฯ ซึง่รวมไปถงึการไมเ่ข้าเป็นหุ้นสว่นในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ หรือเป็นกรรมการ ในบริษัทอ่ืนท่ีมีลกัษณะเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัทฯ ในขณะเดียวกนั

ผู้บริหารทกุราย ได้ท�าหนงัสือยืนยนัตอ่บริษัทฯ ในระหวา่งท่ีเป็นพนกังานของบริษัทฯ  จะไมป่ระกอบธรุกิจใดๆ อนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแขง่ขนักบักิจการของ 

บริษัทฯ ตลอดจนจะไมเ่ข้าเป็นหุ้นสว่นในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือเป็นกรรมการในบริษัทอ่ืนท่ีประกอบธรุกิจอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแขง่ขนักบั

กิจการของบริษัทฯ และเม่ือพ้นสภาพการเป็นพนกังานของบริษัทฯ แล้ว ภายในระยะเวลา 1 ปี จะไมเ่ป็นพนกังานของบริษัทท่ีท�าธรุกิจแขง่กบับริษัทฯ หรือเปิดเผยข้อมลูใดๆ 

เก่ียวกบับริษัทฯ ตามข้อก�าหนดและเง่ือนไขใน Non-Disclosure Agreement ท่ีได้ลงนามไว้กบับริษัทฯ ซึง่จะครอบคลมุทัง้สนิค้าท่ีบริษัทฯ ขายและลกูค้าท่ีพนกังานนัน้ๆ  

เป็นผู้ดแูลอยู ่ ซึง่ถ้าปรากฏชดัวา่ พนกังานรายนัน้ได้น�าความรู้ของบริษัทฯ หรือ ฐานข้อมลูลกูค้าท่ีบริษัทฯ มอบหมายให้ดแูลนัน้ มาก่อให้เกิดความเสียหายให้แก่บริษัทฯ เชน่  

เข้ามาท�าการประมลูแขง่กบับริษัทฯ โดยมีพนกังานดงักลา่วอยูเ่บือ้งหลงัไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อม บริษัทฯ สามารถฟอ้งร้องได้ โดยบริษัทฯ จะต้องพิสจูน์วา่มีอดีตพนกังาน 

บริษัทฯ อยูเ่บือ้งหลงั ท�าให้คูแ่ขง่ทราบความลบัของบริษัทฯ เน่ืองจากบริษัทฯ มีการแตง่ตัง้ให้พนกังานดงักลา่วดแูลลกูค้ารายนัน้ๆ และดแูลสนิค้าชนิดนัน้ๆ ซึง่พนกังานดงักลา่ว

จะรู้ต้นทนุในสนิค้าทกุอยา่ง ซึง่โดยสว่นใหญ่หากบริษัทฯ ทราบวา่พนกังานของบริษัทฯ จะย้ายไปท�างานท่ีบริษัทใด บริษัทฯ ก็จะท�าการประสานงานกบับริษัทนัน้วา่ถ้ามีปัญหา

เกิดขึน้ บริษัทฯ อาจฟอ้งร้องเรียกคา่เสียหายท่ีเกิดขึน้ได้ ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการปกปอ้งธรุกิจของบริษัทฯ

บริษัท พี แอนด์ ที แอสเซท็ จ�ากดั (“P&T Asset”)

นายประพฒัน์ รัฐเลศิกานต์*

นายเทรเวอร์ จอห์น ทอมสนั*

- มีกรรมการร่วมกนัคือ นายประพฒัน์ รัฐเลศิกานต์ และนายเทรเวอร์ จอห์น ทอมสนั 

- ประกอบธรุกิจให้เชา่อสงัหาริมทรัพย์ โดยมีผู้ ถือหุ้นร่วมกนั คือ นายประพฒัน์ รัฐเลศิกานต์ และนายเทรเวอร์ 

จอห์น ทอมสนั โดยถือหุ้นรวมกนัในบริษัทฯ (รวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้อง) ร้อยละ 63.16 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  

2563 และถือหุ้นในบริษัท พี แอนด์ ที แอสเซท็ จ�ากดั คดิเป็นร้อยละ 99.94 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563

- ด�ารงต�าแหนง่เป็นรองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร หวัหน้าเจ้าหน้าท่ีบริหาร และเลขานกุารบริษัท

- เป็นผู้ ถือหุ้นบริษัทฯ โดยถือหุ้นจ�านวน 78,950,000 หุ้น (รวมการถือหุ้นของบคุคลท่ีเก่ียวข้อง) 

คดิเป็นร้อยละ 31.58 ของจ�านวนหุ้นท่ีจ�าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563

- ด�ารงต�าแหนง่เป็นกรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร และหวัหน้าเจ้าหน้าท่ีด้านเทคโนโลยีของบริษัทฯ 

- เป็นผู้ ถือหุ้นบริษัทฯ โดยถือหุ้นจ�านวน 78,950,000 หุ้น (รวมการถือหุ้นของบคุคลท่ีเก่ียวข้อง) 

คดิเป็นร้อยละ 31.58 ของจ�านวนหุ้นท่ีจ�าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563

ลกัษณะความสมัพนัธ์บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง
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2. รายละเอียดรายการระหว่างกัน

งบการเงิน ส�าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ข้อ 4 ได้เปิดเผยเก่ียวกบั รายการธรุกิจกบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั โดยมีรายละเอียดของรายการดงันี ้

 (1) รายการคา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร

 (2) รายการค�า้ประกนั 

1.  บริษัท พี แอนด์ ที แอสเซท็ จ�ากดั

1.  บริษัท พี แอนด์ ที แอสเซท็ จ�ากดั

คา่เชา่

ปี 2561

วงเงิน

490.00 

ปี 2562

วงเงิน

500.00 

ปี 2563

วงเงิน

500.00 

14.32 1. เป็นคา่เชา่อาคารซึง่มีพืน้ท่ีเชา่รวม 3,269 ตารางเมตร ราคาคา่เชา่รวม  1,013,739 บาท  

ตอ่เดือน ซึง่บริษัทฯ เชา่ P&T Asset เพ่ือเป็นส�านกังานของบริษัทฯ ซึง่เป็นรายการท่ีเป็น

ประโยชน์ส�าหรับบริษัทฯ ทางด้านอตัราคา่เชา่เป็นไปตามราคาท่ีประเมินโดยผู้ประเมินอิสระท่ี

ได้รับความเห็นชอบจากส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัตลาดหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

ซึง่เป็นวตัถปุระสงค์สาธารณะสญัญาเชา่มีก�าหนดระยะเวลา 3 ปีนบัแตว่นัท่ี 1 มกราคม 2561 

จนถงึวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เม่ือครบก�าหนดระยะเวลาเชา่ บริษัทฯ มีสทิธิขอตอ่อายสุญัญา

เชา่ได้อีกคราวละ 3 ปี  ในสว่นของอตัราคา่เชา่ส�าหรับคราวท่ี 2  คือตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2564 

- 31 ธนัวาคม 2566  P&T Asset จะปรับขึน้คา่เชา่ในอตัราร้อยละ 10 ของคา่เชา่อตัราเดมิ  

(ตามรายงานการประเมินของบริษัท อเมริกนั แอ๊พเพรซลั (ประเทศไทย) จ�ากดั  ฉบบัลงวนัท่ี 14 

กนัยายน 2560 ซึง่เป็นผู้ประเมินอิสระท่ีได้รับความเหน็ชอบจากส�านกังานคณะกรรมการก�ากบั

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์) 

2. เป็นคา่เชา่โกดงัเก็บสนิค้าขนาดพืน้ท่ี 430 ตารางเมตร อตัราคา่เชา่ 120 บาทตอ่ตารางเมตร  

คา่เชา่รวม 51,600 บาทตอ่เดือน สญัญาเชา่เร่ิมเม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 ถงึ 31 ตลุาคม 2563 

เม่ือครบก�าหนดระยะเวลาเชา่ บริษัทฯ มีสทิธิขอตอ่อายสุญัญาเชา่ได้อีกคราวละ 3 ปี  ในสว่น

ของอตัราคา่เชา่ส�าหรับคราวท่ี  P&T Asset จะปรับขึน้คา่เชา่ในอตัราร้อยละ 10 ของคา่เชา่

อตัราเดมิ (ตามรายงานการประเมินของบริษัท อเมริกนั แอ๊พเพรซลั (ประเทศไทย) จ�ากดั   

ฉบบัลงวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2557)

3. เป็นคา่เชา่อาคารเก็บสนิค้าพ่ืนท่ี 528 ตารางเมตร ด้วยอตัราคา่เชา่ 220 บาทตอ่ตารางเมตรร 

คา่เชา่รวม 116,160 บาท ตอ่เดือน ระยะเวลาเชา่ 3 ปี และจะเพ่ิมคา่เชา่ 5% เม่ือครบก�าหนด  

3 ปี สญัญาเร่ิมวนัท่ี 1 มกราคม 2560 ถงึวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 (ตามรายงานการประเมินของ

บริษัท อเมริกนั แอ๊พเพรซลั (ประเทศไทย) จ�ากดั  ฉบบัลงวนัท่ี 9 มกราคม 2560)

เม่ือครบก�าหนดดงักลา่ว P&T Asset ตกลงให้บริษัทฯ เชา่ตอ่อีกคราวละ 3 ปี หากอตัราคา่เชา่

เป็นราคาตลาด กรณีไมมี่ราคาตลาด บริษัทฯ จะด�าเนินการให้มีผู้ประเมินอิสระท่ีได้รับความ

เหน็ชอบจากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประเมินราคา 

คา่เชา่ใหมโ่ดยหากราคาเชา่เป็นไปตามราคาท่ีประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ  P&T Asset ตกลง

ให้ตอ่อายสุญัญาเชา่ออกไปอีกคราวละ 3 ปี และจะน�าเร่ืองการตอ่อายสุญัญาเชา่ เสนอให้

คณะกรรมการบริษัทฯ ท่ีมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชมุอนมุตักิารตอ่สญัญาทกุคราว

การจดจ�านองท่ีดินพร้อมอาคารและสิง่ปลกูสร้างของ P&T Asset เพ่ือค�า้ประกนัส�าหรับเงินกู้

ยืมท่ีมีกบัธนาคารพาณิชย์ โดยไมมี่การคิดคา่ตอบแทนในการค�า้ประกนัเงินกู้ ยืมดงักลา่วจาก 

บริษัทฯ มีความเหมาะสม และเกิดขึน้เน่ืองจากความจ�าเป็นเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่บริษัทฯ 

ในการขอเงินกู้จากธนาคารพาณิชย์ เพ่ือใช้เป็นทนุหมนุเวียนในการประกอบธรุกิจของบริษัทฯ

ความจ�าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ

ความจ�าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ

บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง

บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง

ลกัษณะรายการ

มลูคา่รายการ  (ล้านบาท)

มลูคา่รายการ 

(ล้านบาท) ปี 2563
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3. มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน

 บริษัทฯ มีการก�าหนดมาตรการในการเข้าท�ารายการระหวา่งกนัของบริษัทฯ กบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง โดยจะจดัให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเหน็เก่ียวกบั

ความจ�าเป็นของการเข้าท�ารายการ ความสมเหตสุมผล และความเหมาะสมด้านราคาของรายการนัน้ โดยพิจารณาจากเง่ือนไขตา่งๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะการด�าเนินการค้า

ปกตใินราคาตลาด ซึง่สามารถเปรียบเทียบได้กบัราคาท่ีเกิดขึน้กบับคุคลภายนอก ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไมมี่ความช�านาญในการพิจารณารายการระหวา่งกนัท่ีอาจ

เกิดขึน้ บริษัทฯ จะให้บคุคลท่ีมีความรู้ความช�านาญพิเศษ เชน่ ผู้สอบบญัชี ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ ส�านกักฎหมาย เป็นต้น ท่ีเป็นอิสระจากบริษัทฯ และบคุคลท่ีอาจมีความขดั

แย้งเป็นผู้ให้ความเหน็เก่ียวกบัรายการระหวา่งกนัดงักลา่ว เพ่ือน�าไปใช้ประกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจสอบน�าเสนอตอ่ท่ีประชมุ

คณะกรรมการ หรือผู้ ถือหุ้น ตามแตก่รณี 

 นอกจากนี ้บริษัทฯ มีการก�าหนดมาตรการไมใ่ห้ผู้บริหาร หรือผู้ มีสว่นได้เสียสามารถเข้ามามีสว่นร่วมในการอนมุตัริายการท่ีตนเองมีสว่นได้เสียทัง้โดยทางตรงและทางอ้อม 

และคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องดแูลให้บริษัทฯ ปฏิบตัใิห้เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกาศ ค�าสัง่ หรือข้อก�าหนดของคณะ

กรรมการก�ากบัตลาดทนุและตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย รวมตลอดถงึการปฏิบตัติามข้อก�าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูการท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการได้มาหรือ

จ�าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิท่ีส�าคญัของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย รวมทัง้ปฏิบตัติามมาตรฐานบญัชีท่ีก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีและผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่ประเทศไทย และจะ

ท�าการเปิดเผยรายการระหวา่งกนัไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ 

4. แนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต

 บริษัทฯ อาจมีการท�ารายการระหวา่งกนัในอนาคตอยา่งตอ่เน่ือง ซึง่จะเป็นไปตามลกัษณะการท�าธรุกิจการค้าทัว่ไป และจะมีการก�าหนดนโยบายการเข้าท�ารายการระหวา่ง

กนัอยา่งชดัเจน โดยเป็นราคาและเง่ือนไขการค้าตามปกตขิองธรุกิจเชน่เดียวกบัท่ีก�าหนดให้กบับคุคล และ/หรือบริษัทท่ีไมเ่ก่ียวข้องกนั เชน่ การเชา่อาคาร และการค�า้ประกนั 

เป็นต้น โดยรายการระหวา่งกนัท่ีจะเกิดขึน้นัน้เป็นไปเพ่ือความจ�าเป็นในการด�าเนินธรุกิจของบริษัทฯ และเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของบริษัทฯ ทัง้นี ้ คณะกรรมการตรวจสอบจะ

พิจารณาตรวจสอบการปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์และให้ความเหน็ถงึความสมเหตสุมผลของรายการท่ีเกิดขึน้ทกุไตรมาส 

 ส�าหรับรายการระหวา่งกนัท่ีมิได้เป็นไปตามธรุกิจปกตท่ีิอาจเกิดขึน้ในอนาคต บริษัทฯ จะจดัให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้ามาสอบทานการปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์และ

แสดงเหตผุลในการท�ารายการดงักลา่วก่อนท่ีบริษัทฯ จะเข้าท�ารายการนัน้ๆ โดยจะด�าเนินการตามมาตรการและขัน้ตอนการอนมุตักิารท�ารายการระหวา่งกนัตามท่ีระบขุ้างต้น 

อยา่งไรก็ตาม รายการระหวา่งกนัท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องปฏิบตัใิห้เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยหลกั

ทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกาศ ค�าสัง่ หรือข้อก�าหนดของคณะกรรมการตลาดทนุและตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย รวมตลอดถงึการปฏิบตัติามข้อ

ก�าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูการท�ารายการเก่ียวโยงกนั และการได้มาหรือจ�าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย ตลอดจนการปฏิบตัติามมาตรฐานการบญัชี

ท่ีก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีและผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่ประเทศไทย
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รายงานประจ�าปี บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ากดั (มหาชน) พ.ศ. 2563

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส�าคญัตอ่หน้าท่ีและความรับผิดชอบดแูลกิจการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดี การก�ากบัดแูลงบการเงิน 

และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจ�าปี  มีข้อมลูท่ีถกูต้อง  ครบถ้วน  เปิดเผยอยา่งเพียงพอ  งบการเงินได้จดัท�าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

ในประเทศไทย  โดยเลือกใช้นโยบายการบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบตัิอย่างสม�่าเสมอและใช้ดลุยพินิจอย่างระมดัระวงั  รวมถึงจดัให้มีและด�ารงรักษาไว้ซึง่ระบบ 

การควบคมุภายในท่ีมีประสทิธิผล  เพ่ือให้เช่ือมัน่อยา่งมีเหตผุลตอ่ความเช่ือถือได้ของงบการเงิน  การดแูลรักษาทรัพย์สนิมีระบบการปอ้งกนัท่ีดี ไมมี่รายการทจุริตหรือ 

มีการด�าเนินการท่ีผิดปกติ รายการท่ีเก่ียวโยงกนัซึง่อาจท�าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์เป็นรายการจริงทางการค้าอนัเป็นธุรกิจปกติทัว่ไปอย่างสมเหตสุมผล 

และเป็นประโยชน์สงูสดุ รวมทัง้มีการปฏิบตัติามกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบตังิานตอ่คณะกรรมการบริษัทแล้ว 

และได้รายงานความเหน็เก่ียวกบัเร่ืองนีใ้นรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ปรากฏในรายงานประจ�าปี

 

คณะกรรมการบริษัท มีความเหน็วา่ระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยูใ่นระดบัท่ีนา่พอใจ และสามารถให้ความมัน่ใจอยา่งมีเหตผุลตอ่ความเช่ือถือได้

ของงบการเงินของบริษัทฯ ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ซึง่ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และแสดงความเหน็วา่ 

งบการเงินแสดงฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานโดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระส�าคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป

นายประพฒัน์ รัฐเลศิกานต์
กรรมการผู้อ�านวยการ และหวัหน้าเจ้าหน้าท่ีบริหาร (CEO)

ดร.รัตติกร วรากลูศริิพนัธุ์ 
ประธานกรรมการ (Chairman)

ลงนามวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2564
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รายงานประจ�าปี บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ากดั (มหาชน) พ.ศ. 2563

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุท่ีมีความเป็นอิสระ 4 คน 2 ในนัน้เป็นผู้ มีความรู้และประสบการณ์ด้านบญัชีและการเงิน คณะกรรมการ

ตรวจสอบ ปฏิบตัหิน้าท่ีตามขอบเขตความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึง่สอดคล้องกบัประกาศของคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ และข้อก�าหนด

ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชมุทัง้สิน้ 5 ครัง้ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชมุครบองค์ประชมุทกุครัง้และได้รายงานผลการด�าเนินงานตอ่ 

คณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�าทกุไตรมาส ในการประชมุทกุครัง้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการหารือร่วมกบัฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบญัชีในเร่ืองท่ี

เก่ียวข้อง โดยสรุปสาระท่ีส�าคญัในการปฏิบตัิหน้าท่ีได้ดงันี ้

1. การสอบทานระบบรายงานทางการเงิน และไมใ่ชร่ายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�าปี 2563 ของ บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ากดั (มหาชน) ร่วมกบัฝ่ายบริหาร  

ผู้ตรวจสอบภายใน และเชิญผู้สอบบญัชีร่วมประชมุโดยไมมี่ฝ่ายจดัการเข้าร่วม เพ่ือหารือเก่ียวกบัความเป็นอิสระในการปฏิบตัหิน้าท่ี และการแสดงความเหน็ของผู้สอบบญัชี  

พร้อมทัง้สอบถามผู้สอบบญัชีในเร่ืองความถกูต้องครบถ้วนของงบการเงิน การปรับปรุงรายการบญัชีท่ีส�าคญั ซึง่มีผลกระทบตอ่งบการเงินความเพียงพอเหมาะสมของวิธีการ 

บนัทกึบญัชี ขอบเขตการตรวจสอบ ดงันัน้ การเปิดเผยข้อมลูอยา่งถกูต้อง ครบถ้วนเพียงพอ และความมีอิสระของผู้สอบบญัชี ท�าให้มัน่ใจวา่การจดัท�างบการเงินเป็นไป 

ตามข้อก�าหนดของกฎหมายและมาตรฐานบญัชีตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ระบบบญัชีและงบการเงินมีความถกูต้องเช่ือถือได้ รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมลูในงบการเงิน 

อยา่งเพียงพอและทนัเวลา เพ่ือเป็นประโยชน์กบันกัลงทนุหรือผู้ใช้งบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการด�าเนินงานของฝ่ายตา่งๆ โดยเปรียบเทียบแผนงานกบัผลการ 

ด�าเนินงานของฝ่ายตา่งๆ โดยจะซกัถามประเดน็ปัญหา พร้อมให้ข้อคดิเหน็ พิจารณาแนวทางการจดัการ เพ่ือให้มัน่ใจวา่มีการปฏิบตังิานตามแนวทางอยา่งเหมาะสมและโปร่งใส

2. การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการประเมินการบริหารความเสี่ยงตามหลกัการท่ีก�าหนดในนโยบายบริหารความเสี่ยง และติดตามความคืบหน้าของการบริหาร

ความเสี่ยงส�าคญั โดยพิจารณาปัจจยัเสี่ยง โอกาสท่ีจะเกิดผลกระทบจากการจดัการความเสี่ยงท�าให้มัน่ใจได้วา่ บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงท่ีมีนยัส�าคญัอยา่งเป็นระบบ 

พร้อมสง่เสริมความรู้ความเข้าใจให้กบัพนกังานทัง้องค์กร เพ่ือเป็นกลไกส�าคญัในการสร้างมลูคา่ตอ่ธรุกิจ

3. การสอบทานการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดี

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบตังิานตามจรรยาบรรณและบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ พบวา่กรรมการบริษัทและพนกังานได้ปฏิบตัติามหลกัการท่ีก�าหนดไว้

อยา่งเคร่งครัด โดยคณะกรรมการได้สง่เสริมให้พนกังานทกุระดบัมีจิตส�านกึในจริยธรรมและคณุธรรมอยา่งสม�่าเสมอและตอ่เน่ือง เพ่ือให้เกิดการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดีตามหลกั

การของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เพ่ือให้มีความโปร่งใสและมีจริยธรรม ก่อให้เกิดความเช่ือมัน่แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ ลกูค้า คูค้่าและผู้ ท่ีเก่ียวข้องทกุฝ่าย

4. การสอบทานระบบการควบคมุภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคมุภายในเพ่ือประเมินความเพียงพอ เหมาะสมของระบบควบคมุภายในตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และแนวทาง 

ท่ีก�าหนดโดยส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย รวมถงึการพิจารณาผลการตรวจสอบตามแผนงานการตรวจสอบท่ีได้รับการอนมุตั ิ

และรายงานผลการตรวจสอบ โดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ตดิตามให้มีการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ และข้อคดิเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ

อยา่งตอ่เน่ือง รวมถงึปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคมุภายในให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป ทัง้นี ้ ผลการตรวจสอบภายในไมพ่บจดุออ่นหรือข้อบกพร่องในระบบ

การควบคมุภายในท่ีเป็นสาระส�าคญั ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบมีความเหน็วา่ บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายในและการก�ากบัดแูลความเสีย่งอยา่งเพียงพอเหมาะสม 

5. การสอบทานการปฏิบตัติามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธรุกิจ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบตัติามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์ฯ ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบัธรุกิจของบริษัทฯ มีการปฏิบตัติามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องอยา่งถกูต้อง

6. การสอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการดงักลา่วเหน็วา่ เป็นรายการจริงทางการค้าอนัเป็นธรุกิจปกตทิัว่ไป สมเหตสุมผล ขจดัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และเป็น

ไปตามข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย
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7. การสอบทานการปฏิบตัติามมาตรการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานมาตรการการควบคมุภายใน รวมถงึการก�ากบัดแูล การปฏิบตัติามมาตรการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ บริษัทฯ ได้รับรองบริษัทเป็น

สมาชิกของแนวร่วมปฏิบตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริตแล้ว เม่ือวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2561 โดยการตรวจสอบภายในระหวา่งปีท่ีผา่นมาของผู้ตรวจสอบภายใน 

ได้มีการสอบทานระบบการควบคมุภายใน เพ่ือให้แนใ่จวา่ บริษัทฯ ได้มีการปฏิบตัติามแนวทางการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่อยา่งพอเพียงและเหมาะสม

8. การพิจารณาเสนอแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความรู้ ความสามารถ คณุสมบตัแิละผลการปฏิบตังิานของ ส�านกังาน เอ.เอม็.ที. แอสโซซเิอท จากข้อมลูประวตัท่ีิได้รับ ซึง่ส�านกังาน 

เอ.เอม็.ที. แอสโซซเิอท มีความเป็นอิสระและมีประสบการณ์ในการตรวจสอบรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให้มีความถกูต้อง เช่ือถือได้ คณะกรรมการตรวจสอบจงึเสนอให้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี ส�านกังาน เอ.เอม็.ที. แอสโซซเิอท เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ�าปี 2563 โดยนายชยัยทุธ องัศวุิทยา ผู้สอบบญัชีรับ

อนญุาตเลขท่ี 3885 หรือนางณฐัสรัคร์ สโรชนนัท์จีน ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4563 หรือนางสาวดรณี สมก�าเนิด ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5007 หรือ นางสาวจารุณี นว่ม

แม ่ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5596 เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ เพ่ือขออนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาตอ่ไป

วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2564

นายวิชยั  เลาห์มาศวนิช
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ากดั (มหาชน)
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งบการเงินประจ�าปี

รายงานของผู้สอบบัญชีอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ากัด (มหาชน)

(1) ความเหน็

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของ  บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) และงบการเงินเฉพาะกิจการของ  

บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 งบแสดง 

การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ งบก�าไรขาดทนุรวมและเฉพาะกิจการ งบก�าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวม

และเฉพาะกิจการ ส�าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนัและหมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถงึหมายเหตสุรุปนโยบายการบญัชีท่ีส�าคญั

ข้าพเจ้าเหน็วา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงินของ บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย  และ

ของบริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ผลการด�าเนินงาน และกระแสเงินสดส�าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนั โดยถกูต้องตามท่ีควร 

ในสาระส�าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

(2) เกณฑ์ในการแสดงความเหน็

ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กลา่วไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชีตอ่การตรวจสอบงบการเงิน

รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัท ตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก�าหนดโดย 

สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์ ในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการตรวจสอบ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตัติามความรับผิดชอบด้านจรรยา

บรรณอ่ืนๆ ซึง่เป็นไปตามข้อก�าหนดเหลา่นี ้ข้าพเจ้าเช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า

(3) เร่ืองส�าคญัในการตรวจสอบ

เร่ืองส�าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองตา่งๆ ท่ีมีนยัส�าคญัท่ีสดุตามดลุยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ส�าหรับปีปัจจบุนั ข้าพเจ้าได้น�าเร่ืองเหลา่นีม้าพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า 

ทัง้นีข้้าพเจ้าไมไ่ด้แสดงความเหน็แยกตา่งหากส�าหรับเร่ืองเหลา่นี ้

เร่ืองส�าคญัในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบ  มีดงัตอ่ไปนี ้

การรับรู้รายได้จากการขายอปุกรณ์พร้อมออกแบบระบบและตดิตัง้

บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีรายได้จากการขายอปุกรณ์พร้อมออกแบบระบบและตดิตัง้ส�าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

เป็นจ�านวนเงิน 490 ล้านบาท โดยบริษัทฯ รับรู้รายได้ส�าหรับการปฏิบตัติามภาระท่ีต้องปฏิบตัใิห้เสร็จสิน้สมบรูณ์ตลอดชว่งเวลาตามสญัญา บริษัทฯใช้วิธีปัจจยัน�าเข้าในการวดั

ระดบัความก้าวหน้าของการปฏิบตัติามภาระให้เสร็จสิน้สมบรูณ์ โดยอ้างอิงจากอตัราสว่นของต้นทนุท่ีเกิดขึน้แล้วจนถงึวนัสิน้งวดกบัประมาณการต้นทนุบริการท่ีคาดวา่จะใช้

ทัง้หมดเพ่ือปฏิบตัติามภาระท่ีต้องปฏิบตัใิห้เสร็จสิน้สมบรูณ์ตามสญัญา การรับรู้รายได้โดยอ้างอิงจากสดัสว่นของการปฏิบตัติามภาระท่ีต้องปฏิบตัใิห้เสร็จสิน้สมบรูณ์ ท�าให้

ก�าไรหรือขาดทนุจากการท�าสญัญารายได้นีเ้ป็นความเสี่ยงท่ีส�าคญัในการตรวจสอบเพราะเก่ียวข้องกบัการคาดการณ์การจดัท�างบประมาณต้นทนุบริการท่ีเหมาะสม ซึง่มีผลตอ่

การรับรู้รายได้ตามสญัญาส�าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าตอ่เร่ืองดงักลา่ว

ข้าพเจ้าได้ท�าความเข้าใจเก่ียวกบักระบวนการรับรู้รายได้ตามสญัญา และสุม่เลือกสญัญารายได้โครงการท่ีมีสาระส�าคญัของกลุม่บริษัท โดย 

- อา่นสญัญาเพ่ือท�าความเข้าใจเง่ือนไขตา่งๆ ท่ีเก่ียวกบัการรับรู้รายได้

- สอบถามผู้บริหารเก่ียวกบัการรับรู้รายได้และประมาณการต้นทนุของโครงการ

- ตรวจสอบความเหมาะสมของการประมาณการต้นทนุโครงการ สมตฐิานตา่งๆท่ีผู้บริหารใช้ประกอบการประมาณการ กบัหลกัฐานจากภายนอกและหลกัฐานจากภายใน 

- ตรวจสอบรายการบนัทกึบญัชีท่ีเก่ียวข้องกบับญัชีรายได้ซึง่ถกูบนัทกึผา่นใบส�าคญัทัว่ไปเพ่ือหาความผิดปกตใินการบนัทกึรายการดงักลา่ว 

- ตรวจสอบต้นทนุท่ีเกิดขึน้จริงกบัเอกสารประกอบการซือ้

- ทดสอบการค�านวณอตัราสว่นของต้นทนุท่ีเกิดขึน้แล้วจนถงึวนัสิน้งวดกบัประมาณการต้นทนุบริการท่ีคาดวา่จะใช้ทัง้หมดเพ่ือปฏิบตัติามภาระท่ีต้องปฏิบตัใิห้เสร็จสิน้สมบรูณ์ 

          ตามสญัญา

- เปรียบเทียบผลท่ีได้กบัการค�านวณจากฝ่ายบริหารของบริษัทฯ

(4) เร่ืองอ่ืน

งบการเงินส�าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ของ บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ากดั (มหาชน) ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีอ่ืน ตามมาตรฐานการสอบบญัชี

และได้แสดงความเหน็อยา่งไมมี่เง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2563 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ท่ีแสดงเปรียบเทียบเป็น         สว่นหนึง่ของ

งบการเงินดงักลา่ว ข้าพเจ้าไมไ่ด้ใช้วิธีการตรวจสอบอ่ืนใดภายหลงัจากวนัท่ีในรายงานนัน้

(5) ข้อมลูอ่ืน

ผู้บริหารเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่ข้อมลูอ่ืน ข้อมลูอ่ืนประกอบด้วย ข้อมลูซึง่รวมอยูใ่นรายงานประจ�าปี แตไ่มร่วมถงึงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของ 

ผู้สอบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานประจ�าปีนัน้ ซึง่คาดวา่รายงานประจ�าปีจะถกูจดัเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผู้สอบบญัชีนี ้

ความเหน็ของข้าพเจ้าตอ่งบการเงินไมค่รอบคลมุถงึข้อมลูอ่ืนและข้าพเจ้าไมไ่ด้ให้ความเช่ือมัน่ตอ่ข้อมลูอ่ืน

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอา่นและพิจารณาวา่ข้อมลูอ่ืนมีความขดัแย้งท่ีมีสาระส�าคญักบังบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการหรือกบัความรู้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏวา่ ข้อมลูอ่ืนมีการแสดงข้อมลูท่ีขดัตอ่ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส�าคญัหรือไม่

เม่ือข้าพเจ้าได้อา่นรายงานประจ�าปี หากข้าพเจ้าสรุปได้วา่มีการแสดงข้อมลูท่ีขดัตอ่ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส�าคญั ข้าพเจ้าจะสื่อสารเร่ืองดงักลา่วกบัผู้ มีหน้าท่ีในการก�ากบั

ดแูลเพ่ือให้ผู้ มีหน้าท่ีในการก�ากบัดแูลด�าเนินการแก้ไขข้อมลูท่ีแสดงขดัตอ่ข้อเทจ็จริง
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(6) ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้ มีหน้าท่ีในการก�ากบัดแูลตอ่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ผู้บริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านีโ้ดยถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผู้ บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพ่ือให้สามารถจัดท�างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงข้อมูล 

ท่ีขดัตอ่ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส�าคญัไมว่า่จะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด 

ในการจดัท�างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการด�าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผย 

เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด�าเนินงานตอ่เน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบญัชีส�าหรับการด�าเนินงานตอ่เน่ืองเว้นแตผู่้บริหารมีความตัง้ใจท่ีจะเลกิกลุม่บริษัทหรือ 

หยดุด�าเนินงานหรือไมส่ามารถด�าเนินงานตอ่เน่ืองตอ่ไปได้ 

ผู้ มีหน้าท่ีในการก�ากบัดแูลมีหน้าท่ีในการสอดสอ่งดแูลกระบวนการในการจดัท�ารายงานทางการเงินของกลุม่บริษัทและบริษัท

(7) ความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชีตอ่การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้ได้ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตสุมผลวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมลูท่ีขดัตอ่

ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส�าคญัหรือไม ่  ไมว่า่จะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบญัชีซึง่รวมความเหน็ของข้าพเจ้าอยูด้่วย ความเช่ือมัน่อยา่ง 

สมเหตสุมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสงูแตไ่มไ่ด้เป็นการรับประกนัวา่การปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบข้อมลูท่ีขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็น

สาระส�าคญัท่ีมีอยูไ่ด้เสมอไป ข้อมลูท่ีขดัตอ่ข้อเทจ็จริงอาจเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาดและถือวา่มีสาระส�าคญัเม่ือคาดการณ์ได้อยา่งสมเหตสุมผลวา่รายการท่ีขดัตอ่ 

ข้อเทจ็จริงแตล่ะรายการหรือทกุรายการรวมกนัจะมีผลตอ่การตดัสนิใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้งบการเงินเหลา่นี ้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดลุยพินิจและการสงัเกตและสงสยัเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตังิานของข้าพเจ้ารวมถงึ

• ระบแุละประเมินความเสีย่งจากการแสดงข้อมลูท่ีขดัตอ่ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส�าคญัในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไมว่า่จะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด 

ออกแบบและปฏิบตังิานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองตอ่ความเสีย่งเหลา่นัน้ และได้หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ 

ของข้าพเจ้า ความเสีย่งท่ีไมพ่บข้อมลูท่ีขดัตอ่ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส�าคญัซึง่เป็นผลมาจากการทจุริตจะสงูกวา่ความเสีย่งท่ีเกิดจากข้อผิดพลาด   เน่ืองจากการทจุริตอาจเก่ียวกบั

การสมรู้   ร่วมคดิ  การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน  การตัง้ใจละเว้นการแสดงข้อมลู  การแสดงข้อมลูท่ีไมต่รงตามข้อเทจ็จริง  หรือการแทรกแซงการควบคมุภายใน

• ท�าความเข้าใจในระบบการควบคมุภายในท่ีเก่ียวข้องกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แตไ่มใ่ชเ่พ่ือวตัถปุระสงค์ในการแสดง

ความเหน็ตอ่ความมีประสทิธิผลของการควบคมุภายในของกลุม่บริษัทและบริษัท

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชีและการเปิดเผยข้อมลูท่ีเก่ียวข้องซึง่จดัท�าขึน้โดยผู้บริหาร 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีส�าหรับการด�าเนินงานตอ่เน่ืองของผู้บริหารและจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีได้รับ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมี 

สาระส�าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตกุารณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตใุห้เกิดข้อสงสยัอย่างมีนยัส�าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการด�าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม ่ 

ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปวา่มีความไมแ่นน่อนท่ีมีสาระส�าคญั ข้าพเจ้าต้องกลา่วไว้ในรายงานของผู้สอบบญัชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสงัเกตถงึการเปิดเผยข้อมลูในงบการเงินท่ีเก่ียวข้อง 

หรือถ้าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึน้อยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีได้รับจนถึงวนัท่ีในรายงานของ 

ผู้สอบบญัชีของข้าพเจ้า อยา่งไรก็ตาม เหตกุารณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตใุห้กลุม่บริษัทและบริษัทต้องหยดุการด�าเนินงานตอ่เน่ือง

• ประเมินการน�าเสนอโครงสร้างและเนือ้หาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยข้อมลูวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

แสดงรายการและเหตกุารณ์ในรูปแบบท่ีท�าให้มีการน�าเสนอข้อมลูโดยถกูต้องตามท่ีควรหรือไม ่

• ได้รับหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกบัข้อมลูทางการเงินของกิจการภายในกลุม่หรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุม่บริษัทเพ่ือแสดงความเห็นตอ่ 

งบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบตอ่การก�าหนดแนวทาง การควบคมุดแูล และการปฏิบตังิานตรวจสอบกลุม่บริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบแตเ่พียงผู้เดียวตอ่ความเหน็ของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกบัผู้บริหารในเร่ืองตา่งๆ ท่ีส�าคญั ซึง่รวมถงึขอบเขตและชว่งเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้วางแผนไว้ ประเดน็ท่ีมีนยัส�าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบ 

รวมถงึข้อบกพร่องท่ีมีนยัส�าคญัในระบบการควบคมุภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหวา่งการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารับรองแก่ผู้ มีหน้าท่ีในการก�ากบัดแูลวา่ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวข้องกบัความเป็นอิสระและได้สื่อสารกบัผู้ มีหน้าท่ีในการก�ากบั

ดูแลเก่ียวกับความสัมพันธ์ทัง้หมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซึ่งข้าพเจ้าเช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการ 

ท่ีข้าพเจ้าใช้เพ่ือป้องกนัไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเร่ืองท่ีสื่อสารกบัผู้ มีหน้าท่ีในการก�ากบัดแูล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ ท่ีมีนยัส�าคญัมากท่ีสดุในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ในงวดปัจจบุนัและก�าหนดเป็นเร่ืองส�าคญัในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเร่ืองเหลา่นีใ้นรายงานของผู้สอบบญัชีเว้นแตก่ฎหมายหรือข้อบงัคบัไมใ่ห้เปิดเผยตอ่สาธารณะ

เก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่ว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึน้ ข้าพเจ้าพิจารณาวา่ไมค่วรสื่อสารเร่ืองดงักลา่วในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�าดงักลา่วสามารถคาดการณ์

ได้อยา่งสมเหตผุลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ตอ่สว่นได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดงักลา่ว

(นายชยัยทุธ  องัศวุิทยา)

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 3885 

ส�านกังาน เอ.เอม็.ที. แอสโซซเิอท

25 กมุภาพนัธ์ 2564
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หนว่ย: บาท

บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการหมายเหตุ

สนิทรัพย์หมนุเวียน  

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืน  

ลกูหนีก้ารค้า - สทุธิ

ลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืน - บคุคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั
   
  - กิจการอ่ืน

สนิทรัพย์ท่ีเกิดจากสญัญา 

สนิค้าคงเหลือ - สทุธิ 

เงินจา่ยลว่งหน้าคา่สนิค้า 

สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 

 รวมสนิทรัพย์หมนุเวียน
  

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน  

เงินฝากท่ีติดภาระค�า้ประกนั 

เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย 

ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์ - สทุธิ 

สนิทรัพย์สทิธิการใช้ 

สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน - สทุธิ 

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 

 รวมสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน

รวมสนิทรัพย์

31 ธนัวาคม 2563

 

 31,535,783 

 255,236,006 

 -   

 19,136,275 
 

178,684,438 

 46,613,718 

 9,202,587 
 

10,546,730 

 550,955,537 

 21,400,000 

 -   

 147,186,416 

 56,683,531 

 9,974,120 

 7,537,882 

 14,019,328 

 256,801,277 

 807,756,814 

31 ธนัวาคม 2563

 25,816,657 

 255,236,006 

 17,814,164 

 18,854,199 

 178,684,438 

 46,613,718 

 9,172,587 

 2,122,850 

 554,314,619 

 21,400,000 

 131,999,940 

 33,239,000 

 56,683,531 

 9,974,120 

 7,416,176 

 14,019,326 

 274,732,093 

 829,046,712 

31 ธนัวาคม 2562

 
 34,308,974 

 

427,040,264 

 -   

 21,739,063 

 75,855,850 

 58,867,942 

 22,046,062 
 

1,094,187 

 640,952,342 

 21,400,000 

 -   

 166,462,297 

 -   

 12,185,882 

 7,853,419 

 45,010,388 

 252,911,986 
 

893,864,328  

31 ธนัวาคม 2562

 
 32,338,029 

 427,040,264 

 6,123,545 

 21,550,323 

 75,855,850 

 58,867,942 

 21,996,036 

 1,091,085 

 644,863,074 

 21,400,000 

 6,249,963 

 166,058,331 

 -   

 12,185,882 

 7,752,151 

 45,010,388 

 258,656,715 

 903,519,789 

5

6

4.2

7

8
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รายงานประจ�าปี บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ากดั (มหาชน) พ.ศ. 2563

หนว่ย: บาท

บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการหมายเหตุ

หนีส้นิและสว่นของผู้ ถือหุ้น

หนีส้นิหมนุเวียน 
 

เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มนุเวียนอ่ืน 

เจ้าหนีก้ารค้า  - กิจการอ่ืน

เจ้าหนีห้มนุเวียนอ่ืน - กิจการอ่ืน
   
  - กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั

หนีส้นิท่ีเกิดจากสญัญา 

หนีส้นิระยะยาวจากสถาบนัทางการเงินท่ีถงึก�าหนดช�าระภายในหนึง่ปี 

หนีส้นิจากสญัญาเชา่ท่ีถงึก�าหนดช�าระภายในหนึง่ปี
 
หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน 

รวมหนีส้นิหมนุเวียน

หนีส้นิไมห่มนุเวียน  

หนีส้นิตามสญัญาเชา่ 

เงินกู้ ยืมระยะยาว 

ประมาณการหนีส้นิไมห่มนุเวียนส�าหรับผลประโยชน์พนกังาน 

รวมหนีส้นิไมห่มนุเวียน

รวมหนีส้นิ

สว่นของผู้ ถือหุ้น  

ทนุเรือนหุ้น - มลูคา่หุ้นละ 1 บาท 

ทนุจดทะเบียน - หุ้นสามญั 250,000,000 หุ้น 

  
ทนุท่ีออกและช�าระเตม็มลูคา่แล้ว -  หุ้นสามญั 250,000,000 หุ้น 

สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั   

สว่นเกินทนุจากการจา่ยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์  

ก�าไร(ขาดทนุ) สะสม  

จดัสรรแล้ว - ส�ารองตามกฎหมาย

ยงัไมไ่ด้จดัสรร

รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น

รวมหนีส้นิและสว่นของผู้ ถือหุ้น  

31 ธนัวาคม 2563

 

 129,978,433 

 83,954,143 

 16,256,967 

 -   

 65,446,720 

 -   

 7,831,122 

 2,241,223 

 305,708,608 

 64,759,513 

 10,000,000 

 12,810,031 

 87,569,544 

 393,278,152 

 250,000,000 

 250,000,000 

 129,163,346 

 17,117,100 

 10,894,585 

 7,303,631 

 414,478,662 

 807,756,814 

31 ธนัวาคม 2563

 

 129,978,433 

 83,942,043 

 14,955,851 

 5,008,373 

 65,446,720 

 -   

 7,642,750 

 1,834,945 

 308,809,115 

 64,759,513 

 10,000,000 

 12,201,501 

 86,961,014 
 

395,770,129 

 250,000,000 

 250,000,000 

 129,163,346 

 17,117,100 

 10,894,585 

 26,101,552 

 433,276,583 

 829,046,712 

31 ธนัวาคม 2562

 
 

 338,359,080 

 52,527,633 

 10,132,398 

 -   

 36,792,905 

 10,500,000 

 2,238,252 

 1,668,294 

 452,218,562 

 14,060,438 

 -   

 15,547,326 

 29,607,764 

 481,826,326 

 250,000,000 

 250,000,000 

 129,163,346 

 17,117,100 

 10,894,585 

 4,862,971 

 412,038,002 
 

893,864,328 

31 ธนัวาคม 2562

 
  

338,359,080 

 58,651,147 

 3,808,099 

 -   

 36,792,905 

 10,500,000 

 2,083,234 

 1,627,126 

 451,821,591 

 13,872,066 

 -   

 15,040,984 

 28,913,050 

 480,734,641 

 250,000,000 

 250,000,000 

 129,163,346 

 17,117,100 

 

10,894,585 

 15,610,117 

 422,785,148 
 

903,519,789

16

17

17

18

21

19

20

19

21

22

24

100



รายงานประจ�าปี บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ากดั (มหาชน) พ.ศ. 2563

บ
ริษ

ัท
 แ

พ
ลน

เน
็ต 

คอ
ม

ม
ิวน

ิเค
ชั่น

 เ
อเ

ชีย
 จ

�าก
ัด 

(ม
ห

าช
น

) แ
ละ

บ
ริษ

ัท
ย่อ

ย

งบ
แส

ดง
กา

รเ
ป

ลี่ย
น

แป
ลง

ส่ว
น

ขอ
งผ

ู้ถือ
ห

ุ้น

หน
ว่ย

: บ
าท

ทนุ
เรื

อน
หุ้น

ที่อ
อก

แล
ะช

�าร
ะแ

ล้ว
สว่

นเ
กิน

มลู
คา่

หุ้น
สา

มญั
สว่

นเ
กิน

ทนุ
จา

กก
าร

จา่
ย

โด
ยใ

ช้ห
ุ้น

เป็
นเ

กณ
ฑ์

จดั
สร

รแ
ล้ว

ส�า
รอ

งต
าม

กฎ
หม

าย
ยงั

ไม
ไ่ด้

จดั
สร

ร
ก�า

ไร
(ข

าด
ทนุ

)เบ
ด็เ

สร็
จอื่

น
 ผ

ลก
�าไ

ร(
ขา

ดท
นุ)

จา
กก

าร
 

 ป
ระ

มา
ณ

กา
รต

าม
หล

กัค
ณิ

ตศ
าส

ตร์
ฯ 

รว
มอ

งค์
ปร

ะก
อบ

อื่น
ขอ

งส
ว่น

ขอ
งผ

ู้ถือ
หุ้น

รว
มส

ว่น
ขอ

งผ
ู้ถือ

หุ้น

ยอ
ดค

งเ
หล

ือ 
ณ

 ว
นัที่

  1
 ม

กร
าค

ม 
25

62
กา

รเ
ปล

ี่ยน
แป

ลง
ใน

สว่
นข

อง
ผู้ถื

อห
ุ้น

ส�า
หรั

บปี
   

   
โอ

นไ
ปก

�าไ
รส

ะส
ม

ขา
ดท

นุเ
บด็

เส
ร็จ

รว
มส

�าห
รับ

ปี

จดั
สร

รแ
ล้ว

 - 
ส�า

รอ
งต

าม
กฎ

หม
าย

ยอ
ดค

งเ
หล

ือ 
ณ

 ว
นัที่

 3
1 

ธนั
วา

คม
 2

56
2

ยอ
ดค

งเ
หล

ือ 
ณ

 ว
นัที่

  1
 ม

กร
าค

ม 
25

63
กา

รเ
ปล

ี่ยน
แป

ลง
ใน

สว่
นข

อง
ผู้ถื

อห
ุ้น

ส�า
หรั

บปี

ก�า
ไร

ขา
ดท

นุเ
บด็

เส
ร็จ

ส�า
หรั

บปี

ยอ
ดค

งเ
หล

ือ 
ณ

 ว
นัที่

 3
1 

ธนั
วา

คม
 2

56
3

25
0,

00
0,

00
0 

-  
 

25
0,

00
0,

00
0 

 2
50

,0
00

,0
00

 
  -  

 

25
0,

00
0,

00
0 

12
9,

16
3,

34
6 

-  
 

12
9,

16
3,

34
6 

12
9,

16
3,

34
6

  -  
 

12
9,

16
3,

34
6 

  1
7,

11
7,

10
0 

-  
 

 
17

,1
17

,1
00

 

 1
7,

11
7,

10
0 

  -  
 

 
17

,1
17

,1
00

 

   
10

,4
42

,0
42

 

 
45

2,
54

3 
 

10
,8

94
,5

85
 

 1
0,

89
4,

58
5 

10
,8

94
,5

85
 

   
 1

0,
89

4,
58

5 

   
6,

33
4,

08
2 

 (2
1,

98
2)

 
(9

96
,5

86
)

 (4
52

,5
43

)

 4
,8

62
,9

71
 

 4
,8

62
,9

71
 

 2
,4

40
,6

60
 

 7
,3

03
,6

31
 

-  
 

 2
1,

98
2 

 (2
1,

98
2)

-  
 

-  
 

-  
 

-  
 

-  
 

-  
 

-  
 

 2
1,

98
2 

 (2
1,

98
2)

-  
 

-  
 

-  
 

-  
 

-  
 

   
41

3,
05

6,
57

0 
-  

 

-  
 

 (1
,0

18
,5

68
)

 - 
  

 4
12

,0
38

,0
02

 

 4
12

,0
38

,0
02

 

 2
,4

40
,6

60
 

 
41

4,
47

8,
66

2 

ก�า
ไร

สะ
สม

งบ
กา

รเ
งิน

รว
ม

อง
ค์ป

ระ
กอ

บอื่
นข

อง
สว่

นข
อง

ผู้ถื
อห

ุ้น

หม
าย

เห
ตปุ

ระ
กอ

บง
บก

าร
เงิ

นเ
ป็น

สว่
นห

นึง่
ขอ

งง
บก

าร
เงิ

นนี
้

101



รายงานประจ�าปี บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ากดั (มหาชน) พ.ศ. 2563
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รายงานประจ�าปี บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ากดั (มหาชน) พ.ศ. 2563

บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ส�าหรับสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายได้

รายได้จากการขาย

รายได้จากการบริการ

รายได้อ่ืน

รวมรายได้

คา่ใช้จา่ย  
 
 ต้นทนุขาย
 
 ต้นทนุการให้บริการ
 
 ต้นทนุในการจดัจ�าหนา่ย
 
 คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 
 
  รวมคา่ใช้จา่ย

ก�าไร(ขาดทนุ)จากการด�าเนินงาน
  
 ต้นทนุทางการเงิน 

ก�าไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษีเงินได้
  
คา่ใช้จา่ย(รายได้)ภาษีเงินได้
  
ก�าไร(ขาดทนุ)ส�าหรับปี  
  
การแบง่ปันก�าไร (ขาดทนุ)
  

สว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่
 

สว่นท่ีเป็นของสว่นได้เสียท่ีไมมี่อ�านาจควบคมุ

ก�าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท)

จ�านวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน�า้หนกั

23.1,23.2

  31 ธนัวาคม 2563 

489,981,127

106,053,953

11,039,354

607,074,434

388,792,651

61,995,357

35,772,561

94,932,166

581,492,735

25,581,699

18,408,558

7,173,141

4,732,481

2,440,660

2,440,660

 -   

2,440,660

0.01

250,000,000

 31 ธนัวาคม 2562 

 
620,513,430 

 
214,641,445 

 14,053,885 
 

849,208,760 

 563,320,150 

 116,475,476 

 45,747,891 
 

104,363,854 

 829,907,371 

 19,301,389 

 16,614,610 

 2,686,779 

 3,683,365 

 (996,586)

 (996,586)
 
-   
 

(996,586)

 (0.00)

250,000,000

  31 ธนัวาคม 2563 

491,554,405

106,085,665

12,945,841

610,585,911

390,351,018

68,136,968

34,810,425

83,669,487

576,967,898

33,618,013

18,373,659

15,244,354

4,752,919

10,491,435

10,491,435
 
-   

10,491,435

0.04

250,000,000

 31 ธนัวาคม 2562 

620,513,430

214,641,445

14,347,514

849,502,389

563,320,150

116,475,476

44,406,264

95,904,927

820,106,817

29,395,572

 16,565,567 

12,830,005

 3,779,138 

9,050,867

9,050,867
 
-   

9,050,867

0.04

250,000,000

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการหมายเหตุ

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้

หนว่ย: บาท
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รายงานประจ�าปี บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ากดั (มหาชน) พ.ศ. 2563

บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส�าหรับสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ก�าไรส�าหรับปี   
   
ก�าไรเบด็เสร็จอ่ืนส�าหรับปี   
   
ก�าไรเบด็เสร็จรวมส�าหรับปี   
   
การแบง่ปันก�าไรเบด็เสร็จรวม   

สว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่  

สว่นท่ีเป็นของสว่นได้เสียท่ีไมมี่อ�านาจควบคมุ

  31 ธนัวาคม 2563 

2,440,660 

 - 

 2,440,660 

 

2,440,660
 
 -
 

 2,440,660

 31 ธนัวาคม 2562 

 (996,586)

 (21,982)

 (1,018,568)

 

(1,018,568)
 
-
 

 (1,018,568)

  31 ธนัวาคม 2563 

 10,491,435 

 - 

 10,491,435 

 

10,491,435
 
 -
 

 10,491,435 

 31 ธนัวาคม 2562 

 9,050,867 

 - 

 9,050,867 

 

9,050,867
 
 -
 

 9,050,867 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้

หนว่ย: บาท
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รายงานประจ�าปี บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ากดั (มหาชน) พ.ศ. 2563

บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

ส�าหรับสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน  

ก�าไร (ขาดทนุ)   

รายการปรับกระทบก�าไรสทุธิเป็นเงินสดรับ(จา่ย)  

คา่เสื่อมราคา

คา่เสื่อมราคา - สนิทรัพย์สทิธิการใช้

คา่ตดัจ�าหนา่ยสนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน

(ก�าไร)ขาดทนุจากการขายทรัพย์สนิ

ตดัจ�าหนา่ยอปุกรณ์

หนีส้งสยัจะสญู

กลบัรายการขาดทนุจากการลดมลูคา่สนิค้า

ผลประโยชน์พนกังาน

(ก�าไร)ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนท่ียงัไมเ่กิดขึน้จริง

ดอกเบีย้รับ

คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้

ต้นทนุทางการเงิน

ก�าไร (ขาดทนุ) ก่อนการเปลี่ยนแปลง - ในสนิทรัพย์และหนีส้นิด�าเนินงาน

สนิทรัพย์ด�าเนินงาน (เพ่ิมขึน้) ลดลง  

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืน - บริษัทอ่ืนและบริษัทเก่ียวข้องกนั 

สนิทรัพย์ท่ีเกิดจากสญัญา - หมนุเวียน 

สนิค้าคงเหลือ - สทุธิ 

เงินจา่ยลว่งหน้าคา่สนิค้า 

สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 

หนีส้นิด�าเนินงาน เพ่ิมขึน้ (ลดลง)  

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มนุเวียนอ่ืน - กิจการอ่ืนและบริษัทเก่ียวข้องกนั 

หนีส้นิท่ีเกิดจากสญัญา 

หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน

เงินสดรับจากการด�าเนินงาน  

จา่ยช�าระภาษีถกูหกั ณ ท่ีจา่ย 

เงินสดจา่ยผลประโยชน์พนกังาน

เงินสดสทุธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมด�าเนินงาน 

 2563 

 2,440,660 

 27,654,769 

 6,317,349 

 2,211,763 

 300,547 

 -   

 (574,327)

 1,733,936 

 1,468,310 

 -   

 (171,451)

 4,732,481 

 18,408,558 

 64,522,595 

 174,981,372 

 (102,828,588)

 10,520,288 

 12,843,475 

 (9,452,544)

 30,991,060 

 37,551,079 

 28,653,815 

 572,929 

 248,355,482 

 (4,416,944)

 (4,205,605)

 239,732,933 

 2562 

 

(996,586)

 27,649,804 

 -   

 1,752,760 

 (6,060,276)

 40,573 

 2,146,697 

 (3,772,673)

 4,926,884 

 779,204 

 (269,411)

 3,683,365 

 16,614,610 

 46,494,951 

 (176,150,965)

 30,401,903 

 15,271,055 

 (1,932,387)

 -   

 8,715,810 

 (49,110,250)

 7,768,621 

 -   

 (118,541,262)

 (7,004,845)

 -   

 (125,546,107)

 2563 

 10,491,435 

 12,598,836 

 6,317,349 

 2,211,762 

 300,547 

 -   

 (574,326)

 1,733,936 

 1,366,122 

 -   

 (170,262)

 4,752,919 

 18,373,659

 57,401,977 

 163,384,089 

 (102,828,588)

 10,520,288 

 12,823,449 

 (1,031,765)

 30,991,062 

 41,447,021 

 28,653,815 

 207,819 

 241,569,168 

 (4,416,944)

 (4,205,605)

 232,946,619 

  2562 

 

9,050,867 

 27,514,679 

 -   

 1,752,760 

 (6,060,276)

 40,573 

 2,146,697 

 (3,772,673)

 4,448,019 

 779,204 

 (267,041)

 3,779,138 

 16,565,567 

 55,977,514 

 (182,231,842)

 30,401,903 

 15,271,055 

 (1,882,362)

 -   

 8,715,810 

 (49,015,671)

 7,768,621 

 -   

 (114,994,972)

 (7,004,845)

 -   

 (121,999,817)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้

หนว่ย: บาท
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รายงานประจ�าปี บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ากดั (มหาชน) พ.ศ. 2563

บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

ส�าหรับสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ

เงินสดจา่ยเพ่ือซือ้เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค�า้ประกนัลดลง 

เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย

เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์

เงินสดจา่ยซือ้ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์

สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน 

เงินสดสทุธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทนุ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

เงินเบกิเกินบญัชี 

เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะยาว 

เงินสดจา่ยคืนเงินกู้ ยืมระยะยาว  

จา่ยช�าระดอกเบีย้ 

หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงิน 

ดอกเบีย้รับ

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด เพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดต้นปี

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดปลายปี

รายการท่ีไมใ่ชเ่งินสด

โอนสนิค้าคงเหลือเข้าอปุกรณ์โครงขา่ย

โอนสนิค้าคงเหลือเข้าสนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน

เจ้าหนีท้รัพย์สนิ

สนิทรัพย์สทิธิการใช้เพ่ิมขึน้

หนีส้นิตามสญัญาเชา่เพ่ิมขึน้

โอนท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์ ไปเป็นเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย

 2563 

 -   

 -   

 -   

 19,878 

 (8,699,312)

 -   

 (8,679,434)

 (208,380,648)

 10,000,000 

 (10,500,000)

 (18,408,558)

 (6,708,935)

 171,451 

 (233,826,690)

 (2,773,191)

 34,308,974 

 31,535,783 

 -   

 -   

 -   

 (63,000,880)

 63,000,880 

 -   

 2562 

 -   

 41,960,417 

 -   

 264,487 

 (837,163)

 (667,930)

 40,719,811 

 132,301,050 

 -   

 (20,200,000)

 (16,614,610)

 (2,583,526)

 269,411 

 93,172,325 

 8,346,029 

 25,962,945 

 34,308,974 

 24,954,882 

 302,354 

 75,750 

 -   

 13,837,711 

 -   

 2563 

 -   

 -   

 (1,685,854)

 -   

 (4,144,176)

 -   

 (5,830,030)

 (208,380,647)

 10,000,000 

 (10,500,000)

 (18,373,659)

 (6,553,917)

 170,262 

 (233,637,961)

 (6,521,372)

 32,338,029 

 25,816,657 

 -   

 -   

 -   

 (63,000,880)

 63,000,880 

 (124,064,123)

 2562 

 (4,999,970)

 41,960,417 

 -   

 264,487 

 (803,369)

 (667,930)

 35,753,635 

 132,301,050 

 -   

 (20,200,000)

 (16,565,567)

 (2,438,831)

 267,041 

 93,363,693 

 7,117,511 

 25,220,518 

 32,338,029 

 24,954,882 

 302,354 

 75,750 

 -   

 13,837,711 

 -   

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้

หนว่ย: บาท
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รายงานประจ�าปี บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ากดั (มหาชน) พ.ศ. 2563

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 ข้อมลูบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้จดัตัง้ขึน้เป็นบริษัทจ�ากดั ภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของประเทศไทย เป็นนิติบคุคลประเภท บริษัทจ�ากดั ทะเบียนเลขท่ี  0107556000345  

เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2556  มีส�านกังานใหญ่ตัง้อยูเ่ลขท่ี 157 ซอยรามอินทรา 34 ถนนรามอินทรา แขวงทา่แร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัทฯ ประกอบกิจการใน

ประเทศไทย โดยด�าเนินธรุกิจหลกัในการจ�าหนา่ย ให้บริการตดิตัง้และบ�ารุงรักษาอปุกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม

บริษัท แพลนเน็ตไฟเบอร์ จ�ากดั ซึง่เป็นบริษัทยอ่ย จดัตัง้ขึน้เป็นบริษัทจ�ากดั ภายใต้ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ของประเทศไทยเป็นนิติบคุคลประเภท บริษัท จ�ากดั 

ทะเบียนเลขท่ี 0105560135444 เม่ือ วนัท่ี 6 สงิหาคม 2560 มีส�านกังานใหญ่ตัง้อยูเ่ลขท่ี 157 ซอยรามอินทรา 34 ถนนรามอินทรา แขวงทา่แร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

ประกอบธรุกิจหลกัคือ ให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสงูและบริการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องบนโครงขา่ยไฟเบอร์ออฟตกิ

บริษัท แพลนเน็ตคลาวด์ จ�ากดั ซึง่เป็นบริษัทยอ่ย จดัตัง้ขึน้เป็นบริษัทจ�ากดั ภายใต้ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ของประเทศไทยเป็นนิตบิคุคลประเภท บริษัท จ�ากดั 

ทะเบียนเลขท่ี 0105562176768 เม่ือ วนัท่ี 10 ตลุาคม 2562 มีส�านกังานใหญ่ตัง้อยูเ่ลขท่ี 157 ซอยรามอินทรา 34 ถนนรามอินทรา แขวงทา่แร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

ประกอบธรุกิจหลกัคือ ขายและให้บริการซอฟแวร์ แอปพลเิคชัน่ตา่งๆพร้อมอปุกรณ์ปลายทางผา่นคลาวด์

1.2 การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนาสายพนัธุ์ใหม ่2019

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนาสายพนัธุ์ใหม ่ 2019 ท่ีปัจจบุนัได้ขยายวงกว้างขึน้อยา่งตอ่เน่ือง ท�าให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบ 

ตอ่ธรุกิจและอตุสาหกรรมสว่นใหญ่ สถานการณ์ดงักลา่วอาจน�ามาซึง่ความไมแ่นน่อนและผลกระทบตอ่สภาพแวดล้อมของการด�าเนินธรุกิจ อยา่งไรก็ตาม  ฝ่ายบริหารของกลุม่

บริษัทจะตดิตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงักลา่วและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมลูคา่ของสนิทรัพย์ ประมาณการหนีส้นิและหนีส้นิท่ีอาจเกิดขึน้อยา่ง

สม�่าเสมอ ทัง้นีฝ่้ายบริหารได้ใช้ประมาณการและดลุยพินิจในประเดน็ตา่ง ๆ เม่ือสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง

1.3 เกณฑ์ในการจดัท�างบการเงิน

 1.3.1 งบการเงินนีจ้ดัท�าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกฎหมายก�าหนดตามพระราชบญัญตัวิิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 โดยได้ถือปฏิบตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 และการแสดงรายการได้ท�าขึน้ตามแบบก�าหนดรายการยอ่ท่ีต้องมีในงบการเงินส�าหรับบริษัทมหาชนจ�ากดั ท่ีก�าหนดโดยประกาศกรมพฒันาธรุกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  

 ออกตามความในพระราชบญัญตักิารบญัชี พ.ศ. 2543 งบการเงินนีไ้ด้จดัท�าขึน้โดยใช้เกณฑ์ราคาทนุเดมิเว้นแตจ่ะได้เปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี

  งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษ จดัท�าขึน้จากงบการเงินท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณีท่ีมีเนือ้ความขดัแย้งกนัหรือมีการตีความในสองภาษาแตกตา่งกนัให้ใช้งบการเงิน 

 ฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั

 1.3.2  เกณฑ์ในการจดัท�างบการเงินรวม

1) งบการเงินรวมของบริษัทฯ ได้รวมงบการเงินของ บริษัท บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ากดั (มหาชน)และบริษัทยอ่ย หลงัจากได้ตดัยอดคงเหลือ และ

รายการระหวา่งกนัท่ีมีนยัส�าคญัออกแล้ว

เม่ือวนัท่ี 10 ตลุาคม 2562 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนจดัตัง้บริษัท แพลนเน็ตคลาวด์ จ�ากดั ซึง่มีทนุจดทะเบียน 5 ล้านบาท (หุ้นสามญั 500,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท) 

โดยบริษัทฯ มีสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 100 

2) บริษัทฯจะถือวา่มีการควบคมุกิจการท่ีเข้าไปลงทนุหรือบริษัทยอ่ยได้หากบริษัทฯ มีสทิธิได้รับหรือมีสว่นได้เสียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเข้าไปลงทนุ และสามารถ

ใช้อ�านาจในการสัง่การกิจกรรมท่ีสง่ผลกระทบอยา่งมีนยัส�าคญัตอ่จ�านวนเงินผลตอบแทนนัน้ได้

3) บริษัทฯ น�างบการเงินของบริษัทยอ่ยมารวมในการจดัท�างบการเงินตัง้แตว่นัท่ีกลุม่บริษัทมีอ�านาจในการควบคมุบริษัทยอ่ยจนถงึวนัท่ีบริษัทฯ สิน้สดุการควบคมุบริษัทยอ่นัน้

4) งบการเงินของบริษัทยอ่ยได้จดัท�าขึน้โดยใช้นโยบายการบญัชีท่ีส�าคญัเชน่เดียวกนักบัของบริษัทฯ

1.4 การประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

 1.4.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมท่ี่เร่ิมมีผลบงัคบัใช้ในงวดปัจจบุนั

ในระหวา่งปี กลุม่บริษัทได้น�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง  และฉบบัใหม ่จ�านวนหลายฉบบั ซึง่

มีผลบงัคบัใช้ส�าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักลา่วได้รับการปรับปรุง

หรือจดัให้มีขึน้เพ่ือให้มีเนือ้หาเทา่เทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยสว่นใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบตัทิางการบญัชีและ 

การให้แนวปฏิบตัทิางการบญัชีกบัผู้ใช้มาตรฐาน การน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักลา่วมาถือปฏิบตัินีไ้มมี่ผลกระทบอยา่งเป็นสาระส�าคญัตอ่งบการเงินของ

กลุม่บริษัท อยา่งไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหมซ่ึง่ได้มีการเปลี่ยนแปลงหลกัการส�าคญั สามารถสรุปได้ดงันี ้ 
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(1) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุม่เคร่ืองมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุม่เคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จ�านวน 5 ฉบบั ได้แก่

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

 ฉบบัท่ี    7  การเปิดเผยข้อมลูเคร่ืองมือทางการเงิน

 ฉบบัท่ี    9  เคร่ืองมือทางการเงิน

 มาตรฐานการบัญชี

 ฉบบัท่ี   32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

 ฉบบัท่ี  16 การปอ้งกนัความเสี่ยงของเงินลงทนุสทุธิในหนว่ยงานตา่งประเทศ

 ฉบบัท่ี  19 การช�าระหนีส้นิทางการเงินด้วยตราสารทนุ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุม่ดงักลา่วข้างต้น ก�าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดัมลูคา่เคร่ืองมือทางการเงินด้วยมลูคา่ยตุธิรรมหรือราคาทนุตดั

จ�าหนา่ยโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสญัญาและแผนธรุกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค�านวณ

การด้อยคา่ของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใช้แนวคดิของผลขาดทนุด้านเครดติท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีปอ้งกนัความเสี่ยง รวมถงึการแสดงรายการและ

การเปิดเผยข้อมลูเคร่ืองมือทางการเงิน
 (2) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเชา่

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเชา่ ใช้แทนมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 เร่ือง สญัญาเชา่ และการตีความมาตรฐานการบญัชีท่ีเก่ียวข้อง  
 มาตรฐานฉบบันีไ้ด้ก�าหนดหลกัการของ การรับรู้รายการการวดัมลูคา่ การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมลูของสญัญาเชา่และก�าหนดให้ผู้ เชา่รับรู้สนิทรัพย์และหนีส้นิ 
 ส�าหรับสญัญาเชา่ทกุรายการท่ีมีระยะเวลาในการเชา่มากกวา่ 12 เดือน เว้นแตส่นิทรัพย์อ้างอิงนัน้มีมลูคา่ต�่าการบญัชีส�าหรับผู้ ให้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระ 
 ส�าคญัจากมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 ผู้ ให้เช่ายงัคงต้องจัดประเภทสญัญาเช่าเป็นสญัญาเช่าด�าเนินงานหรือสญัญาเชา่เงินทนุ
  กลุม่บริษัทน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันีม้าถือปฏิบตัโิดยรับรู้ผลกระทบสะสมของ การน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันีม้าถือปฏิบตัคิรัง้แรกโดยปรับปรุง 
 กบัก�าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไมป่รับย้อนหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ ซึง่มีผลกระทบตอ่งบการเงินตามท่ีเปิดเผยในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 2
 (3) แนวปฏิบตัิทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผอ่นปรนชัว่คราวส�าหรับทางเลือกเพ่ิมเตมิทางบญัชีเพ่ือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัส 
 โคโรนา 2019 (COVID-19)

 สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบตัทิางการบญัชี เร่ือง มาตรการผอ่นปรนชัว่คราวส�าหรับทางเลือกเพ่ิมเตมิทางบญัชีเพ่ือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์ 
 การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 สายพนัธุ์ใหม ่ (COVID-19) โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือลดผลกระทบในบางเร่ืองจากการปฏิบตัติามมาตรฐานการรายงาน 
 ทางการเงินบางฉบบั และเพ่ือให้เกิดความชดัเจนในวิธีปฏิบตัทิางบญัชีในชว่งเวลาท่ียงัมีความไมแ่นน่อนเก่ียวกบัสถานการณ์ดงักลา่ว
  แนวปฏิบตัทิางการบญัชีดงักลา่วได้ประกาศลงในราชกิจจานเุบกษาเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 และมีผลบงัคบัใช้ส�าหรับการจดัท�างบการเงินของกลุม่บริษัทท่ีมี 
 รอบระยะเวลารายงานสิน้สดุภายในชว่งเวลาระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถงึวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุม่บริษัทเลอืกใช้มาตรการผอ่นปรนชัว่คราวส�าหรับทางเลอืกเพ่ิมเตมิ 
 ทางบญัชีดงัตอ่ไปนี ้
  - เลือกท่ีจะไมน่�าสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นข้อบง่ชีข้องการด้อยคา่ ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 เร่ือง การด้อยคา่ของสนิทรัพย์
  - พิจารณาให้น�า้หนกัของข้อมลูท่ีเก่ียวกบัสถานการณ์ COVID-19 เป็นน�า้หนกัท่ีน้อยในเทคนิคการประเมินมลูคา่ยตุธิรรมของข้อมลูระดบั 2 หรือ 
  ข้อมลูระดบั 3 ส�าหรับสนิทรัพย์ทางการเงินเฉพาะท่ีเป็นตราสารหนีต้ามนิยามของตราสารหนีท่ี้ระบไุว้ใน มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 32 เร่ือง 
  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน

 1.4.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมท่ี่ยงัไมมี่ผลบงัคบัใช้ในงวดปัจจบุนั

  สภาวิชาชีพบญัชีฯ ได้ปรับปรุงมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงาน 

 ทางการเงิน ซึง่มีผลบงัคบัใช้ตัง้แตร่อบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 ดงัตอ่ไปนี ้

 มาตรฐานการบัญชี

 ฉบบัท่ี  1 เร่ือง การน�าเสนองบการเงิน

 ฉบบัท่ี  8 เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบญัชีและข้อผิดพลาด

 ฉบบัท่ี  10 เร่ือง เหตกุารณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน

 ฉบบัท่ี  34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล

 ฉบบัท่ี  37 เร่ือง ประมาณการหนีส้นิ หนีส้นิท่ีอาจเกิดขึน้และสนิทรัพย์ท่ีอาจเกิดขึน้

 ฉบบัท่ี  38 เร่ือง สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน
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 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

 ฉบบัท่ี  2 เร่ือง การจา่ยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

 ฉบบัท่ี  3 เร่ือง การรวมธรุกิจ

 ฉบบัท่ี  6 เร่ือง การส�ารวจและการประเมินคา่แหลง่ทรัพยากรแร่

 ฉบบัท่ี  7 เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูเคร่ืองมือทางการเงิน

 ฉบบัท่ี  9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน

 การตีความมาตรฐานการบัญชี

 ฉบบัท่ี  32 เร่ือง สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน - ต้นทนุเวบ็ไซต์

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

 ฉบบัท่ี  12 เร่ือง ข้อตกลงสมัปทานบริการ

 ฉบบัท่ี  19 เร่ือง การช�าระหนีส้นิทางการเงินด้วยตราสารทนุ

 ฉบบัท่ี  20 เร่ือง ต้นทนุการเปิดหน้าดนิในชว่งการผลติส�าหรับเหมืองผิวดนิ

 ฉบบัท่ี  22 เร่ือง รายการท่ีเป็นเงินตราตา่งประเทศและสิง่ตอบแทนรับจา่ยลว่งหน้า

 ฝ่ายบริหารของกลุม่บริษัทได้ประเมินแล้วเหน็วา่มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1, ฉบบัท่ี 8, ฉบบัท่ี 10, ฉบบัท่ี 34,   ฉบบัท่ี 37, ฉบบัท่ี 38, มาตรฐานการรายงานทางการ

เงินฉบบัท่ี 7 และฉบบัท่ี 9 จะไมมี่ผลกระทบอยา่งเป็นสาระส�าคญัตอ่งบการเงินเม่ือน�ามาถือปฏิบตั ิ  สว่นมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ

มาตรฐาน   การบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินอ่ืนๆ ไมเ่ก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของกลุม่บริษัท  ดงันัน้จงึไมมี่ผลกระทบตอ่งบการเงินเม่ือน�ามาถือปฏิบตัิ

2. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ

ตามท่ีกลา่วไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 1.4.1 วา่ในระหวา่งงวดกลุม่บริษัทได้ถือปฎิบตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุม่เคร่ืองมือทางการเงินและ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเชา่ เป็นครัง้แรก โดยกิจการได้เลือกปรับผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีดงักลา่ว โดยบนัทกึปรับปรุง

ก�าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไมป่รับย้อนหลงังบการเงินงวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ โดยมีผลกระทบตอ่งบการเงินจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชีดงักลา่ว ดงันี ้

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเชา่

จากการถือปฏิบตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเชา่ ตามท่ีกลา่วไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 1.4.1 (2)  กลุม่บริษัทฯ ได้ปฏิบตัดิงันี ้

- รับรู้สนิทรัพย์สทิธิการใช้และหนีส้นิตามสญัญาเชา่ส�าหรับสญัญาเชา่ท่ีเคยจดัประเภทเป็นสญัญาเชา่ด�าเนินงานด้วยมลูคา่ปัจจบุนัของเงินจา่ยช�าระตามสญัญาเชา่ท่ีเหลอือยู่

คดิลดด้วยอตัราดอกเบีย้เงินกู้ ยืมสว่นเพ่ิมของกลุม่บริษัทฯ ณ วนัท่ีน�ามาปฏิบตัใิช้ครัง้แรก (ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563) และไมป่รับย้อนหลงักบัข้อมลูเปรียบเทียบซึง่แสดง 

   ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17  ส�าหรับสญัญาเชา่ท่ีเคยจดัประเภทเป็นสญัญาเชา่เงินทนุ กลุม่บริษัทฯ รับรู้มลูคา่ตามบญัชีของสนิทรัพย์และหนีส้นิตามสญัญาเชา่ 

       ด้วยมลูคา่ตามบญัชีเดมิก่อนวนัท่ีน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบตัคิรัง้แรก

- กลุ่มบริษัทฯ เลือกท่ีจะไม่รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนีส้ินตามสญัญาเช่าส�าหรับสญัญาเช่าท่ีมีอายสุญัญาเช่าสิน้สดุภายใน 12 เดือน นบัจากวนัท่ีน�ามาปฏิบตัิใช้ 

       ครัง้แรกหรือสญัญาเชา่ซึง่สนิทรัพย์อ้างอิงมีมลูคา่ต�่า โดยจะบนัทกึเป็นคา่ใช้จา่ยตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเชา่

ดังนั้น ณ วันที่น�ามาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบัติใช้ครั้งแรก ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 มีผลกระทบดังนี้

สนิทรัพย์

สนิทรัพย์สทิธิการใช้เพ่ิมขึน้

หนีส้นิ

หนีส้นิตามสญัญาเชา่เพ่ิมขึน้

ดอกเบีย้จา่ยรอตดับญัชีเพ่ิมขึน้

57,909

57,909

80,996

(23,087)

57,909

57,909

57,909

80,996

(23,087)

57,909

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พนับาท
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3. สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

3.1 การรับรู้รายได้

ขายสนิค้า

รายได้จากการขายสนิค้ารับรู้เม่ือกลุม่บริษัทได้โอนอ�านาจควบคมุในสนิค้าให้แก่ลกูค้าแล้ว รายได้จากการขายแสดงมลูคา่ตามราคาในใบก�ากบัสนิค้าโดยไมร่วมภาษี

มลูคา่เพ่ิม ส�าหรับสนิค้าท่ีได้สง่มอบหลงัจากหกัสว่นลดแล้ว

รายได้จากการขายอปุกรณ์พร้อมออกแบบระบบและตดิตัง้

รายได้จากการขายอปุกรณ์พร้อมออกแบบระบบและตดิตัง้รับรู้รายได้เม่ือการปฏิบตัติามภาระท่ีต้องปฎิบตัไิด้เสร็จสิน้สมบรูณ์ตลอดชว่งเวลาตามสญัญา กลุม่บริษัทใช้วิธี

ปัจจยัน�าเข้าในการวดัระดบัความก้าวหน้าของการปฏิบตัติามภาระให้เสร็จสิน้สมบรูณ์ โดยอ้างอิงจากสดัสว่นของต้นทนุท่ีเกิดขึน้แล้วจนถงึวนัสิน้งวดกบัประมาณการต้นทนุท่ี

คาดวา่จะใช้เพ่ือให้การปฏิบตัติามสญัญาเสร็จสิน้สมบรูณ์ 

รายได้ท่ีรับรู้แล้วแตย่งัไมถ่งึก�าหนดเรียกช�าระตามสญัญาแสดงไว้เป็น “สนิทรัพย์ท่ีเกิดจากสญัญา” ในงบแสดงฐานะการเงิน ซึง่จะจดัประเภทเป็นลกูหนีก้ารค้าเม่ือกิจการ

มีสทิธิท่ีจะได้รับช�าระโดยปราศจากเง่ือนไข เชน่ เม่ือกิจการได้ให้บริการเสร็จสิน้และลกูค้ารับมอบงาน

จ�านวนเงินท่ีกลุม่บริษัทได้รับหรือมีสทิธิได้รับจากลกูค้าแตย่งัมีภาระท่ีต้องปฏิบตัใิห้กบัลกูค้าแสดงไว้เป็น “หนีส้นิท่ีเกิดจากสญัญา” ในงบแสดงฐานะการเงิน ซึง่จะรับรู้เป็น

รายได้เม่ือได้ปฏิบตัติามภาระท่ีระบไุว้ในสญัญาเสร็จสิน้

รายได้คา่บริการ

รายได้คา่บริการให้การดแูล บ�ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ รับรู้รายได้ตลอดชว่งเวลาตามสญัญาท่ีให้บริการตามวิธีเส้นตรง

รายได้คา่บริการอินเทอร์เน็ตรับรู้เม่ือได้ให้บริการแล้ว หรือเม่ือได้รับช�าระเงินจากลกูค้า

ดอกเบีย้รับ

ดอกเบีย้รับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยค�านงึถงึอตัราผลตอบแทนท่ีแท้จริง 

3.2 เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด หมายถงึ เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทนุระยะสัน้ท่ีมีสภาพคลอ่งสงู ซึง่ถงึก�าหนดจา่ยคืนภายในระยะเวลาไมเ่กิน 3 เดือนนบั

จากวนัท่ีได้มาและไมมี่ข้อจ�ากดัในการเบกิใช้

3.3 สนิค้าคงเหลือ

สนิค้าคงเหลือแสดงมลูคา่ตามราคาทนุ (ตามวิธีถวัเฉลี่ย) หรือมลูคา่สทุธิท่ีจะได้รับแล้วแตร่าคาใดจะต�่ากวา่

3.4 เงินลงทนุ

เงินลงทนุในบริษัทยอ่ยท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมลูคา่ตามวิธีราคาทนุหกัคา่เผ่ือการด้อยคา่(ถ้ามี)

3.5 สว่นปรับปรุงอาคารเชา่และอปุกรณ์ และคา่เสื่อมราคา

สว่นปรับปรุงอาคารเชา่และอปุกรณ์แสดงมลูคา่ตามราคาทนุหกัคา่เสื่อมราคาสะสมและคา่เผ่ือการด้อยคา่ของสนิทรัพย์ (ถ้ามี) 

คา่เสื่อมราคาของสว่นปรับปรุงอาคารเชา่และอปุกรณ์ค�านวณจากราคาทนุของสนิทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณดงันี ้

 สว่นปรับปรุงอาคารเชา่                      3 ปี (ตามอายสุญัญาเชา่)

 อปุกรณ์โครงขา่ยใยแก้ว         10-15 ปี

 อปุกรณ์ทดสอบ          5 ปี

 เคร่ืองตกแตง่ ตดิตัง้และเคร่ืองใช้ส�านกังาน         3, 5 ปี

 ยานพาหนะ                         5  ปี

คา่เสื่อมราคารวมอยูใ่นการค�านวณผลการด�าเนินงาน โดยไมมี่การคดิคา่เสื่อมราคาส�าหรับสนิทรัพย์ระหวา่งตดิตัง้

กลุม่บริษัทตดัรายการสว่นปรับปรุงอาคารเช่าและอปุกรณ์ออกจากบญัชีเม่ือจ�าหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการ

จ�าหนา่ยสนิทรัพย์ รายการผลก�าไรหรือขาดทนุจากการจ�าหนา่ยสนิทรัพย์จะรับรู้ในสว่นของก�าไรหรือขาดทนุเม่ือกลุม่บริษัทตดัรายการสนิทรัพย์นัน้ออกจากบญัชี

3.6 สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน

สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตนบนัทกึด้วยราคาทนุและสทุธิด้วยคา่ตดัจ�าหนา่ยสะสมและคา่เผ่ือการด้อยคา่สะสม (ถ้ามี)

คา่ตดัจ�าหนา่ยบนัทกึเป็นคา่ใช้จา่ยในงบก�าไรขาดทนุ โดยค�านวณจากราคาทนุตามวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายกุารใช้งานโดยประมาณ 5 - 10 ปี

3.7 รายการธรุกิจกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั

บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนักบับริษัทฯ หมายถงึ บคุคลหรือกิจการท่ีมีอ�านาจควบคมุบริษัทฯ หรือถกูบริษัทฯ ควบคมุ ไมว่า่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยูภ่าย

ใต้การควบคมุเดียวกนักบับริษัทฯ 

นอกจากนีบุ้คคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันยงัหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งท�าให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�าคญัต่อ

บริษัทฯ ผู้บริหารส�าคญั กรรมการหรือพนกังานของบริษัทฯ ท่ีมีอ�านาจในการวางแผนและควบคมุการด�าเนินงานของบริษัทฯ
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3.8 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ส�าหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ของปีปัจจบุนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชีภาษีเงินได้ของปีปัจจบุนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชีรับรู้ในงบก�าไรขาดทนุ 

ยกเว้นสว่นท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวข้องกบัการรวมธรุกิจ หรือรายการท่ีรับรู้โดยตรงในสว่นของผู้ ถือหุ้น หรือก�าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน

ภาษีเงินได้ปัจจบุนั ได้แก่ ภาษีท่ีคาดวา่จะจา่ยให้กบัหนว่ยงานจดัเก็บภาษีของรัฐโดยค�านวณจากก�าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑ์ท่ีก�าหนดในกฎหมายภาษีอากรโดยใช้อตัรา

ภาษีท่ีประกาศใช้หรือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช้ ณ วนัท่ีรายงาน 

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี บนัทกึโดยค�านวณจากผลแตกตา่งชัว่คราวท่ีเกิดขึน้ระหวา่งมลูคา่ตามบญัชีของสนิทรัพย์และหนีส้นิ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานกบัฐาน

ภาษีของสนิทรัพย์ และหนีส้นิท่ีเก่ียวข้องนัน้

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีวดัมลูคา่โดยใช้อตัราภาษีท่ีคาดวา่จะใช้กบัผลแตกตา่งชัว่คราว เม่ือมีการกลบัรายการโดยอิงกบักฎหมายท่ีประกาศใช้หรือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช้ 

ณ วนัท่ีรายงาน 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าก�าไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตจะมีจ�านวนเพียงพอกบัการใช้ประโยชน์จากผลแตก

ตา่งชัว่คราวดงักลา่ว สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะถกูทบทวน ณ ทกุวนัท่ีรายงานและจะถกูปรับลดลงเทา่ท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถกูใช้จริง

3.9 ภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังาน

บริษัทฯ  รับรู้  เงินเดือน  คา่จ้าง  โบนสั  เงินสมทบกองทนุประกนัสงัคมและกองทนุส�ารองเลีย้งชีพ และผลประโยชน์อ่ืนๆ  เป็นคา่ใช้จา่ยเม่ือเกิดรายการ

เงินชดเชยเม่ือออกจากงานของพนกังานตามท่ีก�าหนดไว้ในกฎหมายของประเทศไทย บนัทกึเป็นคา่ใช้จา่ยในสว่นของก�าไรขาดทนุตลอดอายกุารท�างานของพนกังาน ภาระ

ผกูพนัของบริษัทเก่ียวกบัผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงานนีค้�านวณโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัโดยใช้วิธีคิดลดแตล่ะหน่วยท่ีประมาณ

การไว้  อยา่งไรก็ตาม ผลประโยชน์หลงัออกจากงานท่ีเกิดขึน้จริงนัน้อาจแตกตา่งไปจากท่ีประมาณไว้

บริษัทฯ  รับรู้ก�าไรขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทัง้หมดท่ีเกิดขึน้ในสว่นของก�าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนในงวดท่ีเกิดรายการ

ผลประโยชน์เม่ือเลกิจ้างรับรู้เป็นคา่ใช้จา่ยเม่ือบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยแสดงเจตนาผกูพนัอยา่งชดัเจนเก่ียวกบัการเลกิจ้างและไมมี่ความเป็นไปได้ท่ีจะยกเลกิ มีรายละเอียด

อยา่งเป็นทางการทัง้การเลกิจ้างก่อนวนัเกษียณตามปกตหิรือการสนบัสนนุการออกจากงานโดยสมคัรใจ

ต้นทนุบริการในอดีตจะถกูรับรู้ทัง้จ�านวนในงบก�าไรขาดทนุทนัทีท่ีบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีการแก้ไขโครงการหรือลดขนาดโครงการ หรือเม่ือรับรู้ต้นทนุการปรับโครงสร้างท่ี

เก่ียวข้องหรือผลประโยชน์เม่ือเลกิจ้าง

3.10 การใช้ดลุยพินิจและประมาณการทางบญัชี

ในการจดัท�างบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ฝ่ายบริหารอาจต้องใช้ดลุยพินิจและการประมาณการผลกระทบของเหตกุารณ์ท่ีไมแ่นน่อนในอนาคตท่ีอาจมี

ผลกระทบตอ่จ�านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและการเปิดเผยข้อมลูในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ด้วยเหตนีุผ้ลท่ีเกิดขึน้จริงจงึอาจแตกตา่งไปจากจ�านวนท่ีประมาณการไว้

3.11 เคร่ืองมือทางการเงิน

การจดัประเภทรายการและวดัมลูคา่

สนิทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนีว้ดัมลูคา่ด้วยวิธีราคาทนุตดัจ�าหนา่ย

สนิทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารทนุวดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นก�าไรหรือขาดทนุ ส�าหรับตราสารทนุเพ่ือวตัถปุระสงค์ทางกลยทุธ์ในระยะยาว วดัมลูคา่ด้วยมลูคา่

ยตุธิรรมผา่นก�าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน ทัง้นี ้ผลก�าไร (ขาดทนุ) สะสมจากการวดัมลูคา่ยตุธิรรมของเงินลงทนุดงักลา่วจะไมถ่กูจดัประเภทไปยงัก�าไรหรือขาดทนุในภายหลงั

หนีส้นิทางการเงินจดัประเภทรายการและวดัมลูคา่ด้วยวิธีราคาทนุตดัจ�าหนา่ย 

ตราสารอนพุนัธ์จดัประเภทรายการและวดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นก�าไรหรือขาดทนุ 

การด้อยคา่ของสนิทรัพย์ทางการเงิน

กลุม่บริษัทประเมินข้อมลูคาดการณ์อนาคตประกอบการพิจารณาผลขาดทนุด้านเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ท่ีเก่ียวข้องกบัสนิทรัพย์ทางการเงินท่ีวดัมลูคา่ด้วยวิธีราคาทนุตดั

จ�าหนา่ย กลุม่บริษัทใช้วิธีทัว่ไป (General approach) หรือวิธีการอยา่งงา่ย (Simplified approach) ในการพิจารณาคา่เผ่ือผลขาดทนุจากการด้อยคา่ ขึน้อยูก่บัความเป็นสาระ

ส�าคญัของความเสี่ยงด้านเครดติ

การถือปฏิบตัคิรัง้แรก

ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2563  กลุม่บริษัทน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุม่นีม้าถือปฏิบตัโิดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุม่

นีม้าถือปฏิบตัคิรัง้แรกโดยปรับปรุงกบัก�าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไมป่รับย้อนหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ ซึง่มีผลกระทบตอ่งบการเงินตามท่ีเปิดเผย

ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ข้อ 2.1
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3.12 สญัญาเชา่

ส�าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563

 ณ วนัท่ีเร่ิมสญัญา กลุม่บริษัทจะประเมินวา่สญัญาเป็นสญัญาเชา่หรือประกอบด้วยสญัญาเชา่หรือโดยสญัญาเชา่จะเป็นสญัญาเชา่หรือประกอบด้วยสญัญาเชา่ ถ้าสญัญา 

 นัน้เป็นการให้สทิธิในการควบคมุการใช้สนิทรัพย์ท่ีระบไุด้ส�าหรับชว่งเวลาหนึง่เพ่ือการแลกเปลี่ยนกบัสิง่ตอบแทน

กลุม่บริษัทท่ีเป็นผู้ เชา่

สนิทรัพย์สทิธิการใช้

 กลุม่บริษัทรับรู้สนิทรัพย์สทิธิการใช้ ณ วนัท่ีสญัญาเชา่เร่ิมมีผล โดยแสดงมลูคา่ตามราคาทนุหกัคา่เสื่อมราคาสะสม ผลขาดทนุจากการด้อยคา่สะสม (ถ้ามี) และ 

 ปรับปรุงด้วยการวดัมลูคา่ของหนีส้นิตามสญัญาเชา่ใหม ่ (ถ้ามี) ราคาทนุของสนิทรัพย์สทิธิการใช้ประกอบด้วยจ�านวนเงินของหนีส้นิตามสญัญาเชา่จากการวดัมลูคา่เร่ิมแรก ต้นทนุ 

 ทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดขึน้ จ�านวนเงินท่ีจา่ยช�าระตามสญัญาเชา่ ณ วนัท่ีสญัญาเชา่เร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสญัญาเชา่เร่ิมมีผล และหกัด้วยสิง่จงูใจตามสญัญาเชา่ท่ีได้รับ

 ราคาทนุของสนิทรัพย์สทิธิการใช้รวมถงึประมาณการต้นทนุท่ีจะเกิดขึน้ส�าหรับผู้เชา่ในการรือ้และ ขนย้ายสนิทรัพย์อ้างอิง การบรูณะสถานท่ีตัง้ของสนิทรัพย์อ้างอิง 

 หรือการบรูณะสนิทรัพย์อ้างอิงให้อยูใ่นสภาพตามท่ีก�าหนดไว้ในข้อตกลงและเง่ือนไขของสญัญาเชา่

 หากกลุม่บริษัทไมมี่ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตสุมผลวา่ความเป็นเจ้าของในสนิทรัพย์อ้างอิงจะถกูโอนให้แก่กลุม่บริษัทเม่ือสิน้สดุอายสุญัญาเชา่ สนิทรัพย์สทิธิการใช้จะถกูคดิ 

 คา่เสือ่มราคาโดยวิธีเส้นตรงนบัจากวนัท่ีสญัญาเชา่เร่ิมมีผลจนถงึวนัสิน้สดุของอายกุารให้ประโยชน์ของสนิทรัพย์สทิธิการใช้หรือวนัสิน้สดุอายสุญัญาเชา่แล้วแตว่นัใดจะเกิดขึน้ก่อน

หนีส้นิตามสญัญาเชา่

 ณ วนัท่ีสญัญาเชา่เร่ิมมีผล กลุม่บริษัทรับรู้หนีส้นิตามสญัญาเชา่ด้วยมลูคา่ปัจจบุนัของจ�านวนเงินท่ีต้องจา่ยตามสญัญาเชา่ท่ียงัไมไ่ด้จา่ยช�าระ คดิลดด้วยอตัราดอกเบีย้ 

 เงินกู้ ยืมสว่นเพ่ิมของกลุม่บริษัท หากอตัราดอกเบีย้ตามนยัของสญัญาเชา่นัน้ไมส่ามารถก�าหนดได้ หลงัจากวนัท่ีสญัญาเชา่เร่ิมมีผลหนีส้นิตามสญัญาเชา่วดัมลูคา่โดยการ 

 ใช้วิธีดอกเบีย้ท่ีแท้จริงและลดมลูคา่ตามบญัชีเพ่ือสะท้อนการจา่ยช�าระตามสญัญาเชา่ท่ีจา่ยช�าระแล้ว 

 โดยกลุม่บริษัทรับรู้ดอกเบีย้จากหนีส้นิตามสญัญาเชา่ในงบก�าไรขาดทนุ นอกจากนี ้ มลูคา่ตามบญัชีของหนีส้นิตามสญัญาเชา่จะถกูวดัมลูคา่ใหมเ่ม่ือมี 

 การเปลี่ยนแปลงหรือประเมินสญัญาเชา่ใหม่

การจา่ยช�าระตามสญัญาเชา่ท่ีรวมอยูใ่นการวดัมลูคา่ของหนีส้นิตามสญัญาเชา่ ประกอบด้วย

 - การจา่ยช�าระคงท่ี (รวมถงึ การจา่ยช�าระคงท่ีโดยเนือ้หา) หกัลกูหนีส้ิง่จงูใจตามสญัญาเชา่ใดๆ

 - การจา่ยช�าระคา่เชา่ผนัแปรท่ีขึน้อยูก่บัดชันีหรืออตัรา ซึง่การวดัมลูคา่เร่ิมแรกใช้ดชันีหรืออตัรา ณ วนัท่ี สญัญาเชา่เร่ิมมีผล

 - จ�านวนเงินท่ีคาดวา่ผู้ เชา่จะจา่ยช�าระภายใต้การรับประกนัมลูคา่คงเหลือ

 - ราคาใช้สทิธิของสทิธิเลือกซือ้ หากมีความแนน่อนอยา่งสมเหตสุมผลท่ีผู้ เชา่จะใช้สทิธิเลือกนัน้

 - การจา่ยช�าระคา่ปรับเพ่ือการยกเลกิสญัญาเชา่ หากข้อก�าหนดสญัญาเชา่แสดงให้เหน็วา่ผู้ เชา่จะใช้สทิธิเลือกในการยกเลกิสญัญาเชา่

สญัญาเชา่ระยะสัน้และสญัญาเชา่ซึง่สนิทรัพย์อ้างอิงมีมลูคา่ต�่า

 จ�านวนเงินท่ีต้องจ่ายตามสญัญาเช่าท่ีมีอายุสญัญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตัง้แต่วนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผล หรือสญัญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต�่า  

 จะถกูรับรู้เป็นคา่ใช้จา่ยตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเชา่

การถือปฏิบตัคิรัง้แรก

 กลุม่บริษัทน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันีม้าถือปฏิบตัิโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันีม้าถือปฏิบตัคิรัง้แรก 

 โดยปรับปรุงกบัก�าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไมป่รับย้อนหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ ซึง่มีผลกระทบตอ่งบการเงินตามท่ีเปิดเผยในหมายเหต ุ

 ประกอบงบการเงินข้อ 2

ส�าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562

- สญัญาเชา่การเงิน

 สญัญาเช่าทรัพย์สินท่ีความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสว่นใหญ่ได้โอนไปให้กบัผู้ เช่า ถือเป็นสญัญาเช่าการเงิน สญัญาเช่าการเงินจะบนัทกึเป็น 

 รายจา่ยฝ่ายทนุด้วยมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรัพย์ท่ีเชา่   หรือมลูคา่ปัจจบุนัสทุธิของจ�านวนเงินขัน้ต�า่ท่ีต้องจา่ยตามสญัญาเชา่แล้วแตม่ลูคา่ใดจะต�า่กวา่ ภาระผกูพนัตามสญัญาเชา่  

 หกัคา่ใช้จา่ยทางการเงินจะบนัทกึเป็นหนีส้นิระยะยาว สว่นดอกเบีย้จา่ยจะบนัทกึในงบก�าไรขาดทนุตลอดอายขุองสญัญาเชา่ หากไมมี่ความแนน่อนอยา่งสมเหตสุมผล 

 ท่ีผู้เชา่จะเป็นเจ้าของสนิทรัพย์เม่ืออายสุญัญาเชา่สิน้สดุลงผู้เชา่ต้องตดัคา่เสือ่มราคาของสนิทรัพย์ให้หมดภายในอายสุญัญาเชา่หรืออายกุารให้ประโยชน์แล้วแตอ่ายใุดจะสัน้กวา่

- สญัญาเชา่ด�าเนินงาน

 สญัญาเชา่ทรัพย์สนิท่ีความเสี่ยงและผลตอบแทนแก่เจ้าของทรัพย์สนิยงัเป็นของผู้ให้เชา่จะถกูจดัเป็นสญัญาเชา่ด�าเนินงาน โดยบริษัทจะบนัทกึการจา่ยช�าระคา่เชา่ 

 ภายใต้สญัญาเชา่ด�าเนินงานเป็นคา่ใช้จา่ยโดยวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลาของอายขุองการเชา่

3.13 ก�าไร(ขาดทนุ)ตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน

ก�าไร(ขาดทนุ)ตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐานค�านวณโดยหารก�าไร(ขาดทนุ)ส�าหรับปี (ไมร่วมก�าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน) ด้วยจ�านวนถวัเฉลีย่ถ่วงน�า้หนกัของหุ้นสามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี
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4. รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายการธุรกิจท่ีส�าคญักับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามท่ีตกลงกัน 

ระหว่างบริษัทฯ และบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน สรุปได้ดงันี ้

4.1 รายการกับบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน

บริษัทฯ มีรายการธรุกิจท่ีส�าคญักบับคุคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั ซึง่เก่ียวข้องกบับริษัทฯ โดยการถือหุ้นและการมี    ผู้ ถือหุ้น และ/หรือกรรมการร่วมกนั 

รายการธรุกิจดงักลา่วเป็นไปตามเง่ือนไขและเกณฑ์ท่ีตกลงร่วมกนัระหวา่งบริษัทฯกบับคุคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัโดยสรุปได้ดงันี ้

ในระหว่างปี สิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯ มีรายการธุรกิจท่ีส�าคญักับบริษัทย่อย (ซึ่งได้ตดัออกแล้วในการจัดท�างบการเงินรวม)  

และบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน (เก่ียวข้องกันโดยการถือหุ้นและ/หรือมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน) รายการธุรกิจท่ีมีสาระส�าคญัสรุปได้ดงันี ้

บริษัทยอ่ย

บริษัท แพลนเน็ตไฟเบอร์ จ�ากดั

บริษัท แพลนเน็ตคลาวด์ จ�ากดั

บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั

บริษัท พี แอนด์ ที แอสเซท็ จ�ากดั

บริษัท นอร์ท ภเูก็ต แลนด์ จ�ากดั

 

ให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสงูและบริการอ่ืน 

ท่ีเก่ียวข้องบนโครงขา่ยไฟเบอร์ออฟตกิ

ขายและให้บริการซอฟแวร์ แอปพลเิคชัน่ตา่งๆ

พร้อมอปุกรณ์ปลายทางผา่นคลาวด์

การเชา่และการด�าเนินการเก่ียวกบั

อสงัหาริมทรัพย์ท่ีเป็นของ ตนเอง 

หรือเชา่จากผู้ อ่ืนท่ีไมใ่ชเ่พ่ือเป็นท่ีพกัอาศยั

ซือ้และการขายอสงัหาริมทรัพย์ท่ีเป็นของตนเอง 

ท่ีไมใ่ช ่เพ่ือเป็นท่ีพกัอาศยั

ถือหุ้นและ

มีกรรมการร่วมกนั

ถือหุ้นและ

มีกรรมการร่วมกนั

มีกรรมการร่วมกนั

มีกรรมการร่วมกนั

99.99

99.99

-

-

99.99

99.99

-

-

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563ลกัษณะความสมัพนัธ์ประเภทธรุกิจบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562

รายได้คา่เชา่ส�านกังาน

คา่สาธารณปูโภค

คา่ซือ้ทรัพย์สนิ

คา่เชา่ท่ีดนิและอาคารส�านกังานใหญ่

รายได้คา่บริการ

อตัราท่ีตกลงกนัในสญัญา โดยอ้างอิงจากราคาประเมินของผู้ประเมินอิสระท่ีอยูใ่นการก�ากบัดแูลของ กลต.

ราคาตามท่ีถกูเรียกเก็บจากภาครัฐ โดยจดัสรรคา่ใช้จา่ยให้บริษัทยอ่ย ตามจ�านวนพนกังาน และ พืน้ท่ีใช้งาน

ราคาท่ีตกลงกนั

ราคาตามการประเมินราคาจากผู้ประเมินอิสระท่ีอยูใ่นรายช่ือของ กลต.

ราคาท่ีตกลงกนั

นโยบายการก�าหนดราคารายการ

ร้อยละการถือหุ้น

บริษัทยอ่ย

รายได้

รายได้คา่เชา่ส�านกังาน

รายได้อ่ืน

ค่าใช้จ่าย

คา่บริการ

บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั

คา่เชา่ท่ีดนิและอาคารส�านกังานใหญ่

รายได้คา่บริการ

2563

-

-

-

12,845

1,604

2563

572

20

14,128

12,845

1,604

2562

-

-

-

14,240

1,656

2562

296

-

-

14,240

1,656

งบการเงินรวม
ส�าหรับปีสิน้สดุ วนัท่ี 31ธนัวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�าหรับปีสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม

พนับาท
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4.2 ลูกหนีอ่ื้น – บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ประกอบด้วย:

5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ยอดคงเหลือของเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดงันี ้

บญัชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ มีอตัราดอกเบีย้ร้อยละ 0.04-0.4 ตอ่ปี

4.1.1 ค่าตอบแทนผู้บริหารประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส ค่าเบีย้ประกันชีวิต เบีย้ประชุมและบ�าเหน็จกรรมการ เป็นต้น  ส�าหรับปี สิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 

2562 ค่าตอบแทนผู้บริหาร มีรายการดงันี:้

ผลประโยชน์ระยะสัน้

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน

รวม

บคุคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั

กรรมการ

บริษัทย่อย:

บริษัท แพลนเน็ตไฟเบอร์ จ�ากดั

บริษัท แพลนเน็ตคลาวด์ จ�ากดั

รวม

31 ธนัวาคม 2563

24,056

493

-

24,549

31 ธนัวาคม 2563

-

-

-

-

-

-

31 ธนัวาคม 2563

22,127

493

-

22,620

31 ธนัวาคม 2563

-

-

16,221

1,593

17,814

17,814

31 ธนัวาคม 2562

20,441

665

-

21,106

31 ธนัวาคม 2562

-

-

-

-

-

-

31 ธนัวาคม 2562

18,512

665

-

19,177

31 ธนัวาคม 2562

-

-

5,309

814

6,123

6,123

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พนับาท

พนับาท

เงินสดในมือ

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์และกระแสรายวนั

รวม

31 ธนัวาคม 2563

101

31,435

31,536

31 ธนัวาคม 2563

92

25,725

25,817

31 ธนัวาคม 2562

101

34,208

34,309

31 ธนัวาคม 2562

92

32,246

32,338

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พนับาท

ส�าหรับปีสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม
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6. ลูกหนี้การค้า – สุทธิ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ลูกหนีก้ารค้า – สุทธิ ประกอบด้วย

7. ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น 

ยอดคงเหลือของลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน-กิจการอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดงันี ้

ลูกหนีก้ารค้า – สุทธิ ดงักล่าวจ�าแนกตามอายุหนีท่ี้ค้างช�าระดงันี ้

ในเดือนตุลาคม 2563 บริษัทฯ ได้รับช�าระเงินจากกิจการร่วมค้า บลิส-แพลนเน็ต เป็นจ�านวนเงิน 108 ล้านบาท คงเหลือยอดลูกหนี ้ ณ 31 ธันวาคม 2563  

จ�านวน 80.61 ล้านบาท ซึ่งเป็นลูกหนีก้ารค้าท่ีมีอายุมากกว่า 365 วนั

ลกูหนีก้ารค้า 

เช็ครับลงวนัท่ีลว่งหน้า

หกัคา่เผ่ือการด้อยคา่ด้านเครดติ

ลกูหนีก้ารค้า -  สทุธิ

31 ธนัวาคม 2563

259,096

2,805

261,901

(6,665)

255,236

31 ธนัวาคม 2563

259,096

2,805

261,901

(6,665)

255,236

31 ธนัวาคม 2562

434,279 

-   

434,279 

(7,239)

427,040

31 ธนัวาคม 2562

434,279

 -

434,279 

(7,239)

427,040

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พนับาท

เงินทดรองจา่ย

เงินมดัจ�า

เงินกู้ ยืมพนกังาน

เงินประกนั

คา่ใช้จา่ยจา่ยลว่งหน้า

รวม

31 ธนัวาคม 2563

3,777

 -

158

373

14,828

19,136

31 ธนัวาคม 2563

3,506

 -   

147

373

14,828

18,854

31 ธนัวาคม 2562

4,464

13,500 

177 

315 

3,283 

21,739

31 ธนัวาคม 2562

4,306 

13,500 

177

283

3,284

21,550

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พนับาท

เช็ครับลงวนัท่ีลว่งหน้า

ยงัไมถ่งึก�าหนดช�าระ

เกินก�าหนดช�าระ:

ระหวา่ง  1 ถงึ  90 วนั

ระหวา่ง 91 ถงึ  180 วนั

ระหวา่ง 181 ถงึ 365 วนั

มากกวา่ 365 วนั

รวมลกูหนีก้ารค้า - กิจการอ่ืน

หกั:คา่เผ่ือผลขาดทนุด้านเครดติท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้

รวมลกูหนีก้ารค้า - สทุธิ

31 ธนัวาคม 2563

299

197,397

40,473

5,883

3,224

14,625

261,901

(6,665)

255,236

31 ธนัวาคม 2563

299

197,397

40,473

5,883

3,224

14,625

261,901

(6,665)

255,236

31 ธนัวาคม 2562

- 

51,670

96,583

192,620

1,298 

92,108

434,279

(7,239)

427,040

31 ธนัวาคม 2562

- 

51,670

96,583

192,620

1,298

92,108

434,279

(7,239)

427,040 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พนับาท
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10. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดงันี ้

8. สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา 

สินทรัพย์ท่ีเกิดจากสญัญาจ�านวน ดงักล่าวเป็น สิทธิท่ีกิจการ จะได้รับค่าตอบแทนเป็นการแลกเปลี่ยนกบับริการท่ีได้ให้กบัลกูค้าแล้ว โดยสิทธิดงักล่าวมีระยะเวลา 

ไมเ่กินรอบระยะเวลาด�าเนินงานตามปกตขิองกิจการหรือไมเ่กิน 12 เดือนนบัแตว่นัสิน้รอบระยะเวลารายงาน ซึง่ได้แก่ รายได้ค้างรับจากมลูคา่งานท่ีเสร็จแล้วแตย่งัไมเ่รียกเก็บ

เงินจากลกูค้า

9. สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดงันี ้

11. เงินฝากที่ติดภาระค�้าประกัน 

กลุ่มบริษัทได้น�าเงินฝากธนาคารจ�านวนนีไ้ปเป็นหลักทรัพย์ค�า้ประกันส�าหรับหนังสือค�า้ประกันท่ีออกโดยธนาคารในนามกลุ่มบริษัทและเป็นหลักทรัพย์ค�า้ประกัน

วงเงินสินเช่ือท่ีได้รับจากธนาคาร

12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทนุในบริษัทย่อย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 – ประกอบด้วย

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการครัง้ท่ี 1/2563 บริษัทฯ ได้มีมติให้ด�าเนินการโอนสินทรัพย์ท่ีเก่ียวกับการลงทุนในอาคารเพ่ือบริการอินเตอร์เน็ตผ่านบริษัท  

ให้บริษัท แพลนเน็ตไฟเบอร์ จ�ากดั ทัง้หมดไปเป็นสนิทรัพย์ของ บริษัท แพลนเน็ต ไฟเบอร์ จ�ากดั (บริษัทยอ่ย) และเพ่ิมทนุตามมลูคา่ของสนิทรัพย์ท่ีโอน มีมลูคา่ทัง้สิน้ 120 ล้านบาท

ภาษีซือ้ท่ีขอคืน

ภาษีซือ้รอใบก�ากบั

อ่ืน ๆ

รวม

บริษัทยอ่ย

- บริษัท แพลนเน็ตไฟเบอร์ จ�ากดั

- บริษัท แพลนเน็ตคลาวด์ จ�ากดั

สทุธิ

สนิค้าส�าเร็จรูป

งานระหวา่งท�าโครงการ

สนิค้าระหวา่ทาง

รวม

หกั คา่เผ่ือมลูคา่ท่ีลดลงของสนิค้า

รวม

31 ธนัวาคม 2563

8,383

2,163

1

10,547

31 ธนัวาคม 2563

(ล้านบาท)

127.00

5.00

31 ธนัวาคม 2563

(ร้อยละ)

99.99

99.99

31 ธนัวาคม 2563

(ล้านบาท)

127.00

5.00

132.00

31 ธนัวาคม 2563

(ล้านบาท)

-

-

-

31 ธนัวาคม 2563

45,577

8,787

7,097

61,461

(14,847)

46,614

31 ธนัวาคม 2563

-

2,122

1

2,123

31 ธนัวาคม 2563

45,577

8,787

7,097

61,461

(14,847)

46,614

31 ธนัวาคม 2562

-

1,089

5

1,094

31 ธนัวาคม 2562

(ล้านบาท)

5.00

1.25

31 ธนัวาคม 2562

(ร้อยละ)

99.99

99.99

31 ธนัวาคม 2562

(ล้านบาท)

5.00

1.25

6.25

31 ธนัวาคม 2562

(ล้านบาท)

-

-

-

31 ธนัวาคม 2562

47,915 

19,356 

4,711

71,982

(13,114)

58,868

31 ธนัวาคม 2562

-

1,087

4

1,091

31 ธนัวาคม 2562

47,915 

19,356

4,711

71,982

(13,114)

58,868

งบการเงินรวม

ทนุท่ีออกและช�าระแล้ว สดัสว่นของการถือหุ้น วิธีราคาทนุ เงินปันผลรับในระหวา่งปีสิน้สดุวนัท่ี

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พนับาท

พนับาท

พนับาท
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สว่นปรับปรุงอาคารเชา่

สว่นปรับปรุงอาคารเชา่

อปุกรณ์โครงขา่ยใยแก้ว

อปุกรณ์โครงขา่ยใยแก้ว

อปุกรณ์ทดสอบ

อปุกรณ์ทดสอบ

เคร่ืองตกแตง่ตดิตัง้และ
เคร่ืองใช้ส�านกังาน

เคร่ืองตกแตง่ตดิตัง้และ
เคร่ืองใช้ส�านกังาน

ยานพาหนะ

ยานพาหนะ

สนิทรัพย์ระหวา่งติดตัง้

สนิทรัพย์ระหวา่งติดตัง้

รวม

รวม

ราคาทนุ

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562

ซือ้เพ่ิม

โอนเข้า/โอนออก

จ�าหนา่ย

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563

คา่เสื่อมราคาสะสม

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562

คา่เสื่อมราคาส�าหรับปี

จ�าหนา่ย

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563

มลูคา่สทุธิตามบญัชี

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563

ราคาทนุ

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562

ซือ้เพ่ิม

จ�าหนา่ย

โอนไปเป็นเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563

คา่เสื่อมราคาสะสม

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562

คา่เสื่อมราคาส�าหรับปี

จ�าหนา่ย

โอนไปเป็นเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563

มลูคา่สทธิตามบญัชี

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563

 

4,858 

 - 

-

 4,858 

 (4,858)

-

-

(4,858)

-

-

 

 4,858

 -   

 -   

 -   

 4,858 

 (4,858)

 -   

 -   

 -   

 (4,858)

 -   

 -   

 151,417 

 966 

5,856

-

 158,239 

 (35,054)

 (15,531)

-

(50,585)

 116,363 

107,654

  151,417 

 -   

 -

(151,417)   

 -   

 (35,054)

 (1,465)

 - 

 36,519 

 - 

 116,363 

-

  

 95,651 

 1,962 

(1,389) 

96,224 

(73,535)

  (7,214)

 1,075  

 (79,674)

22,116

16,550

  

 95,651

1,328 

 (1,389)   

 -   

95,590

 (73,535)

 (7,162)

 1,075 

 - 

 (79,622)

 22,116 

15,968

80,591 

630 

(2,796)

 78,424

 (75,314)

  (2,651)

2,789 

(75,176)

5,277

3,249

80,557

 519 

 (2,796)

(4,576)

73,705

 (75,311)

 (1,844)

 2,789 

 2,908 

(71,460)

 5,246 

2,244 

24,380 

- 

- 

 24,380 

 (8,938)

(2,258)

 - 

(11,196)

15,442 

13,184

23,721

 -   

 -   

 -   

 23,721 

 (8,652)

 (2,126)

 -   

 -   

 (10,778)

 15,069 

12,943

7,264 

5,141 

(5,856)

-

 6,549 

- 

-

-

-

7,264

6,549

7,264

2,295

(2,064)

(5,411)   

2,084

-

-

-

-

-

 7,264 

2,084

364,161 

8,699 

-

(4,185)

 368,675 

(197,699)

(27,654)

3,864 

(221,489)

166,462

147,186

 363,468 

4,142

 (6,249)

 (161,404)

199,957

(197,410)

 (12,599)

 3,864 

 39,427 

  (166,718)

 166,058

33,239

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนว่ย: พนับาท

หนว่ย: พนับาท

13. ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์ – สุทธิ 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 มีดงันี ้
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14. สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

กลุม่บริษัทมีสนิทรัพย์สทิธิการใช้ ซึง่เกิดจากการน�ามาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาใช้เป็นครัง้แรกตัง้แต ่ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ยอดคงเหลือของสนิทรัพย์ 

สทิธิการใช้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ได้แสดงแยกตา่งหากในงบแสดงฐานะการเงิน มีรายละเอียดดงันี ้

15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ 

ยอดคงเหลือของสนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ได้แสดงแยกตา่งหากในงบแสดงฐานะการเงิน มีรายละเอียดดงันี ้

ค่าเสื่อมราคา ส�าหรับปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 แสดงไว้ใน ต้นทุนในการจัดจ�าหน่าย และค่าใช้จ่ายในการบริหาร ดงันี ้

สินทรัพย์สิทธิการเช่า ประกอบด้วย อาคารส�านักงาน และอาคารเก็บสินค้าท่ีเกิดจากสญัญาเช่าระยะยาว กับบริษัทท่ีเก่ียวข้องกันแห่งหนึ่ง

งบการเงินรวมส�าหรับปี วนัท่ี 31 ธนัวาคม

ต้นทนุในการจดัจ�าหนา่ย

คา่ใช้จา่ยขายและบริหาร

รวม

2563

19,154

8,500

27,654

2563

5,060

7,540

12,600

2562

17,033

12,369

29,402

2562

17,033

12,234

29,267

งบการเงินเฉพาะกิจการ วนัท่ี 31 ธนัวาคม

พนับาท

มลูคา่สทุธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 (ตรวจสอบแล้ว)

ผลกระทบจากการน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบตั ิ:

      -  รับรู้จากสญัญาเชา่ด�าเนินงาน

มลูคา่สทุธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563

บวก  เพ่ิมขึน้ระหวา่งงวด - ราคาทนุ

หกั    คา่เสื่อมราคาส�าหรับปี

มลูคา่สทุธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563

 -   

57,909

57,909

5,092 

(6,317)

56,684

งบการเงินรวม / งบเฉพาะกิจการ

พนับาท

ราคาทนุ

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562

ซือ้ขึน้

ลดลง

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563

คา่ตดัจ�าหนา่ยสะสม

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562

คา่ตดัจ�าหนา่ยระหวา่งปี

จ�าหนา่ย

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563

มลูคา่สทุธิตามบญัชี

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563

 

16,094

 - 

 - 

16,094

(3,908)

(2,212)

 - 

(6,120)

12,186

9,974

งบการเงินรวม / งบเฉพาะกิจการ

พนับาท
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16. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย

17. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 

ยอดคงเหลือของเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดงันี ้

18. หนี้สินที่เกิดจากสัญญา 

หนีส้ินท่ีเกิดจากสญัญาจ�านวนเป็นภาระผกูพนัท่ีกิจการสญัญาจะให้บริการกบัลกูค้า โดยภาระผกูพนัดงักล่าวมีระยะเวลาไม่เกินรอบระยะเวลาด�าเนินงานตามปกต ิ

ของกิจการหรือไมเ่กิน 12 เดือนนบัแตว่นัสิน้รอบระยะเวลารายงานและระยะเวลาเกินรอบระยะเวลาด�าเนินงานตามปกตขิองกิจการหรือเกิน 12 เดือนนบัแตว่นัสิน้รอบระยะ

เวลารายงาน ซึ่งได้แก่ รายได้รับล่วงหน้าท่ีเรียกเก็บเงินจากลูกค้า จ�านวนเงิน 65.49 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ 65.49 ล้านบาท)

เงินกู้ ยืมระยะสัน้

รวม

31 ธนัวาคม 2563

129,978

129,978

31 ธนัวาคม 2563

129,978

129,978

31 ธนัวาคม 2562

338,359

338,359

31 ธนัวาคม 2562

338,359

338,359

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พนับาท

เจ้าหนีก้ารค้า

เจ้าหนีห้มนุเวียนอ่ืน

คา่ใช้จา่ยค้างจา่ย

เงินประกนัผลงาน

เงินมดัจ�ารับลว่งหน้า

อ่ืน ๆ

รวมเจ้าหนีห้มนุเวียนอ่ืน

รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มนุเวียนอ่ืน

31 ธนัวาคม 2563

83,954

5,357

930

9,692

278

16,257

100,211

31 ธนัวาคม 2563

83,942

4,056

930

9,692

278

14,956

98,898

31 ธนัวาคม 2562

52,528

4,786

37

-

5,309

10,132

62,660

31 ธนัวาคม 2562

58,651

3,771

37

-

-

3,808

62,459

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พนับาท

เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน มีอตัราดอกเบีย้ร้อยละ 2.200-5.405 ต่อปี

เม่ือวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2562 บริษัทฯได้ท�าสญัญาเงินกู้ ยืมระยะสัน้กบัธนาคารเพ่ือการสง่ออกและน�าเข้าแหง่ประเทศไทยเพ่ือช�าระคา่สนิค้าหรือคา่อปุกรณ์ตดิตัง้ในโครงการ

จัดให้มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพืน้ท่ีห่างไกล (Zone C) กลุ่มท่ี 2 ภาคเหนือ 2 ของ “ส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ 

และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาต”ิ (โครงการ กสทช.) วงเงิน 240 ล้านบาท เพ่ือเป็นประกนัในการช�าระหนีต้ามสญัญา สถาบนัการเงินดงักลา่วได้ก�าหนดเง่ือนไขดงันี ้

1. ให้มีการโอนสทิธิการรับช�าระเงินของกิจการร่วมค้า บลสิ-แพลนเน็ต จากโครงการกสทช.ผา่นบนัทกึข้อตกลงการโอนสทิธิท่ีจดัท�าขึน้ระหวา่งกิจการร่วมค้า บลสิ-แพลนเน็ต  

กบับริษัท บลสิ-เทล จ�ากดั (มหาชน) บริษัท บลสิ อินโนเวชัน่ จ�ากดั บริษัท สโลท จ�ากดั และบริษัทฯ นอกจากนีบ้ริษัท บลสิ-เทล จ�ากดั (มหาชน) ตกลงช�าระหนีเ้งินกู้ ยืม 

ของบริษัทฯ หากเงินท่ีได้รับจากโครงการกสทช.ไมเ่พียงพอตอ่การช�าระหนี ้

2. ค�า้ประกนัโดยบญัชีเงินฝากของบริษัท บลสิ-เทล จ�ากดั (มหาชน) จ�านวนเงิน 24.90 ล้านบาท

3. ค�า้ประกนัโดยบริษัท บลสิ-เทล จ�ากดั (มหาชน)

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้จา่ยช�าระเงินกู้ ยืมระยะสัน้ของกิจการร่วมค้า บลสิ-แพลนเน็ต เป็นจ�านวนเงิน 152.72 ล้านบาท

เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินบางสว่นค�า้ประกนัโดยเงินฝากธนาคารตามท่ีกลา่วไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 11 และการจดจ�านองท่ีดินของบริษัทท่ี

เก่ียวข้องกนัแหง่หนึง่
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19. หนี้สินตามสัญญาเช่า 

บริษัทฯ มีเจ้าหนีส้ญัญาเช่า ซึ่งประกอบด้วยสญัญาเช่า 5 สญัญาเพ่ือจัดหา อาคารส�านักงาน โกดงัเก็บสินค้า เคร่ืองถ่ายเอกสาร และยานพาหนะ ส�าหรับใช้ในการ

ด�าเนินธุรกิจ โดยมีก�าหนดช�าระค่าเช่าเป็นรายเดือนรวม 48 – 120 งวด

หนีส้นิตามสญัญาเชา่

หกั ดอกเบีย้จา่ยรอตดับญัชี

หนีส้นิตามสญัญาเชา่ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562

ผลกระทบจากการน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบตั ิ:

หนีส้นิตามสญัญาเชา่

หกั ดอกเบีย้จา่ยรอตดับญัชี

หนีส้นิตามสญัญาเชา่ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563

เพ่ิมขึน้ (ลดลง) ระหวา่งปี :

บวก หนีส้นิตามสญัญาเชา่ เพ่ิมขึน้ระหวา่งวด

หกั ดอกเบีย้จา่ยรอตดับญัชี เพ่ิมขึน้ระหวา่งวด

หนีส้นิตามสญัญาเชา่ เพ่ิมขึน้ (ลดลง) ระหวา่งงวด :

บวก ดอกเบีย้รอตดับญัชีตดัจา่ย

หกั เงินจา่ยช�าระ

หนีส้นิตามสญัญาเชา่ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563

หกั  สว่นท่ีถงึก�าหนดช�าระภายในหนึง่ปี

หนีส้นิตามสญัญาเชา่ สทุธิ

20,340

(4,042)

16,298

80,996

(23,087)

74,207

7,376

(2,284)

5,092

4,870

(11,578)

72,591

(7,831)

64,760

19,971

(4,016)                                 

15,955

80,996

(23,087)

73,862

7,376

(2,284)

5,092

4,852

(11,405)

72,403

(7,643)

64,760

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พนับาท

คา่เสื่อมราคาของสนิทรัพย์สทิธิการใช้

ดอกเบีย้จา่ยจากหนีต้ามสญัญาเชา่

รวม

6,317

4,870

11,007

6,317

4,852

10,989

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พนับาท

ส�าหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสญัญาเช่าท่ีรับรู้ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนส�าหรับปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 แสดงได้ดงันี ้
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รายงานประจ�าปี บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ากดั (มหาชน) พ.ศ. 2563

รายละเอียดของจ�านวนเงินท่ีต้องจ่ายช�าระของหนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงันี ้

บริษัทมีเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหนึ่ง โดยบริษัทไม่มีหลกัประกนัเงินกู้ ยืม และมีก�าหนดช�าระภายใน 2 ปี อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 2

พนับาท

พนับาท

งบการเงินรวม 31 ธนัวาคม 2563 งบการเงินเฉพาะกิจการ 31 ธนัวาคม 2563

ถงึก�าหนดการจา่ยช�าระภายในหนึง่ปี

ถงึก�าหนดการจา่ยช�าระมากกวา่หนึง่ปี

รวม

หนีส้นิตาม 

สญัญาเชา่การเงิน

12,327

84,810

97,137

12,132

84,810

96,942

หนีส้นิตาม 

สญัญาเชา่การเงิน

ดอกเบีย้

รอตดัจา่ย

(4,496)

(20,050)

(24,546)

(4,489)

(20,050)

(24,539)

7,831

64,760

72,591

7,643

64,760

74,403

ดอกเบีย้

รอตดัจา่ย
สทุธิ สทุธิ

งบการเงินรวม 31 ธนัวาคม 2562 งบการเงินเฉพาะกิจการ 31 ธนัวาคม 2562

ถงึก�าหนดการจา่ยช�าระภายในหนึง่ปี

ถงึก�าหนดการจา่ยช�าระมากกวา่หนึง่ปี

รวม

หนีส้นิตาม 

สญัญาเชา่การเงิน

3,442

16,898

20,340

3,268

16,703

19,971

หนีส้นิตาม 

สญัญาเชา่การเงิน

ดอกเบีย้

รอตดัจา่ย

(1,204)

(2,838)

(4,042)

(1,185)

(2,831)

(4,016)

2,238

14,060

16,298

2,083

13,872

15,955

ดอกเบีย้

รอตดัจา่ย
สทุธิ สทุธิ

20. หนี้สินหมุนเวียนอื่น

ยอดคงเหลือของหนีส้ินหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 และ มีรายละเอียดดงันี ้

21. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน – สุทธิ

ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย

ภาษีมลูคา่เพ่ิม

อ่ืน ๆ

รวม

31 ธนัวาคม 2563

505

1,549

187

2,241

31 ธนัวาคม 2563

460

1,188

187

1,835

31 ธนัวาคม 2562

912

-

757

1,669

31 ธนัวาคม 2562

870

-

757

1,627

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พนับาท

ยอดยกมา

บวก กู้ เพ่ิม

หกั ช�าระคืน

ยอดคงเหลือ

หกั  สว่นท่ีถงึก�าหนดช�าระภายในหนึง่ปี

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน-สทุธิ

31 ธนัวาคม 2563

-

10,000

-

10,000

-

10,000

31 ธนัวาคม 2563

-

10,000

-

10,000

-

10,000

31 ธนัวาคม 2562

10,500

-

-

10,500

  (10,500)

-

31 ธนัวาคม 2562

10,500

-

-

10,500

(10,500)

-

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พนับาท
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รายงานประจ�าปี บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ากดั (มหาชน) พ.ศ. 2563

ค่าใช้จ่ายท่ีรับรู้ในก�าไรหรือขาดทนุส�าหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงันี ้

บริษัทฯ ได้วา่จ้างนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัในการค�านวณตามมาตรฐานการบญัชีก�าหนดโดยข้อสมมตใินการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีส�าคญั 

ท่ีใช้ในการค�านวณประมาณการหนีส้นิภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน ตามท่ีมี พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานเพ่ิมคา่ชดเชย ให้กบัลกูจ้างท่ีลาออกมีอายงุานครบ 

20 ปี ขึน้ไปได้คา่ชดเชย 400 วนั โดยข้อสมมตใินการประมาณตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีใช้การค�านวณ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัตอ่ไปนี ้

*   ขึน้อยูก่บัอตัราถวัเฉลีย่ของกลุม่อายขุองพนกังาน

** อ้างอิงตามตารางมรณะไทย 2560 ประเภทสามญั (TMO 2017 : Thai Mortality Ordinary Tables of 2017)

22. ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนส�าหรับผลประโยชน์พนักงาน

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหนีส้ินไม่หมุนเวียนส�าหรับผลประโยชน์พนักงาน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงันี ้

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัต้นปี

ต้นทนุบริการในอดีตจากการเปลี่ยนแปลง

    -ผลประโยชน์

ต้นทนุบริการปัจจบุนัและต้นทนุดอกเบีย้

ผลประโยชน์จา่ยระหวา่งงวด

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัสิน้งวด

31 ธนัวาคม 2563

15,547

-

1,469

(4,206)

12,810

31 ธนัวาคม 2563

15,041

-

1,367

(4,206)

12,202

31 ธนัวาคม 2562

10,593

3,005

1,949

-

15,547

31 ธนัวาคม 2562

10,593

 2,994 

 1,454 

-

15,041

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พนับาท

ต้นทนุในอดีต

ต้นทนุบริการปัจจบุนั

ต้นทนุดอกเบีย้

รวม

2563

-

1,134

335

1,469

2563

-

1,047

320

1,367

2562

3,005

1,570

379

4,954

2562

2,994

1,087

367

4,448

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พนับาท

ส�าหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563

อตัราคดิลด

อตัราการเพ่ิมขึน้ของเงินเดือน

สดัสว่นของพนกังานท่ีเลือกลาออกก่อนเกษียณอายุ

อตัรามรณะ

2563

2.50%

2.78 %

0-31.00 %

TMO 2017

2562

1.50-2.50%

2.78 %

0-31.00 %

TMO 2017

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

ข้อสมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีน�ามาวิเคราะห์ความอ่อนไหว ได้แก่ อตัราคิดลด อตัราการเพ่ิมขึน้ของเงินเดือน และการมรณะ 

โดยถือว่าข้อสมมติอ่ืนไม่เปลี่ยนแปลง ซึง่ผลกระทบของการวิเคราะห์ความอ่อนไหวจากการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติท่ีเก่ียวข้องดงักล่าวข้างต้นท่ีอาจเป็นไปได้ อย่างสม

เหตสุมผล ส�าหรับปี 2563 มีดงันี ้

- ถ้าอตัราคิดลดเพ่ิมขึน้(ลดลง)ร้อยละ 0.5 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานจะลดลง 0.57-12.73 ล้านบาท (เพ่ิมขึน้ 0.59-13.56 ล้านบาท)

- ถ้าอตัราการเพ่ิมขึน้ของเงินเดือนเพ่ิมขึน้ (ลดลง) ร้อยละ 0.5 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานจะเพ่ิมขึน้ 0.60-13.67 ล้านบาท (ลดลง 0.56-12.63 ล้านบาท)

- ถ้าอตัราการหมนุเวียนพนกังานเพ่ิมขึน้ (ลดลง) ร้อยละ 0.5 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานจะเพ่ิมขึน้ 0.59-12.64 ล้านบาท (ลดลง 0.59-13.39 ล้านบาท)

ในการรายงานการวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้น มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน ได้ค�านวณโดยการใช้วิธีเดียวกันกับท่ีค�านวณภาระผูกพนั 

ผลประโยชน์พนกังานท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน

เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 พระราชบญัญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศลงในราชกิจจานเุบกษา ซึง่ได้ก�าหนดอตัราค่าชดเชยเพ่ิมเติมกรณี

นายจ้างเลิกจ้าง ส�าหรับลกูจ้างซึง่ท�างานติดต่อกนัครบ 20 ปีขึน้ไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอตัราสดุท้าย 400 วนั กฎหมายดงักล่าวมีผลบงัคบัใช้ตัง้แต ่

วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการส�าหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน และมีผลกระทบให้กลุ่มบริษัท 

มีหนีส้ินส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเพ่ิมขึน้ 3.01 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 2.99 ล้านบาท) ทัง้นีบ้ริษัทฯได้บนัทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดงักล่าว

โดยรับรู้ต้นทนุบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทนัทีในงบก�าไรขาดทนุแล้วในปี 2562

23. ภาษีเงินได้

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยได้ค�านวณก�าไร (ขาดทนุ) สทุธิทางภาษีโดยการน�ารายการท่ีมิให้ถือเป็นรายจา่ยทางภาษี และรายการสว่นท่ีได้รับการลดหยอ่นหรือยกเว้นภาษี 

มาบวกหรือหกัตามหลกัเกณฑ์แหง่ประมวลรัษฎากรแล้ว

อตัราท่ีใช้ในการค�านวณภาษีเงินได้นิตบิคุคลในปี 2563 และ 2562 ในอตัราร้อยละ 20 ตามล�าดบั และอตัราท่ีใช้ในการค�านวณภาษีเงินได้รอตดับญัชีใช้อตัราร้อยละ 20

23.1 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�าหรับปี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย

ภาษีเงินได้ปัจจบุนั

ภาษีเงินได้นิติบคุลระหวา่งปี

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจากการเกิดผลตา่งชัว่คราว 

และการกลบัรายการผลแตกตา่งชัว่คราว

 รวม

2563

4,417

315

4,732

2563

4,417

336

4,753

2562

-

3,683

3,683

2562

-

3,779

3,779

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พนับาท

ส�าหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563
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รายงานประจ�าปี บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ากดั (มหาชน) พ.ศ. 2563

23.2 รายการกระทบยอดจ�านวนเงินระหวา่งคา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้กบัผลคณูของก�าไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีท่ีใช้ส�าหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สามารถแสดงได้ดงันี ้

23.3 องค์ประกอบของสนิทรัพย์ได้รอการตดับญัชีประกอบด้วยรายการดงัตอ่ไปนี ้

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืน

สนิค้าคงเหลือ

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน

ขาดทนุท่ียงัไมไ่ด้น�ามาใช้

รวม

31 ธนัวาคม 2563

1,734

2,969

2,563

272

7,538

31 ธนัวาคม 2563

1,734

2,969

2,441

272

7,416

31 ธนัวาคม 2562

1,849

2,623

3,109

272

 7,853 

31 ธนัวาคม 2562

1,849

2,623

3,008

272

 7,752 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พนับาท

ก�าไร(ขาดทนุ)ทางบญัชีก่อนหกัรายได้ท่ีไมเ่สียภาษี

หกั  รายได้ท่ีไมร่วมคดิภาษีเงินได้

ก�าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินได้นิตบิคุคล

อตัราภาษีเงินได้นิตบิคุคล

ภาษีค�านวณจากอตัราภาษีเงินได้ 20%

ผลกระทบทางภาษีเงินได้รอการตดับญัชี

ผลกระทบทางภาษีท่ีไมส่ามารถน�ามาหกัในการค�านวณก�าไรเพ่ือเสียภาษี;

     - คา่ใช้จา่ยต้องห้าม

     - ผลขาดทนุท่ียงัไมน่�ามาใช้

(รายได้)คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยูใ่น - งบก�าไร(ขาดทนุ)

2563

5,669

-

5,669

20%

1,134

315

4,644

(1,361)

4,732

2563

15,244

-

15,244

20%

3,049

336 

2,729

(1,361)

4,753

2562

2,687

-

2,687

20%

537

3,683

-

(537)

3,683

2562

12,830

-

12,830

20%

2,566

3,779

(2,029)

(537)

3,779

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พนับาท

ส�าหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563

24. ทุนส�ารองตามกฎหมาย

ตามพระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจ�ากดั พ.ศ. 2535 บริษัทฯจะต้องจดัสรรก�าไรสทุธิประจ�าปีสว่นหนึง่ไว้เป็นเงินทนุส�ารองตามกฎหมายไมน้่อยกวา่ร้อยละห้าของก�าไรสทุธิ

ประจ�าปี หกัด้วยยอดขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุส�ารองนีจ้ะมีจ�านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละสบิของทนุจดทะเบียน ทนุส�ารองดงักลา่วจะน�าไปจา่ยเป็นเงินปันผลไมไ่ด้
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25. ข้อมูลทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงาน

ข้อมลูสว่นงานด�าเนินงานท่ีน�าเสนอนีส้อดคล้องกบัรายงานภายในของกลุม่บริษัทท่ีผู้ มีอ�านาจตดัสินใจสงูสดุด้านการด�าเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม�่าเสมอเพ่ือใช้

ในการตดัสนิใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัสว่นงานและประเมินผลการด�าเนินงานของสว่นงาน

เพ่ือวตัถปุระสงค์ในการบริหารงาน กลุม่บริษัทจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหนว่ยธรุกิจตามประเภทของรายได้และบริการ   กลุม่บริษัทมีสว่นงานท่ีรายงานทัง้สิน้ 3 สว่นงาน ดงันี ้

1) รายได้จากการขายสนิค้า ซึง่มาจากการเป็นตวัแทนจ�าหนา่ยขายสนิค้า (Reseller) และการขายงานโครงการ ซึง่ประกอบด้วย การเป็นผู้ขายระบบ (System Integrator) 

และเป็นผู้ผลติ (Manufacturer)

2) รายได้จากการให้บริการ ซึง่เป็นบริการโดยตรงของบคุลากรทางเทคนิคของกลุม่บริษัท อยา่งเชน่ การดแูลรักษาหลงัการขาย การซอ่มแซมอปุกรณ์

3) รายได้จากการเป็นผู้ให้บริการ ซึง่มาจากการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสงูผา่นสายไฟเบอร์ การบริการระบบสื่อสารบนคลาวด์แบบรายเดือน (Cloud Subscription 

and Managed Services)

กลุม่บริษัทไมมี่การรวมสว่นงานด�าเนินงานอ่ืนเป็นสว่นงานท่ีรายงานข้างต้น

ผู้ มีอ�านาจตดัสินใจสงูสดุสอบทานผลการด�าเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกนัเพ่ือวตัถปุระสงค์ในการตดัสินใจเก่ียวกบัการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผล

การปฏิบตัิงานกลุม่บริษัทประเมินผลการปฏิบตัิงานของสว่นงานโดยพิจารณาจากก�าไรหรือขาดทนุจากการด�าเนินงานซึง่วดัมลูคา่โดยใช้เกณฑ์เดียวกบัท่ีใช้ในการวดัก�าไรหรือ

ขาดทนุจากการด�าเนินงานในงบการเงิน อยา่งไรก็ตาม กลุม่บริษัทบริหารงานด้านการจดัหาเงิน ซึง่ท�าให้เกิดคา่ใช้จา่ยทางการเงินและรายได้ทางการเงิน คา่ใช้จา่ยในการขาย

และบริหาร และภาษีเงินได้โดยไมมี่การปันสว่นให้แตล่ะสว่นงานด�าเนินงาน

ก�าไรขาดทนุ จ�าแนกตามสว่นงานส�าหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงันี ้

ส�าหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563

รายได้:

ขาย

ต้นทนุขาย

ก�าไรขัน้ต้น

คา่ใช้จา่ยในการขาย

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร

ก�าไร (ขาดทนุ) สทุธิจากการด�าเนินงาน

รายได้อ่ืน

ต้นทนุทางการเงิน

ก�าไรสทุธิก่อนภาษี

คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้

ก�าไร (ขาดทนุ) สทุธิ

สนิทรัพย์สว่นกลาง

สนิทรัพย์ถาวร

รวมสนิทรัพย์

รายได้จากการขายสนิค้า

งบการเงินรวม (พนับาท)

489,981

(388,801)

101,180

รายได้จากการบริการ รายได้จากการเป็นผู้ให้บริการ รวม

78,605

(36,444)

42,161

27,449

(25,542)

1,907

596,035

(450,787)

145,248

(35,773)

(94,932)

14,543

11,039

(18,409)

7,173

(4,732)

2,441

660,571

147,186

807,757
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26. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

คา่ใช้จา่ยส�าคญั ๆ ส�าหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ซึง่จ�าแนกตามลกัษณะได้ดงันี ้

ข้อมลูเก่ียวกบัเขตภมิูศาสตร์

กลุม่บริษัทด�าเนินธรุกิจในเขตภมิูศาสตร์เดียวคือ ประเทศไทย ดงันัน้ รายได้และสนิทรัพย์ท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินจงึถือเป็นการรายงานตามเขตภมิูศาสตร์แล้ว

ข้อมลูเก่ียวกบัลกูค้ารายใหญ่

ในระหว่างปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้จากลกูค้ารายใหญ่จ�านวน 10 ราย จ�านวนเงินรวมประมาณ 341.29 ล้านบาท คิดเป็น 

ร้อยละ 57 ของรายได้ รวมในระหวา่งปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 รายได้จากการขายและบริการตา่งประเทศคิดเป็นประมาณร้อยละ  6 (2562: ร้อยละ 2) ของยอดรายได้

จากการขายและบริการ

ส�าหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562

รายได้:

ขาย

ต้นทนุขาย

ก�าไรขัน้ต้น

คา่ใช้จา่ยในการขาย

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร

ก�าไร (ขาดทนุ) สทุธิจากการด�าเนินงาน

รายได้อ่ืน

ต้นทนุทางการเงิน

ก�าไรสทุธิก่อนภาษี

คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้

ก�าไร (ขาดทนุ) สทุธิ

สนิทรัพย์สว่นกลาง

สนิทรัพย์ถาวร

รายได้จากการขายสนิค้า

งบการเงินรวม (พนับาท)

620,513

(563,320)

57,193

รายได้จากการบริการ รายได้จากการเป็นผู้ให้บริการ รวม

184,470

(87,979)

96,491

30,171

(28,496)

1,675

835,155

(679,796)

155,359

(45,747)

(104,364)

5,248

14,054

(16,615)

2,687

(3,683)

(996)

727,402

166,462

893,864

เงินเดือน คา่แรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังาน

คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ�าหนา่ย

คา่เชา่ตามสญัญาเชา่ด�าเนินงาน

วตัถดุบิใช้ไป

การเปลี่ยนแปลงสนิค้าในสนิค้าส�าเร็จรูปและงานระหวา่งท�า

2563

98,924

28,944

5,484

365,531

(12,906)

2563

88,003

21,128

5,435

365,978

(12,906)

2562

106,628

29,403

14,404

534,420

(33,122)

2562

98,858

29,267

14,372

534,420

(33,122)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พนับาท

ส�าหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม
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27. กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

กลุม่บริษัทและพนกังานได้ร่วมกนัจดัตัง้กองทนุส�ารองเลีย้งชีพขึน้ตามพระราชบญัญตักิองทนุส�ารองเลีย้งชีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุม่บริษัทและพนกังานจะจา่ยสมทบ 

เข้ากองทนุเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 5 ของเงินเดือน กองทนุส�ารองเลีย้งชีพนีบ้ริหารโดยบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุทิสโก้ จ�ากดั และจะจา่ยให้แก่พนกังานเม่ือพนกังาน

นัน้ออกจากงานตามระเบียบวา่ด้วยกองทนุของกลุม่บริษัท ในระหวา่งปี 2563 และ 2562 กลุม่บริษัทรับรู้เงินสมทบดงักลา่วเป็นคา่ใช้จา่ยจ�านวนเงิน 2.11 ล้านบาท (งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 1.99 ล้านบาท) และ 1.45 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ 1.36 ล้านบาท) ตามล�าดบั

28. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า

28.1 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสถาบนัการเงิน

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุม่บริษัทมีหนงัสือค�า้ประกนัซึง่ออกโดยธนาคารในนามของกลุม่บริษัทเหลืออยูเ่ป็นจ�านวนเงิน 132.84 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ 132.84 ล้าน

บาท) ซึง่เก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบตับิางประการตามปกตธิรุกิจของกลุม่บริษัท เพ่ือค�า้ประกนัการปฏิบตังิานตามสญัญา

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษัทฯมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัหนงัสือเลตเตอร์ออฟเครดติจากธนาคารให้แก่เจ้าหนีค้า่สนิค้า เป็นจ�านวนเงิน 9.12 ล้านบาท

28.2 ภาระผกูพนัท่ีเกิดจากสญัญา

สญัญากิจการร่วมค้า บลสิ-แพลนเน็ต

บริษัทฯได้ตกลงกบับริษัท บลสิ-เทล จ�ากดั (มหาชน) เพ่ือจดัตัง้กิจการร่วมค้าในนาม “กิจการร่วมค้า บลสิ-แพลนเน็ต” โดยมีวตัถปุระสงค์ในการย่ืนข้อเสนอประกวดราคา

และเสนอราคา ในโครงการจดัให้มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสงูในพืน้ท่ีหา่งไกล (Zone C) กลุม่ท่ี 2 ภาคเหนือ 2 ของ “ส�านกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์

และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาต”ิ (ส�านกังาน กสทช.) โดยสญัญาดงักลา่วมีเง่ือนไขท่ีส�าคญั ดงันี ้

- สิทธิหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีเกิดขึน้กับกิจการร่วมค้าการลงทุนในโครงการ รายได้และค่าใช้จ่าย ตลอดจนการควบคุมและการด�าเนินงานโครงการนัน้  

บริษัท บลสิ-เทล จ�ากดั (มหาชน) เป็นผู้ รับผิดชอบทัง้หมดแตเ่พียงฝ่ายเดียว

- คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายตกลงมอบอ�านาจให้บริษัท บลิส-เทล จ�ากัด (มหาชน) เป็นผู้ มีอ�านาจแต่เพียงฝ่ายเดียวในการคัดเลือก Vendor/ Supplier/ Contractor  

ตลอดจนการเลือกซือ้ หรือใช้งานวสัด ุอปุกรณ์ รวมถงึการวา่จ้างผู้ รับเหมาชว่งตา่งๆในการด�าเนินการงานในโครงการและการคดัเลือกผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสงู

- กิจการร่วมค้า บลิส-แพลนเน็ตตกลงสั่งซือ้วัสดุ อุปกรณ์ จากบริษัทฯตามท่ีตกลงกับบริษัท บลิส-เทล จ�ากัด (มหาชน) และตกลงให้บริษัทฯ มีสิทธิเข้าเสนอราคา 

รับเหมาช่วงเป็นรายแรก โดยหากมีการเสนอราคารับเหมาช่วงเท่ากนับริษัท บลิส-เทล จ�ากดั (มหาชน) ตกลงเลือกบริษัทฯเป็นผู้ รับเหมาช่วงในพืน้ท่ีนัน้ๆ ทัง้นี ้บริษัทฯไม่ได้

มีเงินลงทนุในกิจการร่วมค้าดงักล่าว

บริษัทฯมียอดลกูหนีค้งเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จ�านวน 80.61  ล้านบาท

สญัญาโครงการจดัให้มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสงูในพืน้ท่ีหา่งไกล (Zone C) กลุม่ท่ี 2 ภาคเหนือ 2

บริษัทฯมีภาระผกูพนัตามสญัญาในฐานะผู้ ร่วมค้าของกิจการร่วมค้า บลสิ-แพลนเน็ต โดยสญัญาดงักลา่วมีมลูคา่งานจ�านวน 1,998 ล้านบาท (เป็นราคารวมภาษีมลูคา่เพ่ิม 

และคา่ใช้จา่ยอ่ืน) โดยโครงการมีการก�าหนดเวลาเสร็จสิน้ภายใน 5 ปี 360 วนั นบัจากวนัลงนามสญัญา

29. การเปิดเผยข้อมูลส�าหรับเครื่องมือทางการเงิน

29.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ มีเคร่ืองมือทางการเงินท่ีส�าคญัท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วยเงินฝากสถาบนัการเงิน ลกูหนีแ้ละเจ้าหนีก้ารค้า บริษัทฯ มีความเสี่ยงท่ีเก่ียวข้องกบั

เคร่ืองมือทางการเงินดงักลา่วและมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดงันี ้

ความเสี่ยงด้านเครดติ

(ก) ลกูหนีก้ารค้า

บริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านการให้สนิเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลกูหนีก้ารค้า ฝ่ายบริหารควบคมุความเสี่ยงนีโ้ดยการก�าหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคมุสนิเช่ือท่ีเหมาะ

สมดงันัน้บริษัทฯ จงึไมค่าดวา่จะได้รับความเสียหายท่ีเป็นสาระส�าคญัจากการให้สนิเช่ือ จ�านวนเงินสงูสดุท่ีบริษัทฯ อาจต้องสญูเสียจากการให้สนิเช่ือคือมลูคา่ตามบญัชีของลกู

หนีก้ารค้าท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน

(ข) เงินฝากสถาบนัการเงิน

บริษัทฯ มีความเสี่ยงท่ีเกิดจากเงินฝากสถาบนัการเงิน อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากคูส่ญัญาเป็นธนาคารท่ีมีความนา่เช่ือถือ ซึง่บริษัทพิจารณาวา่มีความเสี่ยงด้านเครดติต�่า

ความเสี่ยงด้านสภาพคลอ่ง

บริษัทฯ ก�ากบัดแูลความเสีย่งด้านสภาพคลอ่งและรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ท่ีผู้บริหารพิจารณาวา่เพียงพอในการจดัหาเงินเพ่ือใช้ในการด�าเนินงาน

ของบริษัทฯ และลดผลกระทบจาก ความผนัผวนในกระแสเงินสด
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ระยะเวลาการครบก�าหนดคงเหลอืตามสญัญาของหนีส้นิทางการเงิน ณ วนัท่ีรายงานมีรายละเอียดดงันี ้

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563

หนีส้นิทางการเงินท่ีไมใ่ชอ่นพุนัธ์

- เจ้าหนีอ่ื้น

- หนีส้นิตามสญัญาเชา่สทุธิ

- เจ้าหนีก้รมสรรพากร

หนีส้นิทางการเงินท่ีเป็นอนพุนัธ์

มลูคา่

ตามบญัชี

16,257

72,591

1,549

90,397

-

มากกวา่ 1 ปี

แตไ่มเ่กิน 2 ปี

-

8,021

-

8,021

-

ภายใน 1 ปี

หรือน้อยกวา่

16,257

7,832

1,549

25,638

-

มากกวา่ 2 ปี

แตไ่มเ่กิน 5 ปี

-

27,958

-

27,958

-

 

มากกวา่ 5 ปี

-

28,780

-

28,780

-

 

รวม

16,257

72,591

1,549

90,397

-

กระแสเงินสดตามสญัญา (งบการเงินรวม)

ล้านบาท

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563

หนีส้นิทางการเงินท่ีไมใ่ชอ่นพุนัธ์

- เจ้าหนีอ่ื้น

- หนีส้นิตามสญัญาเชา่สทุธิ

- เจ้าหนีก้รมสรรพากร

หนีส้นิทางการเงินท่ีเป็นอนพุนัธ์

มลูคา่

ตามบญัชี

14,956

72,402

1,187

88,545

-

มากกวา่ 1 ปี

แตไ่มเ่กิน 2 ปี

-

8,021

-

8,021

-

ภายใน 1 ปี

หรือน้อยกวา่

14,956

7,643

1,187

23,786

-

มากกวา่ 2 ปี

แตไ่มเ่กิน 5 ปี

-

27,958

-

27,958

-

 

มากกวา่ 5 ปี

-

28,780

-

28,780

-

 

รวม

14,956

72,402

1,187

88,545

-

กระแสเงินสดตามสญัญา (งบการเงินเฉพาะบริษัท)

ล้านบาท
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ความเสี่ยงด้านตลาด

ความเสี่ยงจากอตัราดอกเบีย้

กลุม่บริษัทมีความเสี่ยงจากอตัราดอกเบีย้ท่ีส�าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากธนาคาร เงินเบกิเกินบญัชี เงินกู้ ยืมระยะสัน้และเงินกู้ ยืมระยะยาวท่ีมีดอกเบีย้ และหนีส้นิตาม

สญัญาเชา่การเงิน สนิทรัพย์และหนีส้นิทางการเงินสว่นใหญ่มีอตัราดอกเบีย้ท่ีปรับขึน้ลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบีย้คงท่ีซึง่ใกล้เคียงกบัอตัราตลาดในปัจจบุนั

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สนิทรัพย์และหนีส้นิทางการเงินท่ีส�าคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบีย้ และส�าหรับสนิทรัพย์และหนีส้นิทางการเงินท่ีมีอตัรา

ดอกเบีย้คงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบก�าหนดหรือวนัท่ีมีการก�าหนดอตัราดอกเบีย้ใหม ่(หากวนัท่ีมีการก�าหนดอตัราดอกเบีย้ใหมถ่งึก่อน) ได้ดงันี ้

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สนิทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืน

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค�า้ประกนั

หนีส้นิทางการเงิน

เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงิน

สนิทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืน

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค�า้ประกนั

หนีส้นิทางการเงิน

เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงิน

มีอตัราดอกเบีย้ลอยตวั

มีอตัราดอกเบีย้ลอยตวั

2563

1.33

-

6.4

-

-

10

-

2563

0.15

-

6.4

-

-

10

-

2563

5.49

-

15

129.98

-

-

65.68

2563

5.49

-

15

129.98

-

-

65.68

2563

24.72

274.38

-

-

105.21

-

-

2563

20.17

291.91

-

-

103.90

-

-

2563

31.54

274.38

21.4

129.9

105.21

10

65.68

2563

25.81

291.91

21.4

129.98

103.90

10

65.68

2562

4.08

-

6.4

-

-

10.5

-

2562

3.39

-

6.4

-

-

10.5

-

2562

5.65

2.95

15

338.36

-

-

16.3

2562

5.65

2.95

15

338.36

-

-

15.96

2562

24.58

445.83

-

-

62.86

-

-

2562

24.58

452.86

-

-

62.46

-

-

2562

 

34.31

448.78

21.4

338.36

62.86

10.5

16.3

2562

 

33.62

455.81

21.4

338.36

62.46

10.5

15.96

มีอตัราดอกเบีย้คงท่ี

มีอตัราดอกเบีย้คงท่ี

ไมมี่อตัราดอกเบีย้

ไมมี่อตัราดอกเบีย้

รวม

รวม

ล้านบาท

ล้านบาท
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ความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน

กลุม่บริษัทมีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนท่ีส�าคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซือ้หรือขายสนิค้าและการกู้ ยืมเป็นเงินตราตา่งประเทศ กลุม่บริษัทได้ลดความเสี่ยงดงักลา่วโดย

การท�าสญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหน้าซึง่มีอายสุญัญาไมเ่กินหนึง่ปีเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหารความเสี่ยง

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 กลุม่บริษัทมียอดคงเหลือของสนิทรัพย์และหนีส้นิทางการเงินท่ีเป็นสกลุเงินตราตา่งประเทศดงันี ้

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุม่บริษัทมีสญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหน้าคงเหลือดงันี ้

มลูคา่ยตุธิรรมของสญัญาซือ้ขายอตัราแลกเปลี่ยนลว่งหน้า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีจ�านวนเงิน 11.21 ล้านบาท (ปี 2562 จ�านวน 12.03 ล้านบาท)

มลูคา่ยตุธิรรมของสญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหน้าอยูใ่นข้อมลูระดบัท่ี 2 ของล�าดบัชัน้มลูคา่ยตุธิรรม

มลูคา่ยตุธิรรมสทุธิของสญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหน้าค�านวณโดยใช้อตัราท้องตลาดท่ีก�าหนด

โดยธนาคารท่ีเก่ียวข้องเสมือนวา่ได้ยกเลกิสญัญาดงักลา่ว ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน

มลูคา่ยตุธิรรม

สนิทรัพย์ทางการเงินและหนีส้นิทางการเงินทัง้หมดของบริษัทฯ วดัมลูคา่ด้วยวิธีราคาทนุตดัจ�าหนา่ย และเน่ืองจากสนิทรัพย์และหนีส้นิทางการเงินสว่นใหญ่ของบริษัทฯ 

จดัอยูใ่นประเภทระยะสัน้มีอตัราดอกเบีย้ใกล้เคียงกบัอตัราดอกเบีย้ในตลาด บริษัทฯ จงึประมาณมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรัพย์และหนีส้นิทางการเงินใกล้เคียงกบัมลูคา่ 

ตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

มลูคา่ยตุธิรรม หมายถงึ จ�านวนเงินท่ีผู้ ซือ้และผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสนิทรัพย์กนัในขณะท่ีทัง้สองฝ่ายมีความรอบรู้และเตม็ใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถตอ่รองราคา

กนัได้อยา่งเป็นอิสระ ในลกัษณะท่ีไมมี่ความเก่ียวข้องกนั วิธีการก�าหนดมลูคา่ยตุิธรรมขึน้อยูก่บัลกัษณะของเคร่ืองมือทางการเงิน มลูคา่ยตุธิรรมจะก�าหนดจากราคาตลาด

ลา่สดุหรือก�าหนดขึน้โดยใช้เกณฑ์การวดัมลูคา่ท่ีเหมาะสม

30. การบริหารจัดการทุน

วตัถุประสงค์ของกลุ่มบริษัทในการบริหารทางการเงิน คือ การด�ารงไว้ซึ่งความสามารถในการด�าเนินงานอย่างต่อเน่ือง การด�ารงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสม  

และรักษาอตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นไมใ่ห้เกินข้อก�าหนดของสญัญาเงินกู้ ยืม

กลุม่บริษัทมีอตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ถือหุ้น ณ 31 ธนัวาคม 2563 ในงบการเงินรวมเทา่กบั 0.95 : 1 ( 31 ธนัวาคม 2562 เทา่กบั 1.17 :1) และ ในงบการเงินเฉพาะกิจการ

เทา่กบั 0.95 :1 ( 31 ธนัวาคม 2562 เทา่กบั 1.14:1)

สนิทรัพย์ทางการเงิน หนีส้นิทางการเงิน อตัราแลกเปลี่ยน

สกลุเงิน

ดอลลาร์สหรัฐฯ (ล้าน)

ยโูร (ล้าน)

ปอนด์

31 ธนัวาคม 2563

(ล้าน)

0.31

-

-

31 ธนัวาคม 2563

(ล้าน)

1.53

0.03

0.12

31 ธนัวาคม 2563

30.0371

36.8764

40.6403

31 ธนัวาคม 2562

(ล้าน)

0.39

-

-

31 ธนัวาคม 2562

(ล้าน)

1.86

0.10

0.16

31 ธนัวาคม 2562

30.1540

33.7311

39.5217

งบการเงินรวม/งบเฉพาะกิจการ

(บาทตอ่หนว่ยเงินตราตา่งประเทศ)

จ�านวนท่ีซือ้สกลุเงิน อตัราแลกเปลี่ยนตามสญัญาของจ�านวนท่ีซือ้ วนัท่ีครบก�าหนดสญัญา

ดอลลาร์สหรัฐฯ 

(ล้านบาท)

2.28

(บาทตอ่หนว่ยเงินตราตา่งประเทศ)

29.925 – 30.34

(ล้าน)

16 กรกฎาคม 2563 - 23 มีนาคม 2564

งบการเงินรวม/งบเฉพาะกิจการ

ณ 31 ธนัวาคม 2563
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31. การจัดประเภทรายการบัญชีในงบแสดงฐานะทางการเงิน 

บริษัทฯ ได้จดัประเภทบญัชีบางรายการในงบการเงินท่ีน�ามาแสดงเปรียบเทียบใหม ่ เพ่ือให้สอดคล้องกบัการจดัประเภทรายการบญัชีของงวดปัจจบุนั ซึง่ไมมี่ผลกระทบตอ่

ก�าไรส�าหรับปี หรือสว่นของผู้ ถือหุ้นตามท่ีเคยรายงานไว้ การจดัประเภทรายการใหมท่ี่ส�าคญัมีดงัตอ่ไปนี:้

32. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินนีไ้ด้รับอนมุตัจิากคณะกรรมการของบริษัทฯ เม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2564

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ลกูหนีก้ารค้า - กิจการอ่ืน

ลกูหนีอ่ื้น – กิจการอ่ืน

ลกูหนีอ่ื้น – กิจการท่ีเก่ียวข้อง 

สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน

เจ้าหนีก้ารค้า – กิจการอ่ืน

เจ้าหนีก้ารค้า – กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั

เจ้าหนีอ่ื้น - กิจการอ่ืน

หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน

ตามท่ีเคย

รายงานไว้

433,163

22,834

-

-

(64,029)

-

(6,422)

-

ตามท่ีเคย

รายงานไว้

433,163

22,641

-

-

(58,651)

-

(5,435)

-

จดั

ประเภทใหม่

(6,123)

(1,094)

6,123

1,094

5,378

-

(3,710)

(1,669)

จดั

ประเภทใหม่

(6,123)

(1,091)

6,123

1,091

-

-

1,627

(1,627)

หลงัการ

จดัประเภทใหม่

427,040

21,739

-

1,094

(52,528)

-

(10,132)

(1,669)

หลงัการ

จดัประเภทใหม่

427,040

21,550

-

1,091

(58,651)

-

(3,808)

(1,627)

พนับาท

นายเทรเวอร์ จอห์น ทอมสนั
กรรมการผู้อ�านวยการ และหวัหน้าเจ้าหน้าท่ีด้านเทคโนโลยี (CTO)

นายประพฒัน์ รัฐเลศิกานต์ 
กรรมการผู้อ�านวยการ และหวัหน้าเจ้าหน้าท่ีบริหาร (CEO)
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จ�านวนทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้ว

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียนจ�านวน 250.00 ล้านบาท และมีทนุท่ีออกและเรียกช�าระแล้วจ�านวน 250.00 ล้านบาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญั

จ�านวน 250 ล้านหุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อนัดบัแรก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563

หมายเหต*ุ :

(1) ข้อจ�ากัดการถือครองหลักทรัพย์ของบุคคลต่างด้าว บริษัทฯ มีข้อจ�ากัดการถือครองหลักทรัพย์ของบุคคลต่างด้าวไว้ร้อยละ 49 ของทุนช�าระแล้ว  โดย  

ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2563 มีบคุลลตา่งด้าวถือครองหลกัทรัพย์ PLANET ร้อยละ 28.22 ของทนุช�าระแล้ว

(2) กลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ท่ีโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลตอ่การก�าหนดนโยบายหรือการด�าเนินงานของบริษัทฯ อยา่งมีนยัส�าคญั คือ ครอบครัวนายประพฒัน์ รัฐเลศิกานต์ 

ครอบครัวนายเทรเวอร์ จอห์น ทอมสนั และนางรัตนา สวุรรณ รวมถือหุ้นประมาณร้อยละ 65.21 เป็นกลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ท่ีโดยพฤตกิารณ์มีอิทธิพลตอ่การก�าหนด

นโยบายหรือการด�าเนินงานของบริษัท (ซึง่เป็นกรรมการบริษัทจ�านวน 2 ทา่นจากกรรมการทัง้สิน้ 7 ทา่น และเป็นผู้บริหารจ�านวน 1 ทา่น)

การออกหลักทรัพย์อื่น      

 - ไมมี่ – 

รายช่ือผู้ ถือหุ้น

ครอบครัวนายประพฒัน์ รัฐเลศิกานต์

- นายประพฒัน์ รัฐเลศิกานต์

- นางชนิสา รัฐเลศิกานต์

- นางสาวพฒัน์นรี  รัฐเลศิกานต์

ครอบครัวนายเทรเวอร์ จอห์น ทอมสนั

- นายเทรเวอร์ จอห์น ทอมสนั

- นางจงจิตร อะเนกา

- นายดนยั ทอมสนั

- นายดรัณ ทอมสนั

- นางสาวอลศิา ทอมสนั

นายสาธิต รัฐเลศิกานต์

นางรัตนา สวุรรณ

นายธนาคม ตาฬวฒัน์

นายธนาธิป วิวฒันกิจเจริญ

นายสรุพจน์ สวุรรณพานิช

นายณรงค์ หวงัเจริญวงศ์

นายนิธิวชัร์ จรัสปิยวิทย์

นางสาวอญัชลี พิชิตบญัชรชยั

70,200,000

6,250,000

2,500,000

70,200,000

6,250,000

833,334

833,333

833,333

78,950,000

78,950,000

9,217,000

5,120,000

2,975,600

2,768,400

1,642,700

1,570,100

1,472,300

1,292,700

ร้อยละของจ�านวนหุ้นทัง้หมด

31.58

31.58

3.687

2.05

1.19

1.11

0.66

0.63

0.59

0.52

จ�านวนหุ้น

ผู้ถือหุ้นและนโยบายจ่ายเงินปันผล
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ  มีนโยบายการจา่ยเงินปันผลในอตัราไมน้่อยกวา่ร้อยละ 50 ของก�าไรสทุธิภายหลงัการหกัภาษีเงินได้  นิตบิคุคล อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ อาจก�าหนดให้ 

การจา่ยเงินปันผลมีอตัราน้อยกวา่อตัราท่ีก�าหนดได้ หากบริษัทมีความจ�าเป็นท่ีจะต้องน�าเงินก�าไรสทุธิจ�านวนดงักลา่วมาใช้เพ่ือขยายการด�าเนินงานของบริษัทฯ ตอ่ไป

รายละเอียดการจา่ยเงินปันผลของบริษัท ดงันี ้

หมายเหต*ุ :

บริษัทฯ ได้เสนอผู้ ถือหุ้นให้พิจารณางดจา่ยเงินปันผลส�าหรับผลประกอบการปี 2563 อยา่งไรก็ตาม การงดจา่ยเงินปันผลดงักลา่วจะต้องผา่นการพิจารณาอนมุตัิ

จากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ�าปี 2564 ก่อน

รายละเอียดการจา่ยเงินปันผล

1. ก�าไร (ขาดทนุ) สทุธิ (บาท)

2. ก�าไรสทุธิหลงัหกัเงินทนุส�ารองตามกฎหมาย(บาท)

3. จ�านวนหุ้น (ล้านหุ้น)

4. เงินปันผลจา่ยประจ�าปี (บาท:หุ้น)
- เงินปันผลระหวา่งกาล
- เงินปันผลงวดสดุท้าย

5. รวมเงินปันผลจา่ยทัง้สิน้ (บาท)

6. สดัสว่นการจา่ยเงินปันผล (ร้อยละ)

2561 2562 2563

5,875,075

5,506,033

250

งดจา่ยเงินปันผล

-

-

(996,586)

(1,449.129)

250

งดจา่ยเงินปันผล*

-

-

2,440,660

2,440,660

250

งดจา่ยเงินปันผล*

-

-
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญอื่น

(1)  บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ 

ช่ือบริษัท   บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ากดั (มหาชน)

ท่ีตัง้ส�านกังานใหญ่  157 ซอยรามอินทรา 34 ถนนรามอินทรา แขวงทา่แร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230 

วนัท่ีก่อตัง้บริษัท  27 เมษายน 2537

วนัท่ีจดทะเบียนกบัMai  23 มิถนุายน 2557

กลุม่อตุสาหกรรม  เทคโนโลยี

ลกัษณะการประกอบธรุกิจ ให้บริการด้านเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม และดจิิตอลทีวี ครอบคลมุ 3 กลุม่ผลติภณัฑ์ ได้แก่ 

(1) การจ�าหนา่ยสนิค้าแบบครบวงจร (Solutions) ระบบสื่อสารโทรคมนาคมระบบแบบไร้สาย (Wireless Network) ระบบสื่อสารแบบโครงขา่ยสายสญัญาณ (Wired 

Network) และระบบมลัตมีิเดีย (Multimedia) ตลอดจนระบบถ่ายทอดสญัญาณโทรทศัน์และดจิิตอลทีวี และผลติภณัฑ์ภายใต้ช่ือ PlanetComm 

(2) การบริการ ซึง่เป็นการให้บริการแบบครบวงจร ท่ีครอบคลมุ ตัง้แตก่ารให้ค�าปรึกษาถงึประเภทของเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกบัความต้องการของลกูค้า ตลอดจนการ

ออกแบบ ตดิตัง้ ฝึกอบรม ตลอดจนบริการบ�ารุงรักษา และการซอ่มแซมระบบหรืออปุกรณ์ตา่งๆ

(3) เป็นผู้ให้บริการ (Service Provider) ประกอบด้วย PlanetFiber: ให้บริการอินเตอร์เน็ตไฟเบอร์ส�าหรับคอนโดมิเนียม PlanetCloud: ให้บริการ “เหมาจา่ยราย

เดือน”อปุกรณ์และระบบส�านกังาน พร้อมบริการผา่น (Cloud Office)

เลขทะเบียนบริษัท   0105537049391

เวบ็ไซต์   www.planetcomm.com

โทรศพัท์   02-792-2400

โทรสาร   02-792-2499

(2)  นายทะเบียนหลกัทรัพย์

ช่ือบริษัท   บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากดั

ท่ีตัง้ส�านกังานใหญ่  เลขท่ี 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400 

เวบ็ไซต์   www.set.or.th/tsd

โทรศพัท์   02-009-9000

โทรสาร   02-009-9991

3)  ผู้สอบบญัชี

ช่ือบริษัท   ส�านกังาน เอ.เอม็.ที. แอสโซซเิอท

ท่ีตัง้ส�านกังานใหญ่  491/27 อาคารสีลมพลาซา่ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

เวบ็ไซต์   -

โทรศพัท์   02-234-1678, 02-234-1676, 02-237-2132

โทรสาร   02-237-2133
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(4)  ท่ีปรึกษา

(4.1) การควบคมุภายใน

ช่ือบริษัท   บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จ�ากดั 

ท่ีตัง้ส�านกังานใหญ่   92/204 หมูท่ี่ 5 หมูบ้่านนนัทนาการ์เด้น ซอยทา่อิฐ, ถนนรัตนาธิเบศร์, ต�าบลบางรักน้อย อ�าเภอเมืองนนทบรีุ จงัหวดันนทบรีุ, 11000

เวบ็ไซต์   - 

โทรศพัท์   02-526-6100, 02-526-7811 

โทรสาร   02-526-6100

(4.2) ท่ีปรึกษาด้านกฎหมาย

ช่ือบริษัท   บริษัท วรเศรษฐ์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ จ�ากดั

ท่ีตัง้ส�านกังานใหญ่  77/31 หมูท่ี่ 3 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ต�าบลบางสีทอง อ�าเภอบางกรวย จงัหวดันนทบรีุ 11130

โทรศพัท์   02- 9101324

โทรสาร   -

ช่ือบริษัท   บริษัท ส�านกัท่ีปรึกษาไทย จ�ากดั

ท่ีตัง้ส�านกังานใหญ่  72 อาคาร พีเอวี ชัน้ 2 ซอยลาดพร้าว 42 ถนนลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศพัท์   02-975-9917-8

โทรสาร   02-975-9917-8

หมายเหต ุ

ผู้ลงทนุสามารถศกึษาข้อมลูของบริษัทเพ่ิมเตมิได้จากแบบแสดงรายการข้อมลูประจ�าปี 2563 (แบบ 56-1)

โดยบริษัทแสดงไว้ใน www.set.or.th หรือ เวบ็ไซด์ของบริษัท www.planetcomm.com
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