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บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ท
เวิร์คส จ�ำกัด (มหาชน) “ICN” ก่อตั้งเมื่อวันที่ 13
กันยายน 2550 ด�ำเนินธุรกิจวิศวกรรมระบบ
สื่อสารโทรคมนาคมให้กับลูกค้าภาครัฐ
รัฐวิสาหกิจและบริษัทเอกชน บริษัทฯ มีบุคคลา
กรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการออกแบบ
รวบรวมอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาประยุกต์ ให้เป็น
ระบบเหมาะสมกับความต้องการของแต่ละองค์กร
หรือเรียกว่า Systems Integrator

วันที่ 15 กันยายน 2560 พิธีเปิด “การซื้อ-ขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาด
หลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai)” (First Trading Day) ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้ว
เจริญ ชั้น 3 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหาชน)

แนวทางการด�ำเนินธุรกิจ
ปณิธานในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
บริษัทฯ มีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ในการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ยึดมั่นในหลักจริยธรรมหรือหลัก
ความประพฤติที่ดีงาม มีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี มุ่งมั่นในการพัฒนานวัตกรรมและโซลูชั่นทางด้าน
โทรคมนาคมให้ถูกต้องตรงกับความต้องการของลูกค้าและเกิดความพึงพอใจในสินค้าและบริการของ
บริษัท บริษัทรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน รับผิดชอบต่อชุมชน สังคม รวม
ทั้งร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม
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บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นผูน้ ำ� ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
ด้วยนวัตกรรม เพือ่ ความพึงพอใจของลูกค้า
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

พันธกิจ (Missions)

• พัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้และศักยภาพให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง
• ตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดให้แก่ลูกค้า
• ปลูกฝังจริยธรรมภายในองค์กรและค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อมพร้อมช่วยเหลือชุมชนและสังคม

ค่านิยมร่วมกัน (Shared Values)

การสร้างจิตส�ำนึกให้พนักงานตระหนักถึงความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)
มีองค์ประกอบ 3 ส่วนคือ
• ความเป็นหุ้นส่วน (Partnership)
• ค่านิยมของพนักงาน (Employee Value)
• การให้ความส�ำคัญกับลูกค้า (Customer Focus)
ซึ่งทั้งหมดจะตั้งอยู่บนฐานความรู้และความเชี่ยวชาญของพนักงาน

Vision
Missions
รายงานประจ�ำปี 2560
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รับมอบรางวัล
THAILAND TOP
SME AWARDS
2017

วันที่ 6 กันยายน 2560 คุณมนชัย มณีไพโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหาชน) หรือ
ICN รับมอบรางวัล THAILAND TOP SME AWARDS 2017 ด้านบริษัทที่มีผล
ประกอบการดีเด่น จากนายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหาชน)

ข้อมูลทางการเงิน
ณ วันสิ้นสุด
ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ผลประกอบการ
รายได้จากการขายและบริการ
รายได้รวม
ต้นทุนขายและบริการและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ
อัตราส่วนการเงิน
อัตราก�ำไรขั้นต้น (%)
อัตราก�ำไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)
ก�ำไรต่อหุ้น (บาท)*
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
มูลค่าตามบัญชี (บาท/หุ้น)*

ปี 2560

(หน่วย: ล้านบาท)
ปี 2559
ปี 2558

971.26
474.92
496.34

480.00
314.89
165.10

438.68
300.69
137.99

956.85
958.52
872.86
66.18

569.77
570.96
534.80
27.11

677.79
678.63
662.71
5.47

15.18%
6.90%
20.01%
0.20
0.96
1.48

15.03%
4.75%
17.89%
0.12
1.91
0.72

11.68%
0.81%
4.05%
0.02
2.18
0.60

*ปรับด้วยจ�ำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของหุ้นที่ออกระหว่างปี และจ�ำนวนหุ้นสามัญตามสัดส่วนของราคาพาร์ที่
0.50 บาทต่อหุ้น
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บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหาชน)

678.63

5.47

รายได้รวม (ล้านบาท)

สัดส่วนรายได้

570.96

กลุ่มลูกค้าค้าเอกชน (ล้านบาท)

100%
80%

60%
41%

40%

31%

20%

66.18

100%

60%

กลุ่มลูกค้ารัฐวิสาหกิจ/ราชการ (ล้านบาท)

69%

59%
40%

40%
20%

0

รายได้แยกตามธุรกิจ

ก�ำไรสุทธิ (ล้านบาท)

2560
2559
2558

80%

60%

600

27.11

958.52

2558

2559

งานรับเหมาวางระบบโทรคมนาคม/
งานก่อสร้างและวางระบบไฟฟ้า (ล้านบาท)

545.12

500
400
300

328.81

0

2560

600
400

200

100

100
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2558

2559

2560

0

2560

การจ�ำหน่ายอุปกรณ์และงานบ�ำรุงรักษา
(ล้านบาท)

411.73
348.98

300

259.36

2559

500

200

0

2558

2558

310.41

2559

2560

บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหาชน)
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สารจากประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในปี 2560 ทีผ่ า่ นมา เป็นปีทมี่ คี วามส�ำคัญอย่างยิง่
ของบริษทั เนือ่ งจากเป็นปีทบี่ ริษทั ฯ ได้มกี ารเพิม่ ทุน และ
ได้เข้าจดทะเบียนซือ้ ขายหลักทรัพย์กบั ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยเข้าซื้อขายครั้งแรกในวันที่ 15
กันยายน 2560 ภายใต้ mai ซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพ
ของบริษทั ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน อันเป็นปัจจัยส�ำคัญ
ประการหนึ่งในการขยายการเติบโตของธุรกิจต่อไป
พร้อมกันนี้ ยังแสดงให้เห็นความเป็นมาตรฐานที่ดีของ
บริษัทฯ ในการประกอบธุรกิจอย่างน่าเชื่อถือในระดับ
ประเทศ
ด้วยนโยบาย Thailand 4.0 เพื่อมุ่งเน้นให้ประเทศ
มีความก้าวหน้า และมีความสามารถในการแข่งขัน
เพิ่มสูงขึ้น การขยายตัวในด้าน ICT นับเป็นปัจจัยแห่ง
ความส�ำเร็จทีจ่ ะผลักดันประเทศไปสูเ่ ป้าหมาย ทางภาค
ราชการ รัฐวิสาหกิจ และงานภาคเอกชน ต่างเร่งผลักดัน
การพัฒนาดังกล่าว ส่งผลให้รายได้ของบริษทั ฯ ปีนี้ 2560
อยู่ที่ 958.52 ล้านบาท และมีก�ำไรสุทธิ 66.18 ล้านบาท
โดยมีอัตราเติบโต ร้อยละ 67.88 และ ร้อยละ 144.12
ตามล�ำดับ เมื่อเทียบกับปี 2559 และส่งผลให้บริษัทฯ
มีตวั เลขทีส่ ามารถรับรูร้ ายได้ในอนาคต (Backlog) เป็น
มูลค่า 672.16 ล้านบาท

ในปัจจุบัน ความส�ำคัญและความสามารถในการตอบสนองของการ
เข้าสูย่ คุ ดิจทิ ลั ยังคงมีบทบาทส�ำคัญอย่างยิง่ ยวด Internet of Things (IoT),
Artificial Intelligence (AI) และความก้าวหน้าของทางเทคโนโลยีต่างๆ ยัง
คงด�ำเนินต่อไป และทวีความส�ำคัญมากขึ้นตามล�ำดับ และถือเป็นโอกาส
อันดีส�ำหรับบริษัทในการสร้างศักยภาพของบุคลากรให้เข้มแข็ง สามารถ
ตอบสนองการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า พร้อมกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อร่วมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
ให้กับลูกค้าต่อไป โดยในปี 2561 บริษัทฯ มุ่งเน้นในการสร้างการเติบโต
อย่างแข็งแรง ในด้านระบบการสื่อสารโทรคมนาคม และระบบไฟฟ้า โดย
พิจารณาถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ พร้อมทั้งมีนโยบายในการขยายฐานลูกค้า
ให้กว้างขึ้นกว่าเดิม โดยค�ำนึงถึงสัดส่วนของงานโครงการและงานบ�ำรุง
รักษา อันเป็นรายได้ทเี่ กิดขึน้ ประจ�ำสม�ำ่ เสมอ เพือ่ เป็นการรักษาสมดุลย์ของ
รายได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นถึงเรื่องการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญอันทันสมัย และให้ความส�ำคัญกับมาตรฐาน
การตรวจสอบภายในอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม เพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน อันเป็นรากฐานส�ำคัญ
ของเศรษฐกิจพอเพียง อันเป็นแนวทางที่มีคุณอนันต์ที่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดิน
ทรสยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชทานเป็นหลักด�ำเนินชีวิต
ส�ำหรับปวงชนชาวไทย
ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกคน บริษัท
อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณ
ท่านผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ อันรวมถึง ลูกค้า คู่ค้า สถาบันการเงินและ
ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกท่านทีไ่ ด้ให้การสนับสนุนและให้ความไว้วางใจในการ
ด�ำเนินงานของบริษัทฯด้วยดีเสมอมา ด้วยวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และศักยภาพ
ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องบริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ท
เวิรค์ ส จ�ำกัด (มหาชน) จะสามารถสร้างความเติบโตอย่างต่อเนือ่ งและยัง่ ยืน
สืบไป

นายเสกสรรศ์ รอยลาภเจริญพร
ประธานกรรมการ

นายมนชัย มณีไพโรจน์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทฯ

1 นายเสกสรรศ์ รอยลาภเจริญพร 2
ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบ

5 นายพีระ เลาหสมบูรณ์
กรรมการบริษัท

2 นางสาวประภารัตน์ ตังควัฒนา
รองประธานกรรมการบริษัท

6 นายอนุวัติร์ เหลืองทวีกุล
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

3 นายมนชัย มณี ไพโรจน์
กรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

7 นายชนะชัย กุลนพฤกษ์
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

4 นายรณภูมิ รุ่งเรืองผล 1
กรรมการบริษัท
หมายเหตุ: 1 เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
2
เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2560 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 และได้รับแต่งตั้ง เป็นประธาน
กรรมการบริษัทจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560
		 โดยมี นางสาวภัทร์นรินทร์ มลิวัลย์ เป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อ
วันที่ 31 มีนาคม 2559

รายงานประจ�ำปี 2560

บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหาชน)

นายเสกสรรศ์ รอยลาภเจริญพร
ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ
อายุ : 73 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาตรี วิศวกรรมโทรคมนาคม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
• หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 107/2008
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
• 29 มิ.ย. 60 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
					
บมจ. อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์ค
• 19 เม.ย. 60 - 28 มิ.ย. 60 ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
					
บมจ. อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส
• 2559 - ปัจจุบัน		
กรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
• 2552			
ที่ปรึกษาประธานกรรมการ
บมจ. กสท โทรคมนาคม
• 2549 - 2551		
กรรมการ			
บมจ. กสท โทรคมนาคม
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (8/1/61)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
-

รายงานประจ�ำปี 2560

09

10

บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหาชน)

นางสาวประภารัตน์ ตังควัฒนา
รองประธานกรรมการ

(กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ)

อายุ : 49 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Franklin University, U.S.A.
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 41/2012
• หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)
รุ่นที่ 150/2011
• หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM)
รุ่นที่ 8/2012
• หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting
(MFR) รุ่นที่ 16/2012
• หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA)
รุ่นที่ 13/2012
• หลักสูตร Role of the Nomination and Governance
Committee รุ่นที่ 2/2012
• หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and
Risk Management (MIR) รุ่นที่ 13/2012
• หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 39/2016
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
• 29 มิ.ย. 60 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ
บมจ. อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส
• 2557 - 28 มิ.ย. 60 ประธานกรรมการ
บมจ. อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส
• 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. นอร์ติส ซีซีเอสไอ
• 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เจสด้า แอบโซลูท
• 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอสเควัน พาวเวอร์
• 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เจเอส โซล่าร์
• 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. นอร์ติส ไรซ์

รายงานประจ�ำปี 2560

•
•
•
•
•
•

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. นอร์ติส อินเตอร์เนชั่นแนล
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. สิทรอน เพาเวอร์
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. อามูโน่ รีนิวเอเบิ้ล
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เออาร์ กรีน
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เออาร์ เพาเวอร์
2558 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บจ. นอร์ติส เอ็นเนอร์ยี่
• 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. พี เอ ที อาร์ ไลฟ์
• 2558 - 2559 กรรมการ บจ. มิเนอรัล คอนซัลติ้ง กรุ๊ป
• 2557 - 2558 Chief Executive Officer บจ. อิมแพค อิเลค
ตรอนส์ สยาม
• 2553 - 2555 Chief Financial Officer บมจ. ไทย โซล่าร์
เอ็นเนอร์ยี่
• 2548 - 2553 Senior Finance Director บมจ. ไมเนอร์
อินเตอร์เนชั่นแนล
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (8/1/61)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
-

บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหาชน)

นายมนชัย มณีไพโรจน์
กรรมการและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายรณภูมิ รุ่งเรืองผล
กรรมการ

อายุ : 55 ปี

อายุ : 67 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม
• Master of Information Systems, City University, U.S.A.
• ปริญญาตรี วิทยาศาสาตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 103/2013
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
• พ.ค. 2557 - ปัจจุบัน
กรรมการและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บมจ. อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส
• 2553 - 2556 รองกรรมการผู้จัดการ
บมจ. ล็อกซเล่ย์ ไวร์เลส
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (8/1/61)
19.42
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
-

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท Industrial Education,
• Texas Southern University, U.S.A.
• ปริญญาตรี Construction Technology, Texas Southern
University, U.S.A.
• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
• หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 133/2017
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
• 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ
บมจ. อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส
• 2557 - 2558 กรรมการ
บจ. อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส
• 2543 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไอด้าพาร์เซ็ล โพสต์
• 2539 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. วังประดู่
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (8/1/61)
0.07
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
-

(กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ)

(กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ)

รายงานประจ�ำปี 2560
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บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหาชน)

นายพีระ เลาหสมบูรณ์
กรรมการ

นายอนุวัติร์ เหลืองทวีกุล
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

อายุ : 50 ปี

อายุ : 54 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท Telecom Management, Asian Institute of
Technology
• ปริญญาตรี Solid State Electronics
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
• หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 131/2016
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
• 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ
บมจ. อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส
• 2550 - เม.ย. 2557 กรรมการผู้จัดการ
บจ. อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (8/1/61)
7.77
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
-

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
• ปริญญาตรี วิทยาศาสาตรบัณฑิต (สาขาบัญชี) มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
• หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)
รุ่นที่ 24/2002
• หลักสูตร Successful Formulation & Evaluation the
Strategy (SFE) รุ่นที่ 3/2009
• หลักสูตร How to Messure the Success of Corporate
Strategy (HMS) รุ่นที่ 4/2014
• หลักสูตร Roll of Compensation Committee (RCC)
รุ่นที่ 21/2016
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
• 2559 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บมจ. อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส
• 2555 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
บมจ. ราชธานี ลิสซิ่ง
• 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ราชธานี ลิสซิ่ง
• 2552 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. ธนาคารธนชาต
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (8/1/61)
0.07
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
-

(กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ)

รายงานประจ�ำปี 2560

บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหาชน)

นายชนะชัย กุลนพฤกษ์
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
อายุ : 54 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท บัญชี/บริหารุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
• ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 133/2017
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
• 2559 - ปัจจุบัน
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
บมจ. อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส
• 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ
บจ. กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์
• 2551 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
(สายงานกลุ่มธุรกิจ)และเลขานุการบริษัท
บมจ. กุลธรเคอร์บี้
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (8/1/61)
0.07
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
-

รายงานประจ�ำปี 2560
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บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหาชน)

คณะผู้บริหาร

1 นายมนชัย มณี ไพโรจน์
กรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

4 นายสุรศักดิ์ กองจันทรา
รองกรรมการผู้จัดการ

2 นายธรรมวัฒน์ อุชุไพบูลย์วงศ์
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

5 นายสุวัฒน์ อยู่เจริญ
รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการ

3 นางสาวภัทร์นรินทร์ มลิวัลย์
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี
และเลขานุการบริษัท

6 นายเอกพจน์ บุณยรัตพันธ์
รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริการและซ่อมบ�ำรุง

รายงานประจ�ำปี 2560

7 นางสาววัลภา เหลืองดิลก
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี

บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหาชน)

นายมนชัย มณีไพโรจน์
กรรมการและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ)

อายุ : 55 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม
• Master of Information Systems, City University, U.S.A.
• ปริญญาตรี วิทยาศาสาตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 103/2013
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
• พ.ค. 2557 - ปัจจุบัน
กรรมการและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
					
บมจ. อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส
• 2553 - 2556		
รองกรรมการผู้จัดการ
					
บมจ. ล็อกซเล่ย์ ไวร์เลส
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (8/1/61)
19.42
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
-

รายงานประจ�ำปี 2560
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บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหาชน)

นายธรรมวัฒน์ อุชุไพบูลย์วงศ์
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
อายุ : 48 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
• 2558 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
บมจ. อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส
• 2553 - 2558 ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
บมจ. ล็อกซเล่ย์ ไวร์เลส
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (8/1/61)
0.14
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
-

รายงานประจ�ำปี 2560

นางสาวภัทร์นรินทร์ มลิวัลย์
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี และ
เลขานุการบริษัท
อายุ : 42 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
• ปริญญาตรี อักษรศาสตร์ ภาควิชาภาษาเยอรมัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตร Company Secretary Program (CSP)
รุ่นที่ 73/2016
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
• 2557 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี
และเลขานุการบริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น
เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหาชน)
• 2556 - 2557 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
บจ. ลอว์ตันเอเชีย อินชัวรันส์ โบรกเกอร์
• 2555 - 2556 หัวหน้าส�ำนักกลยุทธ์
บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท
2551 - 2554 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการ
พาณิชย์/ประธานเจ้าหน้าที่สายบริหารการเงิน
บริษัท ซีเมนส์ ไอที โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (8/1/61)
0.14
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
-

บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหาชน)

นายสุรศักดิ์ กองจันทรา
รองกรรมการผู้จัดการ

นายสุวัฒน์ อยู่เจริญ
รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการ

อายุ : 49 ปี

อายุ : 45 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท เศรษศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริญญาตรี วิศวกรรมอิเลคทรอนิคส์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
• 2557 - ปัจจุบัน
รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายขาย - โครงการพิเศษ 2
บมจ. อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส
• 2554 - 2557 ผู้อ�ำนวยการฝ่าย
บมจ. ล็อกซเล่ย์ ไวร์เลส
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (8/1/61)
0.32
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
-

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท Telecommunications
Asian Institute of Technology
• ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
• 2558 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการ
บมจ. อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส
• 2554 - 2558 ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ
บมจ. ล็อกซเล่ย์ ไวร์เลส
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (8/1/61)
0.04
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
-

รายงานประจ�ำปี 2560
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บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหาชน)

นายเอกพจน์ บุณยรัตพันธ์
รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริการและซ่อมบ�ำรุง

นางสาววัลภา เหลืองดิลก
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี

อายุ : 45 ปี

อายุ : 46 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาตรี วิศวกรรมอิเลคทรอนิคส์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
• 2558 - ปัจจุบัน
รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริการและซ่อมบ�ำรุง
บมจ. อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส
• 2556 - 2558 ผู้จัดการอาวุโส
บมจ. ล็อกซเล่ย์ ไวร์เลส
• 2539 - 2556 ผู้จัดการโครงการ บจ. ซีเมนส์
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (8/1/61)
0.09
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
-

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจทางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
• 2560 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี
บมจ. อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส
• 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. สิงห์ไทย ดอท คอม
• 2558 - 2559 ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี
บจ. อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส
• 2557 - 2558 ผู้จัดการแผนกบัญชีและภาษี
บจ. ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก
• 2557 ผู้จัดการแผนกบัญชี บจ. จี ที ซี
• 2543 - 2556 ผู้จัดการแผนกบัญชี
บจ. ยี่หนินอาหารแช่แข็ง
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (8/1/61)
0.03
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
-

รายงานประจ�ำปี 2560
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 13 กันยายน
2550 โดยในปี 2557 บริ ษั ท ฯ ได้ มี ก ารปรั บ โครงสร้ า งองค์ ก รเพื่ อ ให้ บ ริ ษั ท ฯ มี ศั ก ยภาพในการให้ บ ริ ก ารมากขึ้ น
รวมทั้งมีการเพิ่มทุนอีก 65 ล้านบาท รวมเป็น 115 ล้านบาท และได้แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ คือ
นายมนชัย มณีไพโรจน์ ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในธุรกิจการสื่อสารโทรคมนาคมกว่า 25 ปี เข้ามาบริหารกิจการพร้อมกับ
ทีมผูบ้ ริหารและพนักงานซึง่ ล้วนเป็นผูม้ ปี ระสบการณ์ในการท�ำงานด้านระบบสือ่ สารโทรคมนาคมให้กบั บริษทั โทรคมนาคม
ชั้นน�ำระดับประเทศกว่า 40 คน ด้วยประสบการณ์ ความรู้และความเชี่ยวชาญของทีมผู้บริหารและพนักงานใหม่ของ
บริษัทฯ ส่งผลท�ำให้บริษัทฯ สามารถให้บริการรับเหมาวางระบบสื่อสารโทรคมนาคมแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Business)
โดยครอบคลุมตั้งแต่ให้ค�ำปรึกษา ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง ทดสอบ เชื่อมต่อระบบ และให้บริการหลังการขาย โดยบริษัทฯ จะ
เลือกใช้ผลิตภัณฑ์จากพันธมิตรทางการค้าซึง่ เป็นผูผ้ ลิตชัน้ น�ำของโลกไม่วา่ จะเป็น Nokia Alcatel-Lucent (Nokia ได้ทำ� การ
ซื้อกิจการของ Alcatel-Lucent ในปี 2559), Huawei, Coriant, Oscilloquartz และ Gemalto เป็นต้น นอกจากนี้ เพื่อที่จะ
สามารถให้บริการลูกค้าแบบครบวงจร บริษัทฯ ยังให้บริการจ�ำหน่ายอุปกรณ์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์ที่ลูกค้าซื้อเก็บส�ำรอง
ไว้ใช้ทดแทน (Supply) และให้บริการบ�ำรุงรักษาโครงข่ายระบบสือ่ สารโทรคมนาคม (Maintenance) และในปี 2559 บริษทั ฯ
ได้เริ่มธุรกิจออกแบบและวางระบบงานก่อสร้างและวางระบบไฟฟ้า (Construction and Electrical Systems) โดยได้ให้
บริการก่อสร้างดาต้าเซ็นเตอร์แก่ผู้ให้บริการโทรคมนาคมขนาดใหญ่รายหนึ่ง
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2560 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ แปรสภาพเป็นบริษัท
มหาชนจ�ำกัด โดยเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหาชน) รวมทั้งเพิ่มทุนจด
ทะเบียนจ�ำนวน 110 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 115 ล้านบาท เป็น 225 ล้านบาท ซึ่งส่งผลให้ณ วันที่ 27 เมษายน
2560 บริษัทฯ มีทุนที่เรียกช�ำระแล้วจ�ำนวน 165 ล้านบาท นอกจากนี้ในวันที่ 15 กันยายน 2560 บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จ�ำนวน 120,000,000 หุ้น
ที่ราคาหุ้นละ 1.84 บาท ท�ำให้บริษัทฯ มีทุนเรียกช�ำระแล้วจ�ำนวน 225 ล้านบาท

SUPPLIER

รายงานประจ�ำปี 2560
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บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นผูน้ ำ� ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ด้วยนวัตกรรม เพือ่ ความพึงพอใจของลูกค้าโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

พันธกิจ (Mission)
•
•
•

พัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้และศักยภาพให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง
ตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดให้แก่ลูกค้า
ปลูกฝังจริยธรรมภายในองค์กรและค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อมพร้อมช่วยเหลือชุมชนและสังคม

เป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจ
•

•
•
•

เพื่อความยั่งยืนทางธุรกิจและการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ โดยจะเพิ่มสัดส่วนรายได้ประจ�ำ
(Recurring Income) จากธุรกิจให้บริการบ�ำรุงรักษาโครงข่ายระบบสื่อสารให้มากกว่าร้อยละ 50 ของรายได้รวม
และขยายฐานลูกค้าทั้งในหน่วยงานราชการและองค์กรเอกชน
สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า ด้วยการเสนอผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ยอมรับน่าเชื่อถือระดับแนวหน้าของโลก
และการบริการอย่างมืออาชีพที่รวดเร็ว ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
เพื่อเป็นหลักประกันทางเศรษฐกิจของพนักงานและสมาชิกในครอบครัวของบริษัทฯ ด้วยการพัฒนาขีดความ
สามารถ ความเชี่ยวชาญ ทักษะ ความรู้และนวัตกรรมอย่างสม�่ำเสมอ
เพื่อส่งเสริมการบริการแก่สังคมและประเทศชาติ ด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการช่วยพัฒนา เช่น การส่งเสริมและ
สนับสนุนทุนการศึกษา อุปกรณ์ต่างๆ ที่ขาดแคลน แก่โรงเรียนหรือโรงพยาบาล ในถิ่นทุรกันดารที่ด้อยโอกาส

ค่านิยมร่วมกัน (Shared Values)

ค่านิยมร่วมกัน (Shared Values) ของบริษัทฯ คือการสร้างจิตส�ำนึกให้พนักงานตระหนักถึงความเป็นผู้ประกอบ
การ (Entrepreneurship) มีองค์ประกอบ 3 ส่วนคือ ความเป็นหุน้ ส่วน (Partnership) ค่านิยมของพนักงาน (Employee
Value) และการให้ความส�ำคัญกับลูกค้า (Customer Focus) ซึ่งทั้งหมดจะตั้งอยู่บนฐานความรู้และความเชี่ยวชาญ
ของพนักงาน
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�ำคัญ
พัฒนาการที่ส�ำคัญของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ปี 2550
• จดทะเบียนจัดตั้งในชื่อ “บริษัท เจอาร์ดับเบิ้ลยู เน็ทเวิร์ค โซลูชั่นส์ จ�ำกัด” ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 20 ล้านบาท
• รับงานวางระบบสื่อสารโทรคมนาคมจากบริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ จ�ำกัด ที่เป็นตัวแทนจ�ำหน่ายและได้รับการ
โอนงานให้บริการแก่ลูกค้าภาครัฐ จากบริษัท โนเกีย ซีเมนส์ เน็ตเวิร์คส (ประเทศไทย) จ�ำกัด

ปี 2552
• ลดทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 10 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 20 ล้านบาท เป็น 10 ล้านบาท โดยการลดจ�ำนวนหุ้น
สามัญจ�ำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
• เปลี่ยนชื่อจาก “บริษัท เจอาร์ดับเบิ้ลยู เน็ทเวิร์ค โซลูชั่นส์ จ�ำกัด” เป็น “บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น
เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด”
• เพิ่มทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 10 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 10 ล้านบาท เป็น 20 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญ
ใหม่จ�ำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

ปี 2555
• เพิ่มทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 30 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 20 ล้านบาท เป็น 50 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญ
ใหม่จ�ำนวน 3,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

ปี 2557
• เพิม่ ทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 65 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 50 ล้านบาท เป็น 115 ล้านบาท โดยการออกหุน้ สามัญ
ใหม่จ�ำนวน 6,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
• ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น Reseller ในการจัดจ�ำหน่ายสินค้าและบริการสื่อสารโทรคมนาคมภายใต้ตราสินค้า Alcatel
Lucent จาก Alcatel Lucent (Thailand) Co., Ltd.
• ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น Reseller ในการจัดจ�ำหน่ายสินค้าและบริการสื่อสารโทรคมนาคมภายใต้ตราสินค้า Coriant
จาก Coriant GmbH ประเทศเยอรมัน
• เริ่มให้บริการเป็นผู้รับเหมาหลัก (Main Contractor) ในการออกแบบและวางระบบโทรคมนาคมแบบเบ็ดเสร็จให้กับ
บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) และ บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)
• เริ่มธุรกิจจ�ำหน่ายอุปกรณ์และให้บริการบ�ำรุงรักษาโครงข่ายระบบสื่อสาร
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ปี 2558
• ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น Channel Partner ในการจัดจ�ำหน่ายสินค้าและบริการสื่อสารโทรคมนาคมภายใต้ตราสินค้า
Huawei จาก Huawei International Pte. Ltd. ประเทศสิงคโปร์

ปี 2559
• ได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็น Partner ในการจัดจ�ำหน่ายสินค้าและบริการประเภท Mobile Network ภายใต้ตราสินค้า Nokia
จาก Nokia Solution and Networks (Thailand) Co., Ltd
• ได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็น Value Added Reseller ในการจัดจ�ำหน่ายสินค้าและบริการสือ่ สารโทรคมนาคมภายใต้ตราสินค้า
Oscilloquartz จาก Oscilloquartz SA ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
• ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น Value Added Reseller ในการจัดจ�ำหน่าย Hardware และ Software ภายใต้ตราสินค้า
Gemalto จาก Gemalto (Thailand) Ltd.
• เริ่มให้บริการในธุรกิจงานก่อสร้างและวางระบบไฟฟ้า โดยให้บริการรับเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้า Data Center ให้แก่
บริษัทในกลุ่มผู้ให้บริการโทรคมนาคมชั้นน�ำของประเทศ

ปี 2560
• ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2560 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ด�ำเนินการดังนี้
- แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ำกัด
- เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากหุ้นละ 10 บาท เป็น 0.50 บาท
- เพิ่มทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 110 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 115 ล้านบาท เป็น 225 ล้านบาท โดยการออก
หุ้นสามัญใหม่จ�ำนวน 220,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรดังนี้
(1) หุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�ำนวน 100,000,000 หุ้น เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งจัดสรรเรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้ทุน
ช�ำระแล้วของบริษัทฯ เท่ากับ 165 ล้านบาท
(2) หุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�ำนวน 108,000,000 หุ้น เสนอขายให้แก่ประชาชน
(3) หุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�ำนวน 12,000,000 ล้านหุ้น เสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ
ในราคาเดียวกันกับราคาเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชน
• บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560
- เสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนต่อประชาชนทัว่ ไปครัง้ แรก (IPO) จ�ำนวน 120,000,000 หุน้ ทีร่ าคาหุน้ ละ 1.84 บาท
• ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น Value Added Reseller ในการจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ Software เอกสารต่างๆ และบริการ
ภายใต้ตราสินค้า ZTE จาก ZTE (Thailand) Ltd.
• ได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็น Value Added Reseller ในการจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ Software และบริการภายใต้ตราสินค้า
HP จาก HP Inc (Thailand) Ltd.
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัทฯ ถือเป็นผู้ให้บริการออกแบบและวางระบบ (System Integrator) ที่ครบวงจร โดยบริษัทฯ สามารถให้บริการ
ออกแบบและวางระบบโครงข่ายสือ่ สารโทรคมนาคม (Telecommunication System) ซึง่ เป็นระบบทีบ่ ริษทั ฯ มีความเชีย่ วชาญ
รวมทั้งให้บริการออกแบบและวางระบบงานก่อสร้างและวางระบบไฟฟ้าอื่นๆ (Construction and Electrical Systems)
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้บริการจ�ำหน่ายอุปกรณ์เพื่อใช้ทดแทน (Supply) และให้บริการบ�ำรุงรักษาโครงข่ายระบบสื่อสาร
โทรคมนาคม (Maintenance)

โครงสร้างรายได้

จากลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ สามารถจ�ำแนกรายได้ของบริษัทฯ ได้เป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ (1) รายได้
จากธุรกิจรับเหมาวางระบบ (Turnkey Project) ทั้งด้านสื่อสารโทรคมนาคม และงานก่อสร้างและวางระบบไฟฟ้า และ (2)
รายได้จากธุรกิจการจ�ำหน่ายอุปกรณ์และบ�ำรุงรักษา (Supply and Maintenance) ซึ่งประกอบด้วยรายได้จากการจ�ำหน่าย
อุปกรณ์โครงข่ายระบบสื่อสารโทรคมนาคม และการให้บริการบ�ำรุงรักษาโครงข่ายระบบสื่อสารโทรคมนาคม โดยโครงสร้าง
รายได้ของบริษัทฯ ในปี 2558-2560 เป็นดังนี้

กลุ่มผลิตภัณฑ์
รายได้จากการขายและบริการ
รายได้จากธุรกิจรับเหมาวางระบบ
- รายได้จากการวางระบบสื่อสาร
โทรคมนาคม
- รายได้จากงานก่อสร้างและ
วางระบบไฟฟ้า
รายได้จากธุรกิจการจ�ำหน่ายอุปกรณ์
และบ�ำรุงรักษา
- รายได้จากการจ�ำหน่ายอุปกรณ์
โครงข่ายระบบสื่อสารโทรคมนาคม
- รายได้จากการบ�ำรุงรักษา
โครงข่ายระบบสื่อสารโทรคมนาคม
รวมรายได้จากการขายและบริการ
รายได้อื่น*
รวมรายได้ทั้งหมด

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

328.81

48.45

207.74

36.38

456.34

47.61

-

-

51.62

9.04

88.78

9.26

132.76

19.56

80.11

15.89

109.4

11.42

216.22

31.86

230.30

38.48

302.33

31.54

677.79
0.85
678.63

99.88
0.12
100

569.77
1.19
570.96

99.79
0.21
100

956.85
1.67
958.52

99.83
0.17
100

หมายเหตุ * รายได้อื่น ประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับ และก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้น
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รายละเอียดของผลิตภัณฑ์หรือบริการ

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทฯ แยกตามโครงสร้างรายได้เป็นดังนี้

ธุรกิจรับเหมาวางระบบ (Turnkey Project)
บริษัทฯ สามารถให้บริการรับเหมาวางระบบแบบครบวงจร โดยเมื่อได้รับการว่าจ้าง จะน�ำเสนอแผนงานต่อลูกค้ารวม
ถึงท�ำความเข้าใจในการด�ำเนินการทุกขั้นตอน เมื่อแผนงานได้รับอนุมัติ บริษัทฯ จะเริ่มด�ำเนินการส�ำรวจ ออกแบบ สั่งซื้อ
อุปกรณ์ ติดตั้ง ตรวจสอบ ทดสอบ และส่งมอบโครงการให้แก่ลูกค้า ตามช่วงเวลา (Phase) ที่ก�ำหนดไว้ในแต่ละโครงการ
โดยสามารถแยกระบบที่บริษัทฯ ให้บริการได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้

ระบบสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunication System)

ระบบสือ่ สารโทรคมนาคมเป็นระบบทีบ่ ริษทั ฯ มีความเชีย่ วชาญและมีประสบการณ์ ซึง่ เป็นระบบการติดต่อสือ่ สารโดย
การรับส่งข้อมูลจากจุดหนึง่ ไปยังอีกจุดหนึง่ ผ่านตัวกลางต่างๆ โดยใช้อปุ กรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ โดยทัว่ ไประยะเวลาในการด�ำเนิน
การจะใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือนตามข้อก�ำหนดในสัญญา หรืออาจใช้ระยะเวลาถึง 1-2 ปีหากเป็นโครงการขนาดใหญ่และ
มีความซับซ้อน โดยบริษัทฯ สามารถออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ ติดตั้งระบบโทรคมนาคมได้ทั้งแบบระบบสื่อสารแบบใช้สาย
(Wired Network) และระบบสื่อสารไร้สาย (Wireless Network) ดังนี้

1. ระบบสื่อสารใช้สาย (Wired Network)

เป็นระบบสือ่ สารทีร่ บั ส่งข้อมูลผ่านตัวกลางทีเ่ ป็นสายสัญญาณ ไม่วา่ จะเป็นสายทองแดง (Coaxial Cable, Unshielded
Twisted Pair (UTP)) หรือสายเคเบิลใยแก้วน�ำแสง (Fiber Optic Cable) โดยบริษทั ฯ รับเหมาวางระบบสือ่ สารโทรคมนาคม
แบบโครงข่ายโดยใช้ผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์ต่อไปนี้
1. อุปกรณ์ Transport Network
เป็นอุปกรณ์ทใี่ ช้รบั ส่งข้อมูลระยะไกลโดยใช้เทคนิคในการส่งข้อมูลแบบต่างๆ ซึง่ อุปกรณ์ Transport Network จะ
ติดตัง้ อยูใ่ นชุมสายซึง่ เป็นโครงข่ายหลัก (Core Network) เพือ่ ใช้ในการรับส่งข้อมูลจ�ำนวนมาก โดยอุปกรณ์ Transport
Network ที่บริษัทฯ สามารถให้บริการออกแบบและวางระบบ ได้แก่
(1) IP Router/Carrier Switch
เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยี IP, Ethernet และ Multi-Protocol Label Switching
(MPLS) ในการรับส่งข้อมูล ซึง่ สามารถจัดการเส้นทางการรับส่งข้อมูล (Routing) และจัดล�ำดับความส�ำคัญในการ
รับส่งข้อมูลตามที่ผู้ใช้งานก�ำหนด เพื่อให้สามารถรับส่งข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนใหญ่นิยมใช้ในการรับส่ง
ข้อมูลในระยะทางไม่เกิน 40 กิโลเมตรและรองรับการส่งข้อมูลทีร่ ะดับ 100 Gbps โดยบริษทั ฯ ให้บริการออกแบบ
ติดตั้ง IP Router/Carrier Switches ด้วยสินค้าของทั้ง Nokia Alcatel-Lucent และ Huawei ซึ่งเป็นตราสินค้าชั้น
น�ำ 3 อันดับแรกของโลก
(2) Next-Generation Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM)
เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยี Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM) ในการส่งข้อมูลไปบน
หลายๆ ช่วงความยาวคลื่นของสายเคเบิลใยแก้วน�ำแสง ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการส่งข้อมูลจ�ำนวน
มากในคราวเดียว ท�ำให้สามารถรองรับการส่งข้อมูลที่สูงถึงระดับ 3200 Gbps และสามารถรับส่งข้อมูลได้ไกล
ถึง 200 กิโลเมตร นอกจากนี้ Next-Gen DWDM ยังมีเทคโนโลยี Generalized Multi-Protocol Label Switching/
Automatically Switched Optical Network (GMPLS/ASON) ซึง่ จะช่วยให้ระบบสามารถค�ำนวณหาเส้นทางการ
ส่งข้อมูลใหม่ (Protection Path) โดยอัตโนมัติ เมื่อเส้นทางที่ก�ำลังใช้งาน (Working Path) เกิดความเสียหาย
ท�ำให้โครงข่ายของผู้ใช้งานมีความเสถียร โดยอุปกรณ์ที่บริษัทฯ ให้บริการออกแบบและติดตั้งเป็นตราสินค้าของ
ทั้ง Nokia Alcatel-Lucent และ Huawei ซึ่งเป็นตราสินค้าชั้นน�ำ 3 อันดับแรกของโลก
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ภาพตัวอย่างโครงข่าย Optical Transport Network
(3) Mobile Backhaul Router
บริษทั ฯ รับออกแบบและติดตัง้ ระบบ Mobile Backhaul Router ซึง่ ใช้ในการเชือ่ มต่อโครงข่ายโทรศัพท์
เคลื่อนที่ภาคพื้นดินของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่กับส่วนควบคุมสถานีฐานเข้าด้วยกัน ซึ่งบริษัทฯ ให้
บริการโดยใช้ผลิตภัณฑ์ของ Huawei และ Alcatel-Lucent

ภาพตัวอย่าง Mobile Backhaul Transport
(4) Synchronous Digital Hierarchy (SDH)
เป็นระบบสือ่ สารข้อมูลทีใ่ ช้มาเป็นระยะเวลานาน โดยเป็นการใช้สายทองแดงหรือสายโทรศัพท์ในการรับ
ส่งข้อมูลจากชุมสายให้แก่ผใู้ ช้งาน ซึง่ เป็นระบบทีม่ คี วามเสถียรและความปลอดภัยในการใช้งาน แต่รองรับ
การส่งข้อมูลได้เพียง 10 Gbps อย่างไรก็ตาม ยังมีความต้องการในการใช้อปุ กรณ์ดงั กล่าวในกลุม่ ลูกค้าบาง
กลุ่มที่ยังคงต้องการความปลอดภัยในการใช้งาน ซึ่งบริษัทฯ ให้บริการโดยใช้ผลิตภัณฑ์ของ Coriant
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2. อุปกรณ์ Access Network
เป็นโครงข่ายที่เชื่อมโยงจากโครงข่ายหลัก (Core Network) ไปยังอุปกรณ์ปลายทางเพื่อให้บริการส่งผ่านข้อมูล
ในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Voice, Video, Data, Multimedia เป็นต้น โดยผ่านเทคโนโลยีต่างๆ เช่น โครงข่ายสาย
โทรศัพท์ทเี่ ป็นทองแดง (ADSL, VDSL), โครงข่ายสายเคเบิล้ ทีวที เี่ ป็นทองแดง (DOCSIS), โครงข่ายสายเคเบิล้ ใยแก้วน�ำ
แสง (FTTX) เป็นต้น ซึง่ ผลิตภัณฑ์ทบี่ ริษทั ฯ จ�ำหน่าย ออกแบบ และติดตัง้ โดยใช้ผลิตภัณฑ์ของ Nokia Alcatel-Lucent
และ Huawei

ภาพตัวอย่างโครงข่าย Access Network
3. สายเคเบิลใยแก้วน�ำแสง (Fiber Optic Cable: FOC)
เป็นสายสัญญาณทีใ่ ช้ในการรับ-ส่งข้อมูลโดยใช้หลักการสะท้อนของแสงในการส่งข้อมูล จึงท�ำให้สายส่งสัญญาณ
ประเภทนี้สามารถส่งข้อมูลได้ด้วยความเร็วเกือบเท่าแสง มีความสูญเสียของสัญญาณต�่ำ และส่งข้อมูลได้ไกลกว่า
สายส่งสัญญาณประเภทอื่น ดังนั้น สายเคเบิลใยแก้วน�ำแสงจึงเป็นที่นิยมใช้เป็นตัวกลางในกลางรับส่งสัญญาณใน
ปัจจุบนั โดยบริษทั ฯ จัดซือ้ สายเคเบิลใยแก้วน�ำแสงจากผูผ้ ลิตในประเทศ โดยพิจารณาจากข้อก�ำหนดและความต้องการ
ของลูกค้าในแต่ละโครงการ

			
ภาพตัวอย่างสายเคเบิลใยแก้วน�ำแสง
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2. ระบบสื่อสารไร้สาย (Wireless Network)

เป็นระบบสื่อสารที่รับส่งข้อมูลผ่านอากาศโดยใช้คลื่น ไม่ว่าจะเป็นคลื่นวิทยุ หรือคลื่นไมโครเวฟ โดยบริษัทฯ รับเหมา
วางระบบสื่อสารโทรคมนาคมแบบไร้สายโดยใช้ผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์ต่อไปนี้
1. อุปกรณ์ Microwave Radio
ระบบการสื่อสารไมโครเวฟเป็นคลื่นความถี่วิทยุชนิดหนึ่งที่มีความถี่อยู่ระหว่าง 0.3 GHz-300 GHz ส่วนในการ
ใช้งานนั้น ส่วนมากนิยมใช้ช่วงความถี่ระหว่าง 1 GHz-60 GHz เนื่องจากเป็นย่านความถี่ที่สามารถผลิตขึ้นได้ด้วย
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยเป็นการส่งข้อมูลโดยอาศัยสัญญาณไมโครเวฟซึ่งเป็นสัญญาณคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าไปใน
อากาศพร้อมกับข้อมูลทีต่ อ้ งการส่ง และจะต้องมีสถานีทที่ ำ� หน้าทีส่ ง่ และรับข้อมูล เนือ่ งจากสัญญาณไมโครเวฟจะเดิน
ทางเป็นเส้นตรงในระดับสายตา (Line of Sight) จึงต้องมีการตั้งสถานีรับ-ส่งข้อมูลเป็นระยะๆ และส่งข้อมูลต่อกันเป็น
ทอดๆ ระหว่างสถานีต่อสถานีจนกว่าจะถึงสถานีปลายทาง การส่งข้อมูลด้วยสื่อกลางชนิดนี้เหมาะกับการส่งข้อมูลใน
พื้นที่ห่างไกลมากๆ และทุรกันดาร ซึ่งอุปกรณ์สื่อสัญญาณ Microwave Radio ที่บริษัทฯ จ�ำหน่าย ออกแบบและติด
ตั้งภายใต้ตราสินค้า Nokia Alcatel-Lucent และ Huawei

ภาพตัวอย่างระบบการสื่อสารไมโครเวฟ
2. Broadband Wireless Access (BWA)
Broadband Wireless Access (BWA) เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงซึ่งท�ำให้
เครือข่ายไร้สายมีอตั ราความเร็วเทียบเท่ากับเครือข่ายใช้สายบางเครือข่าย โดย BWA จะท�ำหน้าทีร่ บั ส่งข้อมูลจากโครง
ข่ายหลัก (Core Network) ไปยังผู้ใช้งานโดยไม่ใช้สาย ส�ำหรับการใช้งานส่วนมากจะรับส่งข้อมูลผ่านคลื่นวิทยุซึ่งนิยม
ใช้ช่วงความถี่ 2.3-2.4 GHz และความถี่ 2.5-2.6 GHz ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ทางบริษัทฯ จ�ำหน่าย ออกแบบ และติดตั้งภาย
ใต้ตราสินค้า Nokia Alcatel-Lucent และ Huawei

ภาพตัวอย่าง Broadband Wireless Access
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3. อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบ 3G/4G Mobile Network
บริษทั ฯ สามารถให้บริการติดตัง้ อุปกรณ์ทเี่ กีย่ วข้องกับระบบโทรศัพท์เคลือ่ นทีย่ คุ ที่ 3 (3G) และ เทคโนโลยีสอื่ สาร
ไร้สายความเร็วสูง 4G หรือ เทคโนโลยี Long Term Evolution (LTE) เป็นระบบที่สามารถให้บริการสื่อสารทางเสียง
(Voice) วิดโี อ (Video Telephony) และข้อมูลความเร็วสูง (High Speed Data) รวมถึงการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต (Internet
Access) และบริการเสริมต่างๆ โดยบริษทั ฯ สามารถออกแบบและติดตัง้ อุปกรณ์ในระบบ 3G/4G Mobile Network เช่น
Mobile Switching Center Server (MSC-S) ในโครงข่ายหลัก Radio Network Controller (RNC) ในสถานีฐาน ระบบ
บริการเสริมพื้นฐาน (Value Added Service-VAS) และระบบสนับสนุนการให้บริการ (Business Support SystemBSS) เป็นต้น ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ จ�ำหน่าย ออกแบบ และติดตั้งภายใต้ตราสินค้า Nokia และ Huawei

3. อุปกรณ์อื่นๆ

บริษทั ฯ ให้บริการรับเหมาวางระบบอืน่ ๆ ทีน่ อกเหนือจากระบบสือ่ สารโทรคมนาคมใช้สายและไร้สาย โดยมีผลิตภัณฑ์
และอุปกรณ์ต่อไปนี้
1. Mobile Device Management (MDM)
MDM เป็นระบบที่ท�ำงานร่วมกับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งโครงข่าย 3G/4G ในการบริหารจัดการลูกข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Subscriber) เพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการใช้งานของลูกข่ายในการตั้งค่าต่างๆ ในตัวเครื่อง เก็บ
ข้อมูลเพือ่ วิเคราะห์ฐานข้อมูลลูกข่ายและแนวโน้ม เพือ่ วางแผนการตลาด และสามารถเพิม่ ระบบบริการเสริม (Mobile
Value-Added Services) เป็นต้น โดยตัวระบบสามารถจัดการเครื่องลูกข่ายได้หลากหลายแพลตฟอร์ม และมีส่วน
เสริมด้านความปลอดภัยต่างๆ เพิ่มเข้ามาไม่ว่าจะเป็น Mobile Application Management หรือ Mobile Content
Management โดยบริษัทฯ ให้บริการติดตั้งระบบ MDM โดยใช้ผลิตภัณฑ์ Gemalto

ภาพตัวอย่างระบบ Mobile Device Management
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2. อุปกรณ์ระบบ Synchronization
เป็นอุปกรณ์กระจายสัญญาณนาฬิกาอ้างอิงส�ำหรับโครงข่ายสือ่ สารโทรคมนาคม ซึง่ จ�ำเป็นส�ำหรับหน่วยงานหรือ
บริษทั ทัว่ ไปทีล่ งทุนติดตัง้ โครงข่ายสือ่ สารโทรคมนาคม เพือ่ ช่วยในการปรับเทียบจังหวะสัญญาณโทรคมนาคมหรือการ
ซิงโครไนซ์ โดยเฉพาะการซิงโครไนซ์ที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูลดิจิทัลแบบอนุกรมเพื่อการสื่อสารระยะไกลและความเร็ว
สูง เช่น การส่งข้อมูลจากชุมสายในกรุงเทพมหานครไปยังต่างจังหวัด ผ่านการสื่อสารระบบไมโครเวฟ รวมทั้งชุมสาย
เคเบิล้ ใต้นำ�้ ทีเ่ ชือ่ มโยงการสือ่ สารดาวเทียมข้ามทวีปและการเชือ่ มโยงจากช่องทางสือ่ สารอืน่ ๆ ทีม่ าต่อเข้าด้วยกัน ต้องมี
การปรับเทียบจังหวะสัญญาณจึงท�ำให้สอื่ สารกันได้ โดยข้อมูลอนุกรมจากหลายแหล่งหรือจากผูส้ ง่ ไปยังผูร้ บั ต้องมีการ
ก�ำหนดจังหวะสัญญาณทีส่ อดคล้องกันเพือ่ ให้ผสู้ ง่ และผูร้ บั ทราบว่า เริม่ การส่งข้อมูล การหยุดพักการส่งและท�ำการส่ง
ข้อมูลเสร็จเมื่อใด โดยบริษัทฯ ให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบ Synchronization โดยใช้ผลิตภัณฑ์ Oscilloquartz
จากอุปกรณ์ข้างต้น บริษัทฯ สามารถให้บริการธุรกิจรับเหมาวางระบบโทรคมนาคมแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey
Project) ได้ 3 ประเภทได้แก่
1. งานสร้างระบบสื่อสารโทรคมนาคมหรือโครงข่าย
บริษทั ฯ ให้บริการสร้างระบบสือ่ สารโทรคมนาคมหรือโครงข่ายใหม่ ทัง้ ภายในอาคารและภายนอกอาคาร ทัง้
ภายในพืน้ ทีล่ กู ค้าและภายนอกพืน้ ทีล่ กู ค้า โดยใช้อปุ กรณ์สอื่ สารตามข้อก�ำหนดและมีคณ
ุ ภาพจากทัง้ ในและต่าง
ประเทศ โดยบริษทั ฯ จะท�ำการส�ำรวจ ออกแบบ ติดตัง้ ทดสอบ ส่งมอบ และจัดฝึกอบรมให้กบั บุคลากรของลูกค้า
เพื่อให้สามารถเข้าใจการใช้งาน การบ�ำรุงรักษาและบริหารจัดการระบบ รวมถึงการติดต่อประสานงาน และขอ
อนุญาตจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น กรมทางหลวง กรุงเทพมหานคร การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
เป็นต้น เพื่อให้สามารถติดตั้งระบบสื่อสารโทรคมนาคมหรือโครงข่ายได้
2. งานขยายระบบสื่อสารโทรคมนาคมหรือโครงข่าย
บริษัทฯ ให้บริการขยายระบบสื่อสารโทรคมนาคมหรือโครงข่ายเดิมที่ลูกค้ามีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการขยายทั้ง
ด้านพื้นที่ให้บริการ (Coverage) และความจุช่องสัญญาณ (Capacity) ทั้งนี้ บริษัทฯ ต้องมีความเชี่ยวชาญ และ
ความเข้าใจในโครงข่ายเดิมของลูกค้าที่มีอยู่ โดยบริษัทฯ จะท�ำการส�ำรวจ ออกแบบ ติดตั้ง ทดสอบ และ ส่งมอบ
อุปกรณ์เทคโนโลยีทส่ี ำ� คัญในการขยายโครงข่าย ซึง่ ประกอบด้วย อุปกรณ์ขยายช่องสัญญาณโดยการเพิม่ Access
Node อุปกรณ์ขยายความจุระบบสื่อสัญญาณ DWDM และอุปกรณ์เพื่อปรับปรุงโหนด Topology แบบ Chain
หรือ Spur ให้เป็น Ring โดยจะท�ำให้เพิม่ ขีดความสามารถในการส่งข้อมูลให้แก่เครือข่ายและครอบคลุมพืน้ ทีม่ ากขึน้
3. งานปรับปรุงระบบสื่อสารโทรคมนาคมหรือโครงข่าย
บริษัทฯ ให้บริการปรับปรุง เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง Software/Firmware/License และ/หรือ Hardware
ของระบบสือ่ สารโทรคมนาคมหรือโครงข่ายเดิมของลูกค้าให้มคี ณ
ุ ภาพทีด่ ขี นึ้ ทันสมัยขึน้ (Site Upgrade) รวมถึง
การโยกย้ายอุปกรณ์ทงั้ Hardware และ Software และปรับปรุงโครงข่ายให้มรี ะบบหรือเส้นทางส�ำรอง (Protection
Route) เพื่อให้ระบบมีเสถียรภาพ/ประสิทธิภาพในการให้บริการมากขึ้น เพื่อลดเหตุเสียหรือการหยุดชะงักการให้
บริการของลูกค้า ซึง่ ต้องอาศัยความเชีย่ วชาญ ความช�ำนาญและความเข้าใจในโครงข่ายเดิมของลูกค้าทีม่ อี ยูเ่ พือ่
ให้สามารถปรับปรุงโครงข่ายของลูกค้าโดยไม่มีข้อขัดข้อง
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รายละเอียดโครงการรับเหมาวางระบบโทรคมนาคมที่ส�ำคัญของบริษัทฯ ในปี 2558-2560
ชื่อโครงการ

ชื่อลูกค้า

โครงการติดตั้ง ADSS Optical Fiber Cable ส�ำหรับโครงการ DMS
MEA
FRTU จ�ำนวน 970 ชุด
โครงการสัญญาขยายวงจรสื่อสัญญาณ DWDM ระดับ NSC และ
TOT
ระดับ LE จ�ำนวน 38 สถานี
โครงการสัญญาจ้างอุปกรณ์ขยายสัญญาณ ส�ำหรับ ISP
CAT
โครงการสัญญาจ้างติดตั้งอุปกรณ์ขยายความจุระบบสื่อสัญญาณ
CAT
Next Generation DWDM เส้นทางนนทบุรี-ราชบุรี
โครงการซื้อขายพร้อมติดตั้งงานขยายช่องสัญาณ (Bandwidth)
PEA
ระบบสืื่อสารความเร็วสูงพื้นที่ทางภาคเหนือ
โครงการสร้างระบบสื่อสัญญาณ Microwave Link ในพื้นที่ภาคกลาง
CAT
ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก
โครงการจัดซื้อจ้างเหมาติดตั้งพร้อมทดสอบระบบ Mobile Device
CAT
Management จ�ำนวน 1 ระบบ
โครงการจัดซื้อจ้างเหมาติดตั้งพร้อมทดสอบอุปกรณ์ระบบสื่อ
CAT
สัญญาณ ATN จ�ำนวน1 ระบบ
โครงการสัญญาจ้างเหมาออกแบบจัดหาพร้อมติดตั้งเคเบิลใยแก้วน�ำ SVOA
แสง PEA ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โครงการจัดซื้อตู้ส�ำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ ONU และอุปกรณ์ประกอบ
AIT
พร้อมทั้งงานบริการโครงการของบริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)
โครงการสัญญารับจ้างติดตั้งอุปกร์สื่อสัญญาณเชื่อมโยงโครงข่ายสื่อ
TOT
สัญญาณระดับ Regional Network (NSL-LE)
โครงการสัญญาจ้างรายการอุปรณ์ขยายความจุระบบสื่อสัญญาณ
CAT
Backhaul ระหว่างส่วนกลางกับสถานีเคเบิลใต้น�้ำจ�ำนวน 1 ระบบ
โครงการสัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งอุปกรณ์โครงข่าย IP Access
PEA
Network (MPLS Router)
โครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์ Mobile NE
AIT
โครงการจัดซื้อจ้างเหมาติดตั้งชุดอุปกรณ์ Mobile NE
AIT
TOT
โครงการสัญญาจ้างเหมาปรับปรุงและโครงข่ายสื่อสัญญาณ BBIP
ระดับ Regional Network ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียง
เหนือตอนบน
โครงการสัญญารับจ้างปรับปรุง Core Network โครงข่ายโทรศัพท์
TOT
เคลื่อนที่
หมายเหตุ AIT คือ บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
CAT คือ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน)
MEA คือ การไฟฟ้านครหลวง
PEA คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
TOT คือ บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)
SVOA คือ บริษัท เอสวีโอเอ จ�ำกัด (มหาชน)
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ระยะเวลาตามสัญญา

มูลค่าสัญญา
(ล้านบาท)

5 ต.ค. 2558 - 1 มิ.ย. 259

71.22

19 พ.ย. 2558 - 18 เม.ย. 2559

46.26

22 ส.ค. 2558 - 18 ม.ค. 2559
10 มี.ค. 2558 - 6 ส.ค. 2558

39.45
36.05

11 ต.ค. 2559 - 8 เม.ย. 2560

35.25

19 ก.พ. 2559 - 17 ก.ค. 2559

20.8

14 ก.ค. 2559 - 10 พ.ย. 2559

39.6

21 พ.ย. 2559 - 20 พ.ค. 2560

48.06

9 ธ.ค. 2558 - 4 ต.ค. 2559

20.71

22 มี.ค. 2560 - 3 ต.ค. 2560

109.12

3 พ.ค. 2560 - 29 ก.ย. 2560

41.75

1 ก.ย. 2560 - 28 พ.ค. 2561

136.22

25 ต.ค.2560 - 18 เม.ย. 2562

313.82

2 พ.ย. 2560 - 27 ก.ย. 2561
2 พ.ย. 2560 - 27 ก.ย. 2561
14 พ.ย. 2560 - 13 เม.ย. 2561

69.51
50.37
45.39

17 พ.ย. 2560 - 16 พ.ค. 2561

32.99
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งานก่อสร้างและวางระบบไฟฟ้า (Construction and Electrical Systems)
บริษัทฯ เล็งเห็นถึงโอกาสและความต้องการในการออกแบบและติดตั้งระบบงานอื่น และเพื่อให้บริษัทฯ สามารถเป็น
System Integrator ได้ในหลากหลายธุรกิจ บริษัทฯ จึงได้เริ่มธุรกิจงานก่อสร้างและวางระบบไฟฟ้าในปี 2559 โดยบริษัทฯ
สามารถให้บริการ ดังนี้

1. บริการวางระบบไฟฟ้า

บริษทั ฯ สามารถให้บริการในการวางระบบไฟฟ้าให้แก่ศนู ย์ดาต้าเซ็นเตอร์แบบครบวงจรด้วยมาตรฐานสากลทีไ่ ด้รบั การ
ยอมรับ โดยงานก่อสร้างระบบไฟฟ้าของศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ ประกอบด้วยการออกแบบและก่อสร้างระบบไฟฟ้าภายในห้อง
ต่างๆ ได้แก่ ห้องอุปกรณ์แม่ขา่ ย (Server Room) ห้องระบบไฟฟ้าเครือ่ งกล (Mechanical and Electrical Room) ห้องปฎิบตั ิ
การ (NOC Room) ห้องเก็บของ (Stock Room) ห้องประชุม (Meeting Room) และ ห้องระบบไฟฟ้าหลัก (Generator Power
Plant Room) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเป็นผู้ออกแบบและติดตั้งงานระบบที่เกี่ยวข้องภายในศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ ได้แก่ ระบบ
เครื่องกลและระบบไฟฟ้า ระบบท�ำความเย็นและปรับอากาศ ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ระบบรักษาความปลอดภัย เป็นต้น
บริษทั ฯ เชือ่ มัน่ ว่าประสบการณ์ในการสร้างระบบไฟฟ้าภายในศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ จะช่วยให้บริษทั ฯ มีความรูค้ วามเชีย่ วชาญ
ในการก่อสร้างงานระบบไฟฟ้าที่มีความซับซ้อน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันส�ำหรับการวางระบบโทรคมนาคม
ได้อย่างครบวงจรต่อไป
รายละเอียดโครงการก่อสร้างและงานระบบไฟฟ้าของบริษัทฯ ในปี 2559-2560
ชื่อโครงการ

ชื่อลูกค้า

สัญญาว่าจ้างงานออกแบบ ก่อสร้างและปรับปรุง
ศูนย์คอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์
โครงการศูนย์คอมพิวเตอร์ TrueIDC

W&W

ระยะเวลาตาม
สัญญา
23 ส.ค. 2559 22 ส.ค. 2560

มูลค่าสัญญา
(ล้านบาท)
155.69

หมายเหตุ W&W คือ บริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส จ�ำกัด

2. ระบบ SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition)

ระบบ SCADA เป็นระบบตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Real-time ที่ใช้ในการตรวจสอบสถานะตลอดจนถึง
ควบคุมการท�ำงานของระบบควบคุมในอุตสาหกรรมและงานวิศวกรรมต่างๆ เช่น งานด้านสื่อสารโทรคมนาคมสื่อสาร การ
ประปา การบ�ำบัดน�้ำเสีย การจัดการด้านพลังงาน เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งานรับทราบเหตุการณ์และแก้ไขได้ทันท่วงที ส่ง
ผลให้เกิดประสิทธิภาพในการท�ำงาน โดยมีลักษณะการเชื่อมต่อที่ใช้เทคโนโลยีระบบสื่อสารทั้งแบบใช้สายและแบบไร้สาย
ซึ่งบริษัทฯ มีทีมงานและพันธมิตรทางธุรกิจที่มีประสบการณ์และผลิตภัณฑ์ที่พร้อมติดตั้งและให้บริการระบบดังกล่าว โดย
บริษัทฯ อยู่ในระหว่างเตรียมการเสนองานให้ลูกค้าเพื่อติดตั้งระบบดังกล่าว

ภาพตัวอย่างระบบ SCADA
รายงานประจ�ำปี 2560
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ธุรกิจการจ�ำหน่ายอุปกรณ์และบ�ำรุงรักษา (Supply and Maintenance)
เพือ่ ทีจ่ ะสามารถให้บริการลูกค้าแบบครบวงจร (Total Solution) บริษทั ฯ จึงมีบริการจ�ำหน่ายอุปกรณ์ไว้ใช้ทดแทน
รวมทั้งการให้บริการบ�ำรุงรักษาโครงข่ายระบบสื่อสารโทรคมนาคม โดยรายละเอียดของบริการเป็นดังนี้
1. ธุรกิจจ�ำหน่ายอุปกรณ์โครงข่ายระบบสื่อสารโทรคมนาคม (Supply)
บริษทั ฯ จ�ำหน่ายอุปกรณ์ทเี่ กีย่ วข้องกับธุรกิจสือ่ สารโทรคมนาคมทุกประเภท ซึง่ ส่วนใหญ่จะเป็นอุปกรณ์
ทีล่ กู ค้าซือ้ เก็บส�ำรองไว้ใช้ทดแทนในการซ่อมบ�ำรุงรักษาเมือ่ อุปกรณ์ทใี่ ช้อยูเ่ กิดความเสียหายหรือเสือ่ มอายุการ
ใช้งาน โดยลูกค้าสามารถน�ำไปติดตัง้ หรือเปลีย่ นได้เอง หรือจัดซือ้ พร้อมว่าจ้างให้บริษทั ฯ เป็นผูต้ ดิ ตัง้ ให้ในกรณีที่
ต้องใช้ความรู้ความช�ำนาญในการติดตั้ง เมื่อบริษัทฯ ได้รับค�ำสั่งซื้ออุปกรณ์จากลูกค้า บริษัทฯ จะสอบถามไปยัง
ผู้ผลิตสินค้าเพื่อให้สามารถส่งสินค้าได้ทันตามก�ำหนดเวลา โดยส่วนใหญ่ บริษัทฯ จะจ�ำหน่ายอุปกรณ์ดังกล่าว
ให้แก่ผใู้ ห้บริการโทรคมนาคมทีม่ โี ครงข่ายเป็นของตนเองทัง้ ภาครัฐและเอกชน โดยอุปกรณ์ทบี่ ริษทั ฯ จัดจ�ำหน่าย
จะมีการรับประกัน 1 ปีตามเงือ่ นไขทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั จากผูผ้ ลิตสินค้า หากลูกค้าต้องการขยายระยะเวลารับประกัน
บริษัทฯ จะซือ้ การรับประกัน (Warranty) เพิม่ เติมจากผูผ้ ลิตสินค้าเพือ่ ทีจ่ ะสามารถให้บริการตามทีล่ กู ค้าก�ำหนด
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมที่บริษัทฯ จัดจ�ำหน่าย ได้แก่ อุปกรณ์ที่ใช้ในโครงข่าย
ระบบโทรคมนาคมทั้งแบบใช้สาย (Wired Network) และแบบไร้สาย (Wireless Network) โดยบริษัทฯ สามารถ
จ�ำหน่ายอุปกรณ์ในระบบต่างๆ ดังนี้
- ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G, 4G หรือ LTE
- ระบบสือ่ สารผ่าน IP (Internet Protocol) Network เพือ่ รองรับการให้บริการอินเตอร์เน็ต หรือ Internet
of Things (IoT)
- ระบบสื่อสัญญาณความเร็วสูง (Optical Network)
- ระบบสื่อสัญญาณด้วยคลื่นความถี่ไมโครเวฟ (Microwave Network) กรณีระบบสื่อสัญญาณแบบ
ใช้สายไม่รองรับหรือไม่คุ้มค่าในการลงทุน เช่น ข้ามเกาะหรือพื้นที่กันดาร
- ระบบการรักษาความปลอดภัยข้อมูลของ SIM Card ในระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่
- ระบบสัญญาณนาฬิกา (Synchronization) ให้กับอุปกรณ์โทรคมนาคมเพื่อมิให้ข้อมูลที่สื่อสารใน
ระบบเกิดความคลาดเคลื่อน
- ระบบ IT Infrastructure Servers and Storages ส�ำหรับ Cloud Computing
- ระบบ Mobile Device Management (MDM) เพือ่ บริหารและจัดการเครื่องลูกข่ายในระบบโทรศัพท์
เคลื่อนที่ให้มีประสิทธิภาพ
- ระบบ Software Defined Network (SDN) เพื่อการบริหารจัดการอุปกรณ์ใน Data Center
- ระบบเคเบิ้ลใยแก้วน�ำแสงและอุปกรณ์ประกอบในการติดตั้ง
บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายจากผู้ผลิตอุปกรณ์ระบบโทรคมนาคมชั้นน�ำของโลก ไม่ว่า
จะเป็น Nokia Alcatel-Lucent, Huawei, Coriant, Gemalto, Oscilloquartz, ZTE และ HP ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์
ที่นิยมและใช้อย่างแพร่หลายในประเทศ ส�ำหรับอุปกรณ์อื่นที่บริษัทฯ ไม่ได้เป็นตัวแทนจ�ำหน่าย เช่น สายเคเบิล
ใยแก้วน�ำแสง บริษัทฯ สามารถจัดหาจากผู้ผลิตชั้นน�ำภายในประเทศ เช่น บริษัท เอชบีซี เทเลคอม จ�ำกัด บริษัท
สยามไฟเบอร์ อ๊อพติคส์ จ�ำกัด และบริษัท ไทยไชน่า ไฟเบอร์ ออพติคส์ จ�ำกัด เป็นต้น
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ธุรกิจให้บริการบ�ำรุงรักษาโครงข่ายระบบสื่อสารโทรคมนาคม (Maintenance)
บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของธุรกิจบ�ำรุงรักษาโครงข่ายระบบสื่อสารเนื่องจากเป็นธุรกิจที่ก่อให้
เกิดรายได้ประจ�ำ (Recurring Income) มีการแข่งขันที่ไม่สูงมาก เนื่องจากต้องใช้บุคลากร ที่มีความรู้และความ
ช�ำนาญ และลดความเสี่ยงจากการต่อรองด้านราคาจากลูกค้า โดยงานบริการบ�ำรุงรักษาระบบโทรคมนาคมที่
บริษัทฯ สามารถให้บริการ ได้แก่
- การบ�ำรุงรักษาชุมสายหลักของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่
- การบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ของสถานีฐานระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่
- การบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบสือ่ สัญญาณความเร็วสูง (Optical Network) อุปกรณ์ระบบสือ่ สัญญาณ
ด้วยคลืน่ ความถีไ่ มโครเวฟ (Microwave Network) อุปกรณ์ IP Router/Carrier Switches และอุปกรณ์
ระบบสื่อสารผ่าน IP (Internet Protocol) Network ที่รองรับการส่งผ่านเสียง, ภาพ, วีดีโอและข้อมูล
ต่าง ๆ
โดยการบ�ำรุงรักษาโครงข่ายระบบสื่อสารโทรคมนาคมมี 3 ลักษณะ ได้แก่ การบ�ำรุงรักษาในเชิงป้องกัน
(Preventive Maintenance) บ�ำรุงรักษาเมือ่ เกิดเหตุเสีย (Corrective Maintenance) และบ�ำรุงรักษาแบบปรับปรุง
ปรับเปลี่ยน หรือโยกย้าย (Proactive/Adaptive Maintenance)
ในการให้บริการบ�ำรุงรักษาโครงข่าย บริษัทฯ ยังมีข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level
Agreement: SLA) ซึ่งเป็นข้อตกลงรับประกันคุณภาพการให้บริการระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการ เพื่อเพิ่ม
ความมัน่ ใจแก่ผรู้ บั บริการตามระดับทีต่ กลงกันไว้ โดยบริษทั ฯ ยังมีศนู ย์ปฏิบตั กิ ารโครงข่าย Network Operation
Center (NOC) ซึง่ มีทมี งานของบริษทั ฯ คอยเฝ้าระวังไม่ให้เกิดเหตุเสีย และตรวจติดตามแก้ไขในกรณีทมี่ เี หตุเสีย
ต่างๆ เกิดขึ้น เพื่อให้เป็นไปตาม SLA ที่บริษัทฯ ได้ตกลงไว้
รายละเอียดโครงการบ�ำรุงรักษาโครงข่ายระบบสื่อสารที่ส�ำคัญของบริษัทฯ ในปี 2558 – 2560
ชื่อโครงการ
โครงการสัญญาจ้างเหมาบริการ บ�ำรุงรักษา ซ่อมแซม
แก้ไข และปรับเปลี่ยนโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วน�ำแสง
ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
โครงการสัญญางานเหมาบริการ บ�ำรุงรักษา ซ่อมแซม
แก้ไข และปรับเปลี่ยนโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วน�ำแสง
ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
โครงการสัญญางานเหมาบริการ บ�ำรุงรักษา ซ่อมแซม
แก้ไข และปรับเปลี่ยนโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วน�ำแสง
ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
รายการอุปกรณ์เคเบิลใยแก้วน�ำแสงและงานปรับปรุง
อุปกรณ์ในโครงการสัญญางานเหมาบริการ บ�ำรุงรักษา
ซ่อมแซม แก้ไข และปรับเปลี่ยนโครงข่ายสายเคเบิลใย
แก้วน�ำแสง ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.)
โครงการสัญญารับจ้างบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์ Core Switch
และบริการจัดการอะไหล่อื่น

ชื่อ
ลูกค้า
SVOA

1 ต.ค. 2558 – 31 ม.ค. 2559

มูลค่าสัญญา
(ล้านบาท)
52.13

AIT

1 ก.พ. 2559 – 30 ก.ย. 2559

101.23

AIT

1 ต.ค. 2559 – 30 ก.ย. 2560

79.00

SVOA

1 ต.ค. 2559 – 30 ก.ย. 2560

42.39

TOT

1 ก.พ. 2559 – 31 ม.ค. 2560

40.45

ระยะเวลาตามสัญญา
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ชื่อโครงการ
โครงการสัญญางานเหมาบริการ บ�ำรุงรักษา ซ่อมแซม
แก้ไข และปรับเปลี่ยนโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วน�ำแสง
ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
โครงการสัญญาจ้างเหมาบริการ บ�ำรุงรักษา ซ่อมแซม
แก้ไข และปรับเปลี่ยนโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วน�ำแสง
ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

ชื่อ
ลูกค้า

ระยะเวลาตามสัญญา

AIT

1 ต.ค. 2560 – 30 ก.ย. 2561

มูลค่าสัญญา
(ล้านบาท)
71.55

SVOA

1 ต.ค. 2560 – 30 ก.ย. 2561

42.99

หมายเหตุ AIT คือ บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
TOT คือ บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)
SVOA คือ บริษัท เอสวีโอเอ จ�ำกัด (มหาชน)

ขั้นตอนในการให้บริการของบริษัทฯ
สอบถามความต้องการ
จากลูกค้า
ยื่นประมูล/ยื่นข้อเสนอ
ทางเทคนิค
จัดท�ำใบเสนอราคา
จัดท�ำสัญญา
ธุรกิจรับเหมาวางระบบ

ธุรกิจจ�ำหน่ายอุปกรณ์

ธุรกิจบ�ำรุงรักษาโครงข่าย

จัดท�ำแผนด�ำเนินโครงการ

สั่งซื้ออุปกรณ์

จัดท�ำแผนงานบ�ำรุงรักษา

สั่งซื้ออุปกรณ์/ว่าจ้างผู้รับเหมาช่วง

ส่งมอบ/ติดตั้งอุปกรณ์

สั่งซื้ออุปกรณ์ (ถ้ามี)/
ว่าจ้างผู้รับเหมาช่วง

วางระบบ

ทดสอบ

ทดสอบ

ตรวจรับ

ต่อเชื่อมระบบ

ปิดโครงการ

ตรวจรับ

ด�ำเนินงานตามแผนงานบ�ำรุงรักษา

จัดท�ำรายงาน
ตรวจรับ
ปิดโครงการ

ปิดโครงการ

บริษทั ฯ มีขนั้ ตอนในการให้บริการในแต่ละธุรกิจแตกต่างกันไปตามแผนภาพข้างต้น ส่วนใหญ่ ธุรกิจรับเหมาวางระบบ
จะมีระยะเวลาในการให้บริการประมาณ 120-540 วัน ธุรกิจจ�ำหน่ายอุปกรณ์จะมีระยะเวลาในการให้บริการประมาณ 60180 วัน และธุรกิจบ�ำรุงรักษาโครงข่ายจะมีระยะเวลาในการให้บริการประมาณ 1-2 ปี
รายงานประจ�ำปี 2560
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การตลาดและการแข่งขัน
1. กลยุทธ์ในการแข่งขัน
1. เป็นพันธมิตรกับผู้ผลิตอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมชั้นน�ำระดับโลก
บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจให้เป็นตัวแทนจ�ำหน่ายของผู้ผลิตอุปกรณ์โทรคมนาคมชั้นน�ำระดับโลก ไม่ว่า
จะเป็น Nokia Alcatel-Lucent, Huawei, Coriant, Gemalto, Oscilloquartz, ZTE และ HP ซึ่งเป็นสินค้าชั้น
น�ำในระบบสื่อสารโทรคมนาคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Nokia Alcatel-Lucent และ Huawei ซึ่งเป็นผู้น�ำในด้าน
Solution ของระบบสื่อสารโทรคมนาคม ด้วยความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทฯ กับพันธมิตรทางธุรกิจประกอบ
กับการสนับสนุนจากพันธมิตรในด้านความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ รวมถึงการให้ค�ำแนะน�ำและค�ำ
ปรึกษาในด้านผลิตภัณฑ์ในการเข้าประมูลโครงการต่างๆ ท�ำให้บริษัทฯ สามารถจ�ำหน่ายสินค้าและให้บริการที่
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชนได้อย่างตรงตามความต้องการและมีคุณภาพ
2. บุคลากรมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์
ธุรกิจสือ่ สารโทรคมนาคมเป็นธุรกิจซึง่ ต้องอาศัยบุคลากรทีม่ คี วามรู้ ความเชีย่ วชาญด้านวิศวกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการสื่อสารโทรคมนาคม ดังนั้นบุคลากรส่วนใหญ่ในบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายขาย ฝ่ายผลิตภัณฑ์และ
โซลูชนั่ และฝ่ายบริการและซ่อมบ�ำรุงจะต้องเป็นวิศวกรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถในระบบสือ่ สัญญาณความเร็วสูง
และอุปกรณ์ทเี่ กีย่ วข้องเพือ่ ทีจ่ ะสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยวิศวกรของบริษทั ฯ ส่วนใหญ่
เป็นผู้ที่มีความรู้ ความช�ำนาญ และมีประสบการณ์ในด้านสื่อสารโทรคมนาคมมากว่า 25 ปี ผ่านการท�ำงานกับ
บริษัทโทรคมนาคมชั้นน�ำทั้งระดับโลกและระดับประเทศ ท�ำให้มีความรู้และประสบการณ์ในการให้บริการติดตั้ง
จ�ำหน่าย และ บ�ำรุงรักษา ระบบสือ่ สารโทรคมนาคมขนาดใหญ่ระดับประเทศหลายโครงการ นอกจากนี้ บุคลากร
ของบริษัทฯ ยังได้รับการอบรมจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นพันธมิตรกับบริษัทฯ เช่น หลักสูตร Alcatel Lucent
Architecture and Evolution for DWDM Technology หลักสูตร Update on DWDM products เป็นต้น ส่งผล
ท�ำให้สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และตรงตามมาตรฐานที่ก�ำหนด
3. ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า
จากประสบการณ์การท�ำงานกับผู้ให้บริการโทรคมนาคมชั้นน�ำทั้งระดับโลกและระดับประเทศมาอย่าง
ยาวนานของกลุม่ ผูบ้ ริหารและพนักงานของบริษทั ฯ ท�ำให้มคี วามสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้า เข้าใจถึงความต้องการของ
ลูกค้าเป็นอย่างดี และสามารถทีจ่ ะตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพือ่ ให้ได้ความพึงพอใจสูงสุด และจากการ
ทีไ่ ด้เคยร่วมงานกับเจ้าของผลิตภัณฑ์ รวมทัง้ ผูร้ บั เหมาช่วงจ�ำนวนมาก ท�ำให้บริษทั ฯ สามารถคัดเลือกผลิตภัณฑ์
และผู้รับเหมาได้อย่างเหมาะสมในแต่ละโครงการ รวมทั้งสามารถบริหารจัดการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทัง้ ในด้านต้นทุน และระยะเวลาในการส่งมอบ จึงส่งผลให้บริษทั ฯ สามารถส่งมอบสินค้าและบริการแก่ลกู ค้าอย่าง
มีคณ
ุ ภาพ ภายในระยะเวลาทีล่ กู ค้าก�ำหนด ในราคาทีแ่ ข่งขันได้ บริษทั ฯ จึงได้รบั ความไว้วางใจจากลูกค้าทัง้ ภาค
รัฐและภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง
ด้วยความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า ท�ำให้บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มบริการต่างๆ โดยใช้ความรู้ความ
เชี่ยวชาญ ต่อยอดการให้บริการให้แก่ลูกค้าเพิ่มมากขึ้น โดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้เริ่มให้บริการงานก่อสร้างและ
วางระบบไฟฟ้า ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการเติบโตมากขึ้น
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4. การรับประกันผลงานและการบริการหลังการขาย
เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพของสินค้าและบริการ บริษัทฯ มีนโยบายในการรับประกันสินค้าและบริการ 1
ปี-5 ปีแล้วแต่ข้อก�ำหนดและความต้องการของลูกค้า โดยบริษัทฯ ได้จัดตั้งฝ่ายบริการและซ่อมบ�ำรุงซึ่งประกอบ
ด้วยวิศวกรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถในสินค้าและบริการแต่ละผลิตภัณฑ์ทบี่ ริษทั ฯ ให้บริการวางระบบและการจัด
จ�ำหน่าย ท�ำให้บริษัทฯ สามารถลดระยะเวลาแก้ไขปัญหาหากสินค้าและบริการเกิดช�ำรุดบกพร่องให้กลับมาใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการติดตาม ดูแล และถ่ายทอดความรู้ให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้ลูกค้า
พอใจบริการและมั่นใจบริการในกรณีมีเหตุเสียเกิดขึ้นหรือต้องการความช่วยเหลือต่างๆ อีกด้วย
นอกจากนี้ ส�ำหรับบริการรับจ้างบ�ำรุงรักษาซ่อมแซม แก้ไขและปรับเปลีย่ นโครงข่ายโทรคมนาคม บริษทั ฯ ยัง
มีการรับประกันผลงานตามข้อก�ำหนดในสัญญาซึง่ ระบุขอ้ ตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement:
SLA) ที่เป็นข้อตกลงเพื่อรับประกันคุณภาพการให้บริการระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้า เพื่อเพิ่มความมั่นใจแก่ลูกค้า
ตามระดับที่ตกลงกันไว้

2. ช่องทางในการจัดจ�ำหน่ายและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

เนื่องจากอุตสาหกรรมโทรคมนาคมเป็นอุตสาหกรรมที่จ�ำเป็นต้องใช้เงินทุนในการด�ำเนินธุรกิจสูง กลุ่มลูกค้าเป้า
หมายของบริษัทฯ คือ ผู้ให้บริการระบบสื่อสารและโทรคนาคมขนาดใหญ่ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยบริษัทฯ สามารถ
ให้บริการแก่ลูกค้าทั้งการให้บริการแก่ลูกค้าโดยตรง และผ่านพันธมิตรทางธุรกิจ
1. การจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการแก่ลูกค้าโดยตรง (Main Contractor)
บริษัทฯ มีการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ลูกค้าโดยตรงผ่านฝ่ายขายของบริษัทฯ ซึ่งสามารถแบ่งออกได้
เป็น 4 ฝ่ายย่อยได้แก่
- ฝ่ายขาย-โทรคมนาคม ดูแลลูกค้าผู้ให้บริการโทรคมนาคม เช่น บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน) เป็นต้น
- ฝ่ายขาย-องค์กร ดูแลลูกค้าองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง
เป็นต้น
- ฝ่ายขาย-โครงการพิเศษ 1 และโครงการพิเศษ 2 ท�ำหน้าที่ในการหาลูกค้าใหม่ หรือน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่
หรือบริการใหม่ให้แก่ลูกค้าเดิมของบริษัทฯ
- โดยฝ่ายขายของบริษทั ฯ จะติดตามประกาศจัดซือ้ จัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐเพือ่ ท�ำการเข้าประกวดราคา
หรือเข้าร่วมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ หรือการสอบราคา ส�ำหรับหน่วยงานเอกชน บริษัทฯ จะติดต่อกับ
เจ้าหน้าทีข่ องหน่วยงานต่างๆ เพือ่ ให้ทราบถึงโครงการทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคตและน�ำเสนอบริการของบริษทั ฯ
ต่อไป
2. การจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการผ่านพันธมิตรทางธุรกิจ (Subcontractor)
จากการที่ผู้บริหารของบริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจเกีย่ วกับการสื่อสารโทรคมนาคมมาเป็นเวลานาน ได้ร่วมงานกับ
บริษัทในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องจ�ำนวนมาก ท�ำให้มีพันธมิตรทางธุรกิจที่เชื่อมั่นในความรู้ ความเชี่ยวชาญของบ
ริษัทฯ ว่าจ้างบริษัทฯ ให้เป็นผู้รับเหมาช่วงงานระบบหรือบ�ำรุงรักษาโครงข่ายและอุปกรณ์ในโครงการต่างๆ เช่น
บริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส จ�ำกัด บริษัท เอสวีโอเอ จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี
จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท สามารถคอมมิวนิเคชั่น
เซอร์วิส จ�ำกัด บริษัท ไทยทรานสมิชชั่น อินดัสทรี จ�ำกัด บริษัท ยูไนเต็ด เทเลคอม เซลส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
เป็นต้น
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สัดส่วนรายได้จากการขายและบริการของบริษัทฯ แยกตามช่องทางการจ�ำหน่าย ปี 2558-2560
ประเภทการให้บริการ

2558

2559

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
การจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการแก่ลูกค้าโดยตรง 465.31 68.65 227.03 39.85
การจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการผ่านพันธมิตรทาง 212.48 31.35 342.74 60.15
ธุรกิจ
รวม
677.79 100.00 569.77 100.00

2560
ล้านบาท ร้อยละ
568.42 59.41
388.43 40.59
956.85 100.00

3. นโยบายด้านราคา
1. รับเหมาวางระบบ (Turnkey Project)
บริ ษั ท ฯ ก� ำ หนดราคาโดยอ้ า งอิ ง ต้ น ทุ น รั บ เหมาโครงการเป็ น หลั ก โดยบริ ษั ท ฯ จะพิ จ ารณา
จัดหา อุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมทั้งทางด้านราคาและเทคนิค รวมถึงวางแนวทางการบริหารจัดการ
โครงการอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ต้นทุนที่ตำ�่ สุด ซึ่งรวมถึงค่าอุปกรณ์และค่าบริการรับจ้างช่วงบวกด้วยอัตรา
ก�ำไรขั้นต้นที่เหมาะสม (Cost-Plus Pricing) นอกจากนี้ ยังก�ำหนดราคาโดยพิจารณาโครงการที่สามารถต่อยอด
หรือสั่งซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมในอนาคต เและพิจารณาถึงภาวะการแข่งขันของโครงการ นั้นๆ ด้วย
2. บริการหลังการขาย
ส�ำหรับธุรกิจจ�ำหน่ายอุปกรณ์ บริษัทฯ จะก�ำหนดราคาโดยอ้างอิงต้นทุนอุปกรณ์ บวกด้วยอัตราก�ำไรขั้นต้น
ที่เหมาะสม (Cost-Plus Pricing) รวมถึงพิจารณาราคากลางของอุปกรณ์ที่ลูกค้าเคยจัดซื้อมา ก่อนปรับเพิ่มหรือ
ลดราคา ตามปริมาณอุปกรณ์และเงือ่ นไขต่างๆ เช่น การช�ำระเงิน ระยะเวลาส่งมอบ ระยะเวลารับประกัน เป็นต้น
ส่วนธุรกิจบ�ำรุงรักษาโครงข่าย บริษัทฯ จะก�ำหนดราคาโดยพิจารณาถึงรายละเอียดของการบ�ำรุงรักษา
ลักษณะโครงข่ายและระบบ พื้นที่ในการบ�ำรุงรักษา โดยศึกษาถึงความเสี่ยงต่างๆ ในแต่ละพื้นที่ ต้นทุนในการ
ให้บริการในแต่ละพื้นที่ รวมถึงประสบการณ์ ความช�ำนาญของบริษัทในพื้นที่นั้นๆ และภาวะการแข่งขัน

4. ภาวะอุตสาหกรรม

ตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
จากรายงานของส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ตลาด ICT ของประเทศไทย
ประกอบด้วย 5 กลุ่มย่อย ได้แก่ (1) ตลาดคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ (2) ตลาดซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ (3)
ตลาดสื่อสาร (4) ตลาดบริการด้านคอมพิวเตอร์ และ (5) ตลาดอุปกรณ์เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ โดยตลาดที่
มีผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ คือ ตลาดสื่อสาร ซึ่งเป็นตลาดที่มีสัดส่วนมากที่สุดของตลาด ICT
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ตลาดสื่อสารของประเทศไทย

ตลาดสื่อสาร (Communication Market) เป็นตลาดที่มีความส�ำคัญในฐานะที่เป็นแรงขับเคลื่อนตลาดเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Market) อีกทั้งยังเป็นตลาดที่มีบทบาทและกลไกส�ำคัญ
ต่อการพัฒนาและเติบโตของภาคเศรษฐกิจและสังคมของชาติ โดยตลาดสือ่ สารสามารถจ�ำแนกได้เป็น 2 องค์ประกอบหลัก
ได้แก่
1. ตลาดอุปกรณ์สื่อสาร (Communication Equipment)
2. ตลาดบริการสื่อสาร (Communication Service)
ประเภท
1. ตลาดอุปกรณ์สื่อสาร
2. ตลาดบริการสื่อสาร
มูลค่าตลาดรวม

ปี 2558
(ล้านบาท)
226,539
309,450
535,989

ปี 2559
(ล้านบาท
246,513
330,815
577,328

ปี 2560
(ล้านบาท

อัตราการเติบโต

2558-2559 2559-2560
261,109
8.82%
5.92%
371,011
6.90%
12.15%
632,120
7.71%
9.49%

ที่มา : ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

จากข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าตลาดสื่อสารของประเทศไทย ในปี 2559 และประมาณการปี 2560 โดยฝ่ายวิจัยนโยบาย
ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (“สวทช.”) พบว่า มูลค่าตลาดสือ่ สารในปี 2559 มีมลู ค่าทัง้ สิน้ 577,328
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 535,989 ล้านบาท ในปี 2558 คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 7.71 โดยมูลค่าตลาดส่วนใหญ่ยังคง
มาจากตลาดบริการสื่อสารเป็นหลัก ซึ่งคิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 330,815 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 57.30 ของตลาดสื่อสาร
ทั้งหมด ขณะที่อีกร้อยละ 42.70 มาจากตลาดอุปกรณ์สื่อสาร ซึ่งคิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 246,513 ล้านบาท คาดว่าในปี 2560
มูลค่าตลาดจะเติบโตจากปี 2559 ที่ร้อยละ 9.49 หรือ คิดเป็นมูลค่าตลาดรวม 632,120 ล้านบาท

1. ตลาดอุปกรณ์สื่อสาร (Communication Equipment)
ตลาดอุปกรณ์สื่อสาร
1. เครื่องโทรศัพท์
2 อุปกรณ์โครงข่ายหลัก
3. อุปกรณ์สื่อสารใช้สาย
4. อุปกรณ์สื่อสารไร้สาย
มูลค่าตลาดรวม

ปี 2558
(ล้านบาท)
105,020
69,680
16,030
35,809
226,539

ปี 2559
(ล้านบาท
111,410
73,284
16,733
45,086
246,513

ปี 2560
(ล้านบาท
119,970
75,459
18,115
47,565
261,109

อัตราการเติบโต
2558-2559 2559-2560
6.08%
7.68%
5.17%
2.97%
4.39%
8.26%
25.91%
5.50%
8.82%
5.92%

ที่มา : ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ตลาดอุปกรณ์สอื่ สารเป็นตลาดทีม่ อี ตั ราการเติบโตอย่างต่อเนือ่ งมาโดยตลอด ในปี 2559 ตลาดอุปกรณ์สอื่ สาร มีมลู ค่า
246,513 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 226,539 ล้านบาทในปี 2558 คิดเป็นอัตราการเติบโต ร้อยละ 8.82 และประมาณการว่าในปี
2560 จะมีอตั ราการเติบโตอย่างต่อเนือ่ งคิดเป็นร้อยละ 5.92 หรือคิดเป็นมูลค่า 261,109 ล้านบาท โดยทีต่ ลาดอุปกรณ์สอื่ สาร
ประกอบด้วย 1. ตลาดเครื่องโทรศัพท์ (Telephone Handset) 2. ตลาดอุปกรณ์โครงข่ายหลัก (Telco Network Equipment)
3. ตลาดอุปกรณ์สื่อสารใช้สาย (Wireline Equipment) และ 4. ตลาดอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย (Wireless Equipment)

รายงานประจ�ำปี 2560
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ตลาดอุปกรณ์โครงข่ายหลักและตลาดอุปกรณ์สอื่ สารไร้สายคาดว่าเป็นตลาดหลักทีจ่ ะท�ำให้ตลาดอุปกรณ์สอื่ สารขยาย
ตัวในปี 2559 และต่อเนื่องมาในปี 2560 อันเนื่องมาจาก นโยบาย Digital Economy ที่เน้นการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และการลงทุนด้านอุปกรณ์สื่อสารไร้สายที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะการขยายสถานีฐานส�ำหรับการให้บริการในคลื่นความถี่ 3G
และ 4G เพื่อรองรับความนิยมการใช้งานแบบพกพาที่มีการขยายตัวมากขึ้นเรื่อยๆ และทดแทนการใช้งานประจ�ำที่ในรูป
แบบต่างๆ

2. ตลาดบริการสื่อสาร (Communication Service)
ตลาดบริการสื่อสาร
1. บริการโทรศัพท์ประจ�ำที่
2. บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
3. บริการอินเทอร์เน็ต
4. บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ
5. บริการสื่อสารข้อมูล
มูลค่าตลาดรวม

ปี 2558
(ล้านบาท)
14,809
216,404
53,578
10,357
14,302
309,450

ปี 2559
(ล้านบาท)
12,006
241,564
55,740
6,960
14,546
330,816

ปี 2560
(ล้านบา)ท
10,265
282,961
57,691
5,170
14,924
371,011

อัตราการเติบโต
2558-2559 2559-2560
(18.93%)
(14.50)%
11.63%
17.14%
4.04%
3.50%
(32.80%)
(25.72%)
1.71%
2.60%
6.90%
12.15%

ที่มา : ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ตลาดบริการสื่อสารเป็นตลาดที่เป็นสัดส่วนหลักของตลาดสื่อสารโดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 57.30 และร้อยละ 58.69
ของตลาดสือ่ สารในปี 2559-2560 ตามล�ำดับ โดยตลาดบริการสือ่ สารเติบโตจาก 309,450 ล้านบาทในปี 2558 เป็น 330,816
ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโต ร้อยละ 6.90 และประมาณการว่าในปี 2560 จะมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ
12.15 หรือคิดเป็นมูลค่า 371,011 ล้านบาท โดยที่ตลาดบริการสื่อสารสามารถจ�ำแนกออกเป็น 1. ตลาดบริการโทรศัพท์
ประจ�ำที่ (Fixed Line Service) 2. ตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Service) 3. ตลาดบริการอินเทอร์เน็ต (Internet
Service) 4. ตลาดบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ (International Calling Service) 5. ตลาดบริการสื่อสารข้อมูล (Data
Communication Service)
ถึงแม้ว่าการใช้บริการโทรศัพท์ประจ�ำที่ และบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผู้บริโภค
เปลีย่ นพฤติกรรมการติดต่อสือ่ สารจากบริการโทรศัพท์ประจ�ำทีแ่ ละบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศในอดีตเป็นบริการโทรศัพท์
เคลือ่ นที่ และอุปกรณ์พกพาอืน่ ๆ รวมทัง้ การสือ่ สารผ่าน Application ต่างๆ อย่างไรก็ตาม ตลาดบริการโทรศัพท์เคลือ่ นที่ ซึง่
เป็นตลาดทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ของตลาดบริการสือ่ สาร ยังคงจะขยายตัวอย่างต่อเนือ่ ง โดยเฉพาะอย่างยิง่ การให้บริการสือ่ สารข้อมูล
(Non Voice) ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งเป็นผลมาจาก การแข่งขันด้านแพคเกจของผู้ให้บริการ การใช้งานผลิตภัณฑ์และ
บริการ (Content + Service) ด้านดิจิทัลที่เพิ่มสูงขึ้น
ปัจจัยที่จะส่งผลต่อมูลค่าตลาดสื่อสารในปี 2559 ได้แก่การขยายโครงข่าย 3G/4G ของผู้ให้บริการโทรคมนาคม การ
ลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานตามนโยบาย Digital Economy การใช้งาน Social Media ยังมีความนิยมสูง และพฤติกรรม
การรับชมสื่อทางออนไลน์เพิ่มสูงขึ้น เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ จะได้รับประโยชน์จากการเติบโตของมูลค่าตลาดสื่อสารดัง
กล่าว

รายงานประจ�ำปี 2560
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ประเทศไทย 4.0

“ประเทศไทย 4.0” หมายถึง การปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศโดยเน้นการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี ซึ่ง
พัฒนามาจาก “ประเทศไทย 1.0” ที่เน้นภาคการเกษตร ไปสู่ “ประเทศไทย 2.0” ที่เน้นอุตสาหกรรมเบา และ “ประเทศไทย
3.0” ในปัจจุบันที่เน้นอุตสาหกรรมหนัก ซึ่งท�ำให้ประเทศไทยติดอยู่ใน 3 กับดัก ได้แก่ กับดักประเทศรายได้ปานกลาง กับดัก
ความเหลือ่ มล�ำ้ ของความมัง่ คัง่ และกับดักความไม่สมดุลในการพัฒนา ซึง่ การเปลีย่ นแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจทีข่ บั เคลือ่ น
ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีโดยอาศัยการพัฒนาใน 3 ด้าน ได้แก่
1. เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม
2. เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม
3. เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น
นอกจากนี้ ประเทศไทย 4.0 ยังต้องใช้กลไกขับเคลื่อนความมั่งคั่ง (Engines of Growth) 3 กลไก ได้แก่
1. กลไกขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเพื่อการยกระดับผลิตภาพ (Productive Growth Engine)
2. กลไกการขับเคลื่อนด้วยการสร้างการมีส่วนร่วม (Inclusive Growth Engine)
3. กลไกการขับเคลื่อนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (Green Growth Engine)
โดยรัฐบาลจะใช้ ประเทศไทย 4.0 เป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) เพื่อน�ำ
ประเทศไปสูก่ ารเป็นประเทศทีม่ งั่ คัง่ มัน่ คง และยัง่ ยืน อย่างเป็นรูปธรรม และได้กำ� หนดกลุม่ อุตสาหกรรมทีเ่ ป็นเป้าหมายใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมต่อยอดอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-Curve) ซึ่งเป็นการ
ลงทุนในกลุม่ อุตสาหกรรมเดิมทีป่ ระเทศมีความเชีย่ วชาญอยูแ่ ล้วเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการผลิต และอุตสาหกรรมอนาคต
(New S-Curve) ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ที่มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างเข้มข้นและมีความสามารถในการ
เติบโตต่อไปในอนาคต โดยมีรายละเอียดอุตสาหกรรมดังนี้
อุตสาหกรรมต่อยอดอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ
(First S-Curve)
1. อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
2. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
3. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
4. อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
5. อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร

อุตสาหกรรมอนาคต
(New S-Curve)
1. อุตสาหกรรมหุ่นยนต์
2. อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์
3. อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
4. อุตสาหกรรมดิจิทัล
5. อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

ที่มา : ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) กระทรวงอุตสาหกรรม ตุลาคม 2559
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แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้น�ำเสนอแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่งสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีแก่คณะรัฐมนตรีและได้รับความเห็นชอบในแผนดังกล่าวในวันที่ 5 เมษายน 2559 ซึ่งมีรายละเอียด
โดยสรุปดังต่อไปนี้

วิสัยทัศน์
ปฎิรูปประเทศไทยสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ ซึ่งหมายถึง หมายถึง ประเทศไทยที่สามารถสร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์ และทรัพยากรอื่นใด เพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
โดยแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีเป้าหมายในภาพรวม 4 ประการ ดังนี้
1. เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เป็นเครือ่ ง
มือหลักในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิต การบริการ
2. สร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียมด้วยข้อมูลข่าวสารและบริการต่างๆ ผ่านสือ่ ดิจทิ ลั เพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ
ของประชาชน
3. เตรียมความพร้อมให้บุคลากรทุกกลุ่มมีความรู้และทักษะที่เหมาะสมต่อการด�ำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ
ในยุคดิจิทัล
4. ปฏิรปู กระบวนทัศน์การท�ำงานและการให้บริการของภาครัฐ ด้วยเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั และการใช้ประโยชน์จากข้อมูล
เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ภูมิทัศน์ดิจิทัลของประเทศไทย (Thailand Digital Landscape)
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศไทย มุ่งเน้นการพัฒนาระยะยาวอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับการจัดท�ำ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี จึงก�ำหนดภูมิทัศน์ดิจิทัลหรือทิศทางการพัฒนาและเป้าหมายออกเป็น 4 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 Digital Foundation (ระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน) ประเทศไทยลงทุนและสร้างฐานรากในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ประเทศไทยจะมีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถึงชุมชนและหมู่บ้านทั่วประเทศ พร้อม
ทั้งเตรียมการลงทุนเพื่อให้มีโครงข่ายโทรคมนาคมความเร็วสูง เชื่อมต่อกับประเทศอื่นในภูมิภาคอย่างเพียงพอทั้งทาง
ภาคพื้นดินและภาคพื้นน�้ำ
ระยะที่ 2 Digital Thailand I: Inclusion (ระยะเวลา 5 ปี) ทุกภาคส่วนของประเทศไทยมีส่วนร่วมในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมดิจทิ ลั ตามแนวประชารัฐ ประเทศไทยมีโครงข่ายความเร็วสูงแบบใช้สายและแบบไร้สายเข้าถึงทุก
หมู่บ้าน และครอบคลุมทั่วประเทศ โดยประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลในภูมิภาค
ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ เติบโตด้วยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดจนเกิดการ
เชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐและบูรณาการข้อมูลข้ามหน่วยงานโดยสมบูรณ์ ผู้บริหารภาครัฐ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้
ทุกระดับ และใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อประกอบการวางแผนและการตัดสินใจอย่างถูกต้อง
ทันสถานการณ์
ระยะที่ 3 Digital Thailand II: Full Transformation (ระยะเวลา 10 ปี) ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นดิจิทัลไทย
แลนด์ทขี่ บั เคลือ่ นและใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมดิจทิ ลั ได้อย่างเต็มศักยภาพ ประเทศไทยจะมีโครงสร้างพืน้ ฐานดิจทิ ลั
ทีท่ นั สมัยทัดเทียมประเทศพัฒนาแล้ว และโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจะกลายเป็นสาธารณูปโภคขัน้ พืน้ ฐาน ภาค
การเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการแข่งขันได้ดว้ ยนวัตกรรมดิจทิ ลั และเชือ่ มโยงไทยสูก่ ารค้าในระดับภูมภิ าค
และระดับโลก รัฐบาลมีกระบวนการทางานเป็นระบบดิจทิ ลั โดยสมบูรณ์ ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและมีสว่ นร่วม
ในการก�ำหนดแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐ
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ระยะที่ 4 Global Digital Leadership (ระยะเวลา 20 ปี) ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว สามารถ
ใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคมอย่างยัง่ ยืน เศรษฐกิจประเทศไทยเชือ่ มโยงกับระบบ
เศรษฐกิจโลกด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นด้านการค้า การผลิต การลงทุน หรือการจ้างงาน
ประเทศไม่มีความเหลื่อมล�้ำด้านดิจิทัล ชุมชนใช้ดิจิทัลเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตนเอง และประเทศไทยมีความพร้อมและ
เป็นหนึ่งในศูนย์กลางด้านก�ำลังคนดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แผนพัฒนาดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม จึงได้กำ� หนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 6 ยุทธศาสตร์เพือ่ ขับเคลือ่ นการพัฒนา
ดิจิทัลของประเทศไทยตามวิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนาตามภูมิทัศน์ดิจิทัล ดังนี้
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ มีความทันสมัย มีเสถียรภาพ ตอบ
สนองความต้องการการใช้งานของทุกภาคส่วน ด้วยราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นหนึ่ง
ในศูนย์กลางการเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลภูมิภาคอาเซียน จัดให้มีนโยบายและแผนบริหารจัดการโครงสร้างพื้น
ฐาน คลืน่ ความถี่ เพือ่ สนับสนุนการใช้ทรัพยากรของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ และปรับรัฐวิสาหกิจโทรคมนาคมให้
เหมาะสมกับสถานการณ์และความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมดิจิทัลให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
2. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ เพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ ทางเศรษฐกิจและส่งเสริมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพิ่มโอกาสทางอาชีพเกษตรและการค้าขายสินค้าของชุมชนผ่านเทคโนโลยี
ดิจทิ ลั โดยด�ำเนินการร่วมกันระหว่างหน่วยงานจากทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เร่งสร้างธุรกิจเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology Startup) เพื่อให้เป็นฟันเฟืองส�ำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล และพัฒนา
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ในอนาคต
3. สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
พัฒนาประเทศไทยทีป่ ระชาชนทุกกลุม่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ กลุม่ เกษตรกร ผูท้ อี่ ยูใ่ นชุมชนห่างไกล ผูส้ งู อายุ ผูด้ อ้ ย
โอกาส และคนพิการ สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากบริการต่างๆ ของรัฐผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล พัฒนาศักยภาพ
ของประชาชนในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์ สร้างสื่อ คลังสื่อ และแหล่งเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่ประชาชนเข้าถึงได้อย่างสะดวก ผ่านทั้งระบบโทรคมนาคม ระบบแพร่ภาพกระจายเสียง และ
สื่อหลอมรวม และเพิ่มโอกาสการได้รับบริการทางการแพทย์และสุขภาพที่ทันสมัย ทั่วถึง และเท่าเทียม รองรับการเข้า
สู่สังคมสูงวัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
4. ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล
น�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานรัฐทั้งส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาคอย่างมีแบบแผนและเป็นระบบจนพัฒนาสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลโดยสมบูรณ์ โดยลักษณะของบริการภาครัฐ
หรือบริการสาธารณะจะขับเคลือ่ นโดยความต้องการของประชาชนหรือผูใ้ ช้บริการ มีการเปิดเผยข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์
พัฒนาแพลตฟอร์มบริการพืน้ ฐานภาครัฐให้เป็นแบบฟอร์มกลางเพือ่ ให้เกิดความสะดวกในการติดต่อหรือการท�ำธุรกรรม
5. พัฒนาก�ำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
สร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชนในทุกสาขาอาชีพให้มีทักษะด้านเทคโนโลยี ความสามารถในการ
สร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั อย่างชาญฉลาดในการประกอบอาชีพ และพัฒนาผูบ้ ริหารระดับสูงของรัฐให้มคี วาม
เข้าใจและสามารถวางแผนยุทธศาสตร์การน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลไปพัฒนาภารกิจขององค์กร
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6. สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
จัดให้มีระบบนิเวศที่เหมาะสมต่อการด�ำเนินธุรกิจและการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยสร้างความ
มัน่ คงปลอดภัยในการใช้งานเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ด้วยการก�ำหนดมาตรฐาน กฎ ระเบียบ และกติกาให้มคี วามทันสมัยและ
มีประสิทธิภาพ รวมถึงปรับปรุงกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับเศรษฐกิจและสังคมดิจทิ ลั ให้มคี วามทันสมัย สอดคล้องต่อพลวัต
ของเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั และบริบทของสังคม และสร้างความมัน่ คงปลอดภัยของระบบและกลไกการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคทีใ่ ช้
ธุรกรรมออนไลน์

โครงการเน็ตประชารัฐ
จากแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ก�ำหนดให้มีกิจกรรมเพื่อขับ
เคลือ่ นการด�ำเนินงานในระยะเร่งด่วน (1 ปี 6 เดือน) มุง่ เน้นการลงทุนในด้านโครงสร้างพืน้ ฐานดิจทิ ลั โดยการขยายอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูงให้ครอบคลุมหมู่บ้านทั่วประเทศ และในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแนวทางการด�ำเนิน
โครงการยกระดับโครงสร้างพืน้ ฐานโทรคมนาคมเพือ่ ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจของประเทศ และได้มอบหมายให้กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่
เศรษฐกิจและสังคมด�ำเนินการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุม 24,700 หมูบ่ า้ น (โครงการเน็ตประชารัฐ)
และให้สำ� นักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติดำ� เนินการในหมูบ่ า้ น
ที่เหลือเพิ่มเติมอีก จ�ำนวน 15,732 หมู่บ้าน
ส�ำหรับโครงการเน็ตประชารัฐนัน้ กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคมได้มอบหมายให้ บริษทั ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)
(“TOT”) เป็นผูด้ ำ� เนินการติดตัง้ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านสายเคเบิลใยแก้วน�ำแสง ในหมูบ่ า้ นทีไ่ ม่มศี กั ยภาพเชิงพาณิชย์
ไม่มีอินเตอร์เน็ต และยากต่อการเข้าถึง 24,700 หมู่บ้าน จากหมู่บ้านที่ยังไม่มีอินเทอร์เน็ตทั้งหมด 44,352 หมู่บ้าน พร้อม
จัดให้มีจุดให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายกับผู้ใช้บริการ อย่างน้อยหมู่บ้านละ 1 จุดให้บริการ ที่ระดับ
ความเร็วการดาวน์โหลด 30 เมกะบิทต่อวินาที และอัพโหลด 10 เมกะบิทต่อวินาที ซึ่งคาดว่าจะใช้งบประมาณ 13,000 ล้าน
บาทและมีระยะเวลาด�ำเนินการ 1 ปี
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 TOT ได้ด�ำเนินการประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้โครงการเน็ตประชารัฐ วงเงินรวม
ประมาณ 4,308 ล้านบาท โดยผู้ชนะการประมูลได้แก่ The Consortium of B and K, บริษัท ฟู่หยวน บิซิเนส จ�ำกัด
และกิจการร่วมไฟเบอร์ออฟติคไทย ส�ำหรับสายเคเบิลใยแก้วน�ำแสง บริษัท ลี้ คิม เทรดดิ้ง จ�ำกัด, บริษัท อินเตอร์ลิงค์
คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัท โกลบอล เมช จ�ำกัด ส�ำหรับอุปกรณ์ข่ายสาย Optical Distribution Network
(ODN) บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน) ส�ำหรับอุปกรณ์ Optical Line Terminal (OLT) และ
อุปกรณ์ Switch บริษัท เอสวีโอเอ จ�ำกัด (มหาชน) ส�ำหรับอุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สาย (Wireless Access Point)
จากการที่บริษัทฯ ให้บริการวางระบบโทรคมนาคม รวมถึงจ�ำหน่ายอุปกรณ์และอะไหล่ในระบบสื่อสารให้แก่ TOT มา
เป็นเวลานาน และมีความสัมพันธ์อันดีกับพันธมิตรซึ่งเป็นผู้ชนะประมูลการจัดซื้ออุปกรณ์ในโครงการ คาดว่าบริษัทฯ จะได้
รับประโยชน์จากโครงการเน็ตประชารัฐดังกล่าว
การลงทุนด้านการติดตั้งและวางโครงข่ายใยแก้วน�ำแสงของภาคเอกชน
นอกจากการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานของภาครัฐตามแผนพัฒนาดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคมแล้ว การให้บริการ
ติดตัง้ และวางโครงข่ายโทรคมนาคมของประเทศไทยขึน้ อยูก่ บั นโยบายการลงทุนและพัฒนาโครงข่ายของผูใ้ ห้บริการด้านการ
สื่อสารและโทรคมนาคมภาคเอกชน เช่น ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ให้
บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ชนะการประมูลคลื่นความถี่จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ที่ได้ก�ำหนดให้มีการประมูลคลื่นความถี่ส�ำหรับกิจการโทรคมนาคมของประเทศไทย โดย
กสทช. ได้เปิดประมูลคลื่นความถี่ในย่าน 900 MHz และ 1800 MHz ในปี 2558 และผู้ชนะการประมูลได้แก่ บริษัท ทรู มูฟ
เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด (บริษัทในกลุ่ม TRUE) และบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค (บริษัทในกลุ่ม AIS)
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ศูนย์วิจัยกสิกรไทย (ปีที่ 21 ฉบับที่ 2673 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558) คาดว่า หลังการประมูลคลื่นความถี่ดังกล่าว ผู้ให้
บริการโทรคมนาคมทีไ่ ด้รบั ใบอนุญาตน่าจะเร่งขยายโครงข่ายและทยอยเริม่ เปิดให้บริการ 4G ซึง่ มีเสถียรภาพในการใช้งาน
และความเร็วทีส่ งู กว่าเทคโนโลยี 3G อยูร่ าว 4-5 เท่าเพือ่ ชิงความได้เปรียบทางการตลาดและความเป็นผูน้ าํ ด้านเทคโนโลยี ซึง่
จะท�ำให้มผี เู้ ข้าใช้บริการโมบายบรอดแบนด์อนิ เทอร์เน็ต (บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงผ่านโครงข่าย) ทัง้ ทีผ่ า่ นโครง
ข่าย 3G และ 4G ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าใช้บริการสูงถึง 38.4-39.7 ล้านคน ขยายตัวในกรอบ
ร้อยละ 11.0-14.7 จากปี 2558 คิดเป็นอัตราการเข้าถึงโมบายบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตราวร้อยละ 60.4-62.6 ของประชากร
ทัง้ หมด ซึง่ จะส่งผลให้มลู ค่าตลาดบริการโทรศัพท์เคลือ่ นทีโ่ ดยรวมจะอยูท่ ปี่ ระมาณ 219,841-223,064 ล้านบาทในปี 2559
ขยายตัวราวร้อยละ 3.3-4.8 จากปี 2558 โดยได้รับแรงผลักดันหลักจากการใช้บริการข้อมูลที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
ส�ำหรับการลงทุนด้านโครงข่ายใยแก้วน�ำแสง ศูนย์วิจัยกสิกรไทย (ปีที่ 22 ฉบับที่ 2735 วันที่ 12 พฤษภาคม 2559)
คาดว่าในปี 2559-2561 จะมีเม็ดเงินลงทุนเกี่ยวกับโครงข่ายใยแก้วน�ำแสงทั้งสิ้นกว่า 173,000 ล้านบาท โดยในปี 2559 จะ
มีเม็ดเงินลงทุนราว 48,064 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพียงร้อยละ 1.5 จากปี 2558 ที่มีเม็ดเงินลงทุนอยู่ที่ 47,336 ล้านบาท
ในขณะที่ เงินลงทุนกว่าร้อยละ 70 ของเงินลงทุนทั้งหมดจะเกิดขึ้นในช่วงปี 2560-2561
ล้านบาท

เติบโตเฉลี่ยร้อยละ 12.2 ต่อปี

ที่มา : ศูนย์วิจัยกสิกรไทย (ปีที่ 22 ฉบับที่ 2735 วันที่ 12 พฤษภาคม 2559)

ทัง้ นี้ ศูนย์วจิ ยั กสิกรไทยคาดว่า ธุรกิจทีจ่ ะได้รบั ประโยชน์จากการลงทุนดังกล่าว ได้แก่ ธุรกิจจ�ำหน่ายอุปกรณ์บรอดแบนด์
อินเทอร์เน็ตแบบมีสาย และธุรกิจติดตั้งและวางโครงข่ายโทรคมนาคม ส�ำหรับตลาดอุปกรณ์ฯ ผู้น�ำเข้าหรือตัวแทนจ�ำหน่าย
ซึ่งมีทั้งผู้ประกอบการไทยและสาขาของผู้ประกอบการต่างชาติน่าจะได้อานิสงส์ ในขณะที่ธุรกิจบริการติดตั้งและวางโครง
ข่ายโทรคมนาคม ผู้ประกอบการด้านติดตั้งและวางโครงข่ายที่จะได้ประโยชน์น่าจะเป็นกลุ่มที่มีความพร้อมด้านบุคลากร
และเทคโนโลยีและมีประสบการณ์การวางโครงข่าย
จากการทีบ่ ริษทั ฯ เป็นตัวแทนจ�ำหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคมของผูผ้ ลิตชัน้ น�ำของโลกหลายราย รวมทัง้ ประกอบธุรกิจด้าน
การรับเหมาติดตัง้ และวางโครงข่าย รวมทัง้ ให้บริการบ�ำรุงรักษาโครงข่ายด้วยบุคลากรทีม่ ปี ระสบการณ์และความเชีย่ วชาญ
ในธุรกิจการสื่อสารและโทรคมนาคม ท�ำให้คาดว่าบริษัทฯ จะได้รับประโยชน์จากการลงทุนดังกล่าว
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อุตสาหกรรมดาต้าเซ็นเตอร์
จากการศึกษาดาต้าเซ็นเตอร์ในประเทศไทยทีจ่ ดั ท�ำขึน้ โดย IDC ประเทศไทยซึง่ เป็นบริษทั ทีป่ รึกษาและวิจยั ข้อมูลการ
ตลาด เปิดเผยว่า ภายในสิน้ ปี 2560 พืน้ ทีใ่ ห้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ในประเทศไทยจะมีจำ� นวน 871,000 ตารางฟุต เพิม่ ขึน้ จาก
ปี 2558 ซึ่งมีพื้นที่ให้บริการเพียง 302,000 ตารางฟุต แนวโน้มนี้มาจากการสร้างขีดความสามารถของทั้งผู้ให้บริการภายใน
ประเทศ และระดับภูมิภาค เนื่องมาจากนโยบายทางด้านการลงทุนโดยรัฐบาลไทย เช่น สิทธิประโยชน์ทางภาษีและอัตรา
ค่าไฟฟ้าที่ถูกกว่าปกติ โดยในระยะแรกผู้ประกอบการในตลาดจะแข่งขันด้านราคา แต่ในอนาคต องค์กรต่างๆ นั้นยินดีที่จะ
จ่ายค่าบริการเพิ่มเติมเพื่อรับบริการที่ช่วยผลักดันการเติบโตทางธุรกิจผ่านระบบที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ข้อมูลเชิงลึก และ
การปฏิบตั งิ านทีม่ ากกว่าการรักษาข้อมูลทีเ่ ก็บไว้ อย่างไรก็ตามผูป้ ระกอบการภายในประเทศจ�ำเป็นจะต้องแข่งกับมาตรฐาน
ใหม่ของคุณภาพการบริการ การรักษาความปลอดภัย และนวัตกรรมที่ก�ำหนดขึ้นโดยผู้ให้บริการจากต่างประเทศเพื่อที่จะ
สร้างความแตกต่างของบริการ
ตารางฟุต

125% YOY
28% YOY

ที่มา : IDC ประเทศไทย

นอกจากนี้ ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI ได้ให้การสนับสนุนกิจการนิคมหรือเขตดาต้าเซ็นเตอร์
โดยยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลระยะเวลา 8 ปี ยกเว้นภาษีอากรขาเข้าส�ำหรับเครือ่ งจักร และสิทธิประโยชน์อนื่ ๆ ส�ำหรับผูใ้ ห้
บริการดาต้าเซ็นเตอร์ ซึ่งต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ก�ำหนด เช่น มีบริการรับฝากวางคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server Colocation) บริการดูแลระบบ (Managed Service) บริการ Backup Server ของลูกค้า บริการ Disaster Recovery Services
(DRS) เป็นต้น โดยมีพื้นที่ให้บริการไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร มีระบบโทรคมนาคมหลักที่มีการวางสายสื่อสารแบบ
ความเร็วสูงไปยังศูนย์กลางสื่อสารโทรคมนาคมทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศอย่างน้อย 4 วงจร มีอุปกรณ์หรือระบบ
ส�ำรองในอุปกรณ์ UPS, IT Cooling และ UPS Cooling โดยต้องท�ำงานในทันทีที่อุปกรณ์หลักหยุดท�ำงาน มีเส้นทางส�ำรอง
ในระบบส่งจ่ายไฟฟ้าทีไ่ ม่ขนึ้ ต่อกัน (Independent Distribution Paths)มีระบบปรับอากาศ ระบบป้องกันอัคคีภยั ระบบรักษา
ความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง และต้องได้รับมาตรฐาน ISO/IEC 27001 เป็นต้น
โดยในช่วงต้นปี 2560 BOI ก�ำหนดแผนโรดโชว์ต่างประเทศในประเทศต่างๆ เช่น ฮ่องกง สิงคโปร์ อินเดีย เกาหลี
สหรัฐอเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่น ซึ่งมีอุตสาหกรรมเป้าหมายที่จะไปชักชวนให้มาลงทุน ได้แก่ โทรคมนาคม ดาต้าเซ็นเตอร์ โล
จิส ติกส์ ชิ้นส่วนอากาศยาน ไบโอเทคโนโลยี ไอที ออโตเมชั่น เครื่องมือแพทย์ และเครื่องจักร ซึ่งจะช่วยดึงดูดนักลงทุนจาก
ประเทศต่างๆ เข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมดาต้าเซ็นเตอร์ในประเทศไทยและส่งผลดีตอ่ ผูใ้ ห้บริการรับเหมาก่อสร้างและวาง
ระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับดาต้าเซ็นเตอร์
บริษัทฯ คาดว่าจากประสบการณ์ในการให้บริการก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ของผู้ให้บริการ
โทรคมนาคมรายใหญ่ของไทย ท�ำให้บริษัทฯ มีโอกาสในการเติบโตจากการลงทุนในอุตสาหกรรมดาต้าเซ็นเตอร์ที่จะเพิ่ม
มากขึ้นจากผู้ประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
รายงานประจ�ำปี 2560
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Internet of Things (IoT)
Internet of Things (IoT) หรือ “อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง” หมายถึง การที่สิ่งต่างๆ ถูกเชื่อมโยงเข้าสู่โลกอินเทอร์เน็ตผ่าน
การสื่อสารทั้งแบบใช้สายและไร้สายทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเครือข่าย LAN, Wireless LAN หรือเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ
(Cellular) น�ำข้อมูลมาประมวลผล ท�ำให้มนุษย์สามารถสั่งการ ควบคุมใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อประโยชน์ในชีวิตประจ�ำวัน
เช่น การสั่งเปิด-ปิด อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า รถยนต์ โทรศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่อสาร เครื่องใช้ส�ำนักงาน เครื่องมือทางการ
เกษตร เครือ่ งจักรในโรงงานอุตสาหกรรม อาคาร บ้านเรือน เครือ่ งใช้ในชีวติ ประจ�ำวันต่างๆ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นต้น

ปัจจุบัน มีการน�ำ IoT ไปประยุกต์ใช้ในหลายด้าน เช่น
- Smart Home (บ้านอัจฉริยะ) เป็นแนวคิดประยุกการใช้งานให้ที่อยู่อาศัยมีความอัจริยะเพื่อตอบสนองชีวิตความ
เป็นอยู่ได้มากขึ้น เช่น การตรวจจับความสว่างภายในบ้านเปิด/ปิดไฟตามความเหมาะสมของแสง ควบคุมการ
ท�ำงานของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เป็นต้น
- Wearables (อุปกรณ์สวมใส่อจั ฉริยะ) เช่น นาฬิกาเพือ่ สุขภาพทีส่ ามารถวัดอัตราการเต้นของหัวใจ หรือ วัดระดับ
การท�ำกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละวัน และมีการส่งข้อมูลเพื่อน�ำไปใช้ในการวิเคราะห์
- Smart City (เมืองอัจฉริยะ) เช่น ระบบควบคุมการจราจรเพื่อควบคุมให้แยกต่างๆ สามารถควบคุมสัญญาณไฟ
จราจรได้ โดยใช้ข้อมูลปริมาณรถยนต์ที่อยู่บนถนน เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลแล้วสั่งการควบคุมไฟจราจร
- Smart Grid (โรงไฟฟ้าอัจฉริยะ) สามารถน�ำ IoT มาประยุกต์ใช้เพื่อวิเคราะห์และจัดการการท�ำงานของโรงไฟฟ้า
แต่ละแห่งให้สามารถท�ำได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสัมพันธ์กัน เพื่อให้สามารถรองรับปริมาณความ
ต้องการในการใช้กระแสไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่
โดยในอนาคตอันใกล้ จะมีการน�ำ IoT ประยุกต์ใช้เข้ากับชีวิตประจ�ำวันและการประกอบธุรกิจมากขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์
จากโครงสร้างพืน้ ฐานของระบบสือ่ สารโทรคมนาคมทีไ่ ด้รบั การพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ บริษัทฯ สามารถให้บริการออกแบบ
และติดตัง้ อุปกรณ์ทเี่ กีย่ วข้องโดยใช้ผลิตภัณฑ์และโซลูชนั่ ของพันธมิตรทีส่ ำ� คัญ ซึง่ ได้แก่ Huawei และ Nokia Alcatel-Lucent
ให้สอดคล้องตามความต้องการที่แตกต่างกันของลูกค้า
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เนื่องจากธุรกิจให้บริการวางระบบสื่อสารโทรคมนาคมเป็นธุรกิจที่มีอัตราการเติบโตสูงซึ่งเป็นผลมาจากนโยบายการ
ลงทุนจากทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อที่จะสามารถให้บริการและรองรับความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
จึงมีผู้ประกอบการให้บริการค่อนข้างมาก โดยสามารถแบ่งกลุ่มผู้ให้บริการออกได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
1. บริษทั ขนาดใหญ่- ส่วนใหญ่เป็นบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และเป็นพันธมิตรกับผูผ้ ลิตสินค้าจากต่าง
ประเทศ สามารถจัดหาอุปกรณ์ได้ครบวงจร และมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง สามารถเข้าร่วมประมูลงานโครงการ
ขนาดใหญ่ได้ เช่น บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท ล็อกซเล่ย์ ไวร์เลส จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท
แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์
คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัท เอสวีโอเอ จ�ำกัด (มหาชน) เป็นต้น
2. บริษัทขนาดกลาง-เป็นบริษัทที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 500 ล้านบาท และเป็นพันธมิตรกับผู้ผลิตสินค้าจากต่าง
ประเทศเช่นเดียวกับบริษัทขนาดใหญ่ แต่มีข้อจ�ำกัดทางด้านการเงินและผลงานในอดีต (Track Record) ท�ำให้มี
ข้อจ�ำกัดในการเข้าร่วมประมูลงานขนาดใหญ่ บริษัทขนาดกลางมีอยู่ประมาณ 10 บริษัท ซึ่งบริษัทฯ อยู่ในกลุ่มนี้ และ
ยังมีบริษัทอื่นอีก เช่นบริษัท สกายไฮ จ�ำกัด บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จ�ำกัด และบริษัท ไทยทรานสมิชชั่น
อินดัสทรี จ�ำกัด เป็นต้น
3. บริษัทขนาดเล็ก-เป็นบริษัทที่ไม่ได้เป็นตัวแทนจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์จากต่างประเทศ รวมทั้งมีเงิน
ทุนหมุนเวียนไม่มากนัก ไม่สามารถรับงานจากลูกค้าและ/หรือบริษทั ขนาดใหญ่โดยตรง ส่วนใหญ่จะรับงานจากบริษทั
ขนาดกลางซึ่งบริษัทขนาดเล็กในอุตสาหกรรมสื่อสารโทรคมนาคมมีประมาณ 200 บริษัท กระจายอยู่ท่ัวทุกภาคของ
ประเทศ เพื่อที่จะสามารถรองรับการว่าจ้างช่วงจากบริษัทขนาดใหญ่และขนาดกลางได้
ส�ำหรับการแข่งขันของบริษัทฯ ซึ่งเป็นบริษัทฯ ขนาดกลางในธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม เนื่องจากประเภทของอุปกรณ์
ที่ใช้ในระบบสื่อสารโทรคมนาคมมีอยู่จ�ำนวนมาก ทั้งอุปกรณ์ที่ติดตั้งใน Core Network, Transport Network และ Access
Network รวมถึงอุปกรณ์ประกอบต่างๆ จึงท�ำให้บริษัทขนาดกลางที่ประกอบธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมแต่ละรายจะมีความ
เชีย่ วชาญเฉพาะด้านในระบบหรืออุปกรณ์ทจี่ ดั จ�ำหน่าย ดังนัน้ การแข่งขันของบริษทั ขนาดกลางในธุรกิจสือ่ สารโทรคมนาคม
ของแต่ละอุปกรณ์จึงไม่สูงนัก ส�ำหรับบริษัทขนาดเล็ก โอกาสที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจ�ำหน่ายจากผู้ผลิตสินค้า
จากต่างประเทศค่อนข้างยาก เนื่องจากมีข้อจ�ำกัดด้านบุคลากร ประสบการณ์ และฐานะทางการเงิน เป็นต้น
ถึงแม้บริษทั ฯ จะเป็นบริษทั ขนาดกลางทีม่ ขี อ้ จ�ำกัดด้านการเงินและด้านผลงานในอดีต (Track Record) อย่างไรก็ตาม
จากการที่ผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจโทรคมนาคมมากว่า 25 ปี มีความสัมพันธ์อันดีกับทั้งเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์ ผูจ้ ดั จ�ำหน่าย และลูกค้า รวมทัง้ พันธมิตรทีเ่ ป็นบริษทั ขนาดใหญ่ ท�ำให้บริษทั ฯ สามารถรับงานโครงการต่างๆ จาก
ลูกค้าโดยตรงในกรณีทบี่ ริษทั ฯ สามารถน�ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า หรือเข้าร่วมค้ากับ
พันธมิตร หรือรับงานต่อจากบริษัทขนาดใหญ่ได้
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การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ
การจัดซื้ออุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
บริษัทฯ มีการจัดหาอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์จากพันธมิตรทางการค้าทั้งในและต่างประเทศเมื่อได้รับค�ำสั่งซื้อหรือท�ำ
สัญญาจากลูกค้า โดยไม่มีนโยบายในการสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้า เนื่องจากอุปกรณ์ในโครงการที่บริษัทฯ ให้บริการจะถูก
ก�ำหนดลักษณะและคุณสมบัตจิ ากลูกค้าและเป็นอุปกรณ์ทสี่ ามารถใช้ได้เฉพาะโครงการเท่านัน้ ปัจจุบนั บริษทั ฯ มีพนั ธมิตร
ทางการค้าที่ผ่านการขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ขายอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์กับบริษัทฯ (Approved Vendor List) ทั้งหมด 23 ราย
โดยพิจารณาจาก คุณภาพ ระยะเวลาการส่งมอบ ราคา เครดิตเทอม ศักยภาพในการผลิต และมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ
โดยสามารถแบ่งการจัดซื้อของบริษัทฯ ได้เป็น 3 ประเภทตามลักษณะของอุปกรณ์ดังนี้

1. อุปกรณ์หลักในโครงข่ายและระบบสื่อสาร

ในการให้บริการวางระบบโครงข่ายสือ่ สารแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Project) ให้บริการก่อสร้างและวางระบบไฟฟ้า
(Construction and Electrical Systems) การจ�ำหน่ายอุปกรณ์ (Supply) และการให้บริการบ�ำรุงรักษาโครงข่ายระบบ
สื่อสาร (Maintenance) บริษัทฯ จะต้องจัดซื้ออุปกรณ์หลักซึ่งเป็นไปตามข้อก�ำหนดที่ก�ำหนดไว้ในสัญญาหรือขอบเขต
งาน (TOR) ของลูกค้า เช่น อุปกรณ์ DWDM อุปกรณ์ SDH อุปกรณ์ Optical Trx Multi-service อุปกรณ์ Compact
MUX อุปกรณ์ขยายสัญญาณ Access node เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่ลูกค้าจะก�ำหนดให้บริษัทฯ ซื้ออุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติ
เฉพาะดังกล่าวจากผู้ผลิตจากต่างประเทศ โดยบริษัทฯ จะติดต่อกับผู้ผลิตจากต่างประเทศหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์เพื่อ
ผลิตอุปกรณ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า รวมถึงขอใบเสนอราคาจากผู้ผลิตจากต่างประเทศ และบริษัทฯ จะ
สั่งซื้ออุปกรณ์ผ่านตัวแทนจ�ำหน่ายของเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการแต่งตั้งในประเทศไทย หรือสั่งซื้อจากผู้ผลิตใน
ต่างประเทศโดยตรง โดยมีการช�ำระค่าอุปกรณ์ทั้งเงินบาทและเงินตราต่างประเทศ ในกรณีที่ต้องช�ำระเป็นเงินตราต่าง
ประเทศ บริษัทฯ จะมีการก�ำหนดอัตราแลกเปลี่ยนในการช�ำระค่าอุปกรณ์กับผู้ขาย หรือท�ำ Forward Contract เพื่อ
ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ทั้งนี้บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ชั้นน�ำจากต่าง
ประเทศ ไม่ว่าจะเป็น Nokia Alcatel-Lucent จากประเทศฟินแลนด์ Huawei จากประเทศจีน Coriant จากประเทศ
เยอรมนี Gemalto จากประเทศเนเธอร์แลนด์ และ Oscilloquartz จากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เป็นต้น และจากการที่
บริษัทฯ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าของผลิตภัณฑ์เหล่านั้น จึงได้รับการสนับสนุนจากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้จัดจ�ำหน่ายใน
ด้านความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่จะน�ำออกสู่ตลาด หรือการให้ส่วนลดในการสั่งซื้อ ส�ำหรับระยะ
เวลาในการสั่งซื้ออุปกรณ์หลักในโครงข่ายและระบบสื่อสารจากผู้ผลิตหรือผู้จัดจ�ำหน่ายจากต่างประเทศ (Lead time)
จะอยูท่ ปี่ ระมาณ 90 วันนับตัง้ แต่วนั สัง่ ซือ้ จนถึงวันทีไ่ ด้รบั อุปกรณ์ โดยจะขึน้ อยูก่ บั ประเภทของผลิตภัณฑ์และปริมาณ
ในการสั่งซื้อ ในการสั่งซื้ออุปกรณ์หลัก บริษัทฯ จะต้องช�ำระเงินค่าสินค้าล่วงหน้าประมาณร้อยละ 10-15 ของมูลค่าสั่ง
ซื้อ และท�ำการออก Letter of Credit หรือ Domestic Letter of Credit (L/C หรือ DL/C) ให้กับผู้ขายในส่วนที่เหลือ

2. สายใยแก้วน�ำแสง

จากการทีบ่ ริษทั ฯ เป็นผูใ้ ห้บริการรับเหมาติดตัง้ ระบบสายใยแก้วน�ำแสงทัง้ ภายในและภายนอกอาคารให้แก่ลกู ค้า
บริษทั ฯ จึงได้ให้ความส�ำคัญในการคัดเลือกและจัดหาผูผ้ ลิตสายใยแก้วน�ำแสงภายในประเทศทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และทนทาน
ต่อสภาพอากาศ เนือ่ งจากสายใยแก้วน�ำแสงส่วนใหญ่อยูภ่ ายนอกอาคาร บริษทั ฯ จึงไม่ได้พจิ ารณาในด้านราคาเพียง
อย่างเดียว แต่พิจารณาจากคุณภาพก่อนแล้วจึงท�ำการเปรียบเทียบราคา จากการที่บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจมาเป็นเวลา
นานจึงมีความรู้และประสบการณ์ในการพิจารณาคุณภาพของสายใยแก้วน�ำแสงให้ลูกค้าได้อย่างเหมาะสม รวมถึงมี
ความสัมพันธ์ทดี่ กี บั ผูผ้ ลิตสายใยแก้วน�ำแสงในประเทศไทยเป็นอย่างดี จึงท�ำให้บริษทั ฯ มีอำ� นาจในการต่อรองเพือ่ ให้
ได้ราคาที่ดีที่สุด โดยระยะเวลาในการสั่งซื้อสายใยแก้วน�ำแสงภายในประเทศ (Lead time) จะใช้ระยะเวลาประมาณ
30-45 วัน โดยจะขึน้ อยูก่ บั ชนิด ขนาด และปริมาณความต้องการสายใยแก้วน�ำแสงทีใ่ ช้ในแต่ละโครงการ โดยบริษทั ฯ
ได้รับเครดิตเทอมประมาณ 150 วัน
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3. อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์อื่นที่ใช้ในโครงการ

ส�ำหรับการจัดซื้ออุปกรณ์และผลิตภัณฑ์อื่นที่ใช้ในโครงการ เช่น อุปกรณ์หัวต่อ สายเชื่อมสัญญาณ ตู้อุปกรณ์
ระบบปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น บริษัทฯ จะจัดหาอุปกรณ์ดังกล่าวจากผู้จัดจ�ำหน่ายในประเทศ ผ่าน
กระบวนการจัดซือ้ จัดจ้างโดยการเปรียบเทียบราคาและคุณสมบัตทิ างเทคนิคอย่างน้อย 3 ราย โดยประมาณ ซึง่ บริษทั ฯ
ได้รับเครดิตเทอมจะประมาณ 30 วัน

ค่าบริการ
ค่าบริการและค่าที่ปรึกษาแก่เจ้าของผลิตภัณฑ์
ในบางกรณี การท�ำธุรกิจให้บริการรับเหมาวางระบบโทรคมนาคม บ�ำรุงรักษาโครงข่ายและระบบสือ่ สารทีม่ คี วามซับซ้อน
บริษัทฯ มีความจ�ำเป็นต้องใช้บริการหรือปรึกษาเจ้าของผลิตภัณฑ์ เช่น การบริการจัดการโครงการ (Project Management)
การออกแบบระบบวิศวกรรม (Design System Engineering) และการติดตั้ง (Installation) รวมถึงการฝึกอบรมทั้งในกรณี
ที่บริษัทฯ เข้าอบรมกับเจ้าของผลิตภันฑ์ หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์มีการส่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะผลิตภัณฑ์มาอบรมให้แก่บริษัทฯ
และลูกค้าที่หน้างาน (On the Job Training) ซึ่งบริษัทฯ จะต้องมีค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่เจ้าของผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม เพื่อให้
สามารถให้บริการได้ตรงตามข้อก�ำหนด โดยส่วนใหญ่จะเป็นผลิตภัณฑ์ของ Nokia Alcatel-Lucent และ Huawei

ค่าบริการผู้รับจ้างช่วง
การประกอบธุรกิจให้บริการรับเหมาวางระบบโทรคมนาคม บ�ำรุงรักษาโครงข่ายและระบบสื่อสาร รวมถึงงานก่อสร้าง
และวางระบบไฟฟ้านั้น บริษัทฯ จะมีการจัดหาผู้รับจ้างช่วง (Subcontractor) ซึ่งกระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อ
ด�ำเนินการวางระบบหรือบ�ำรุงรักษาตามข้อก�ำหนดของลูกค้า โดยมีวศิ วกรของบริษทั ฯ เป็นผูค้ วบคุมงานผูร้ บั เหมาช่วงอย่าง
ใกล้ชดิ ตลอดระยะเวลาการการวางระบบหรือบ�ำรุงรักษา ปัจจุบนั บริษทั ฯ มีผรู้ บั จ้างช่วงทีข่ นึ้ ทะเบียนกับบริษทั ฯ (Approved
Vendor List) จ�ำนวน 42 ราย โดยบริษัทฯ จะขึ้นทะเบียนผู้รับจ้างช่วงโดยพิจารณาจาก ประสบการณ์ ผลงานในอดีต และ
ด้านการเงิน ซึ่งบริษัทฯ มีขั้นตอนการจัดหา/คัดเลือกผู้รับจ้างช่วงในแต่ละโครงการ ดังต่อไปนี้
- พิจารณารายละเอียดโครงการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เช่น รูปแบบของงานโครงการ ลูกค้า ระยะเวลาการด�ำเนินงาน
ขอบเขตและความรับผิดชอบ คุณสมบัติทางด้านเทคนิค เงื่อนไขทางด้านพาณิชย์ การรับประกันผลงาน
- แผนกจัดซือ้ พิจารณารายชือ่ ของผูร้ บั จ้างช่วงใน Approved Vendor List และคัดเลือกผูร้ บั จ้างช่วงเพือ่ ให้นำ� เสนอ
ราคากับบริษทั ฯ อย่างน้อย 3 รายโดยประมาณ โดยค�ำนึงถึงความสามารถในการท�ำงาน ราคา เทอมการช�ำระเงิน
และฐานะทางการเงิน
- เสนอรายชื่อและใบเสนอราคาของผู้รับจ้างช่วงให้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อพิจารณา

งานที่ยังไม่ ได้ส่งมอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษทั ฯ มีงานทีย่ งั ไม่ได้สง่ มอบทีไ่ ด้รบั ค�ำสัง่ ซือ้ จากลูกค้าและยังไม่ได้จดั ส่งให้ลกู ค้า จ�ำนวน
672.16 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้เป็นรายได้ในปี 2561 ต่อไป
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ปัจจัยความเสี่ยง
บริษัทฯ ตระหนักถึงผลกระทบของปัจจัยความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ และได้มีการแต่งตั้งคณะท�ำงานบริหาร
ความเสีย่ ง เพือ่ บริหารจัดการความเสีย่ งให้อยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้ โดยค�ำนึงถึงปัจจัยภายในและภายนอก พร้อมทัง้ ประเมิน
ปัจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจส่งผลต่อการด�ำเนินงาน นโยบาย และกลยุทธ์ของบริษทั ฯ เพือ่ ให้การด�ำเนินธุรกิจเป็นไปตามเป้าหมาย
ที่ก�ำหนดไว้ สร้างความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียอื่นๆ ปัจจัยความเสี่ยงที่ส�ำคัญ จ�ำแนกได้ ดังนี้

1 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จ�ำหน่ายสินค้า

เนือ่ งจากธุรกิจหลักของบริษทั ฯ เป็นการให้บริการติดตัง้ และวางระบบสือ่ สารโทรคมนาคม ซึง่ ประกอบด้วยอุปกรณ์
ที่เกี่ยวข้องกับระบบสื่อสารโทรคมนาคมต่างๆ เช่น อุปกรณ์ Transport Network, อุปกรณ์ Access Network, Optical
Fiber Cable, อุปกรณ์ Microwave, อุปกรณ์ 3G Network เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯ จะสั่งซื้อจากตัวแทนจ�ำหน่ายที่ได้รับการ
แต่งตัง้ ในประเทศไทย โดยในปี 2558-2560 บริษทั ฯ สัง่ ซือ้ อุปกรณ์ รวมทัง้ มีคา่ บริการและค่าทีป่ รึกษาจาก กลุม่ Nokia
Alcatel-Lucent ซึง่ ประกอบด้วย บริษทั อัลคาเทล-ลูเซ่น (ประเทศไทย) จ�ำกัด และบริษทั โนเกีย โซลูชนั่ ส์ แอนด์ เน็ตเวิรค์ ส
(ประเทศไทย) จ�ำกัด จ�ำนวน 132.44 ล้านบาท จ�ำนวน 77.91 ล้านบาท และจ�ำนวน 334.27 ล้านบาท ตามล�ำดับ คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 26.42 ร้อยละ 17.24 และร้อยละ 30.48 ของมูลค่าการจัดซื้อผลิตภัณฑ์และบริการรวมของบริษัทฯ
ดังนั้น บริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบต่อผลการด�ำเนินการทั้งรายได้และก�ำไรของบริษัทฯ หากตัวแทนจ�ำหน่ายดังกล่าว
ไม่สามารถจ�ำหน่ายอุปกรณ์ที่จ�ำเป็นในการให้บริการติดตั้งและวางระบบโทรคมนาคมให้แก่บริษัทฯ หรือไม่สามารถ
จัดส่งอุปกรณ์ที่บริษัทฯ สั่งซื้อตามก�ำหนดเวลา
อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์โทรคมนาคมที่บริษัทฯ สั่งซื้อจาก กลุ่ม Nokia Alcatel-Lucent จะเป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบ
เพือ่ ใช้ในแต่ละโครงการโดยเฉพาะ ดังนัน้ บริษทั ฯ จ�ำเป็นต้องปรึกษาและออกแบบอุปกรณ์รว่ มกับ กลุม่ Nokia AlcatelLucent เพื่อให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดของลูกค้า และบริษัทฯ จะต้องได้รับข้อเสนอหรือใบเสนอราคาอย่างเป็นทางการ
ที่ระบุถึงรายละเอียดสินค้า ราคา ระยะเวลาการส่งมอบ ก่อนที่บริษัทฯ จะท�ำสัญญากับลูกค้า นอกจากนี้ ผู้บริหารของ
บริษัทฯ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับ Nokia Alcatel-Lucent มานานกว่า 25 ปี บริษัทฯ จึงมั่นใจว่า ผู้จ�ำหน่ายสินค้าดังกล่าว
สามารถจ�ำหน่ายและจัดส่งอุปกรณ์ให้แก่บริษัทฯ ได้อย่างถูกต้องและตามก�ำหนดเวลา อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้
ตระหนักถึงความเสีย่ งดังกล่าว และเนือ่ งจากในปัจจุบนั มีผผู้ ลิตอุปกรณ์สอื่ สารโทรคมนาคมหลายรายซึง่ ต่างก็มคี วาม
ต้องการในการขยายฐานลูกค้าของตนในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น และสามารถเสนออุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมที่มี
คุณสมบัติเท่าเทียมกันและมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่แตกต่างจากของ Nokia Alcatel-Lucent บริษัทฯ จึงได้ท�ำสัญญา
เป็นตัวแทนจ�ำหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคมกับผูผ้ ลิตสินค้ารายอืน่ เพิม่ เติม ได้แก่ Huawei และ Coriant เป็นต้น นอกจาก
นี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการรักษาความสัมพันธ์อันดีกับพันธมิตรที่เป็นบริษัทผู้ผลิตชั้นน�ำของโลกหลายๆ ราย เพื่อลด
ความเสี่ยงในการพึ่งพาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีของผู้ผลิตรายหนึ่งรายใดมากจนเกินไป
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2 ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับการต่อสัญญาตัวแทนจ�ำหน่ายจากเจ้าของผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจ�ำหน่าย (Partner หรือ Reseller) แบบไม่ผูกขาด (Non-Exclusive) จาก
ผู้ผลิตอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมเพื่อจัดจ�ำหน่ายอุปกรณ์หรือน�ำอุปกรณ์ของผู้ผลิตอุปกรณ์ดังกล่าวไปใช้ในการวาง
ระบบให้แก่ลูกค้าในประเทศไทย โดยบริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตอุปกรณ์ชั้นน�ำของโลก เช่น Nokia AlcatelLucent, Huawei, Coriant, Oscilloquartz และ Gemalto เป็นต้น ซึง่ เป็นอุปกรณ์ทนี่ ยิ มใช้ในระบบสือ่ สารโทรคมนาคม
ในประเทศไทย และเป็นอุปกรณ์หลักที่บริษัทฯ ใช้ในการให้บริการรับเหมาวางระบบ รวมถึงการจ�ำหน่ายอุปกรณ์ของ
บริษัทฯ หากบริษัทฯ ไม่ได้รับการต่อสัญญาตัวแทนจ�ำหน่ายอุปกรณ์จากเจ้าของผลิตภัณฑ์ จะส่งผลกระทบต่อความ
สามารถในการแข่งขันและผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งรายได้และก�ำไรอย่างมีนัยส�ำคัญ
อย่างไรก็ตาม เนือ่ งจากผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ มีความสัมพันธ์ทดี่ กี บั เจ้าของผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศมาเป็นเวลา
นาน รวมทัง้ วิศวกรของบริษทั ฯ มีความรูค้ วามเชีย่ วชาญในอุปกรณ์สอื่ สารโทรคมนาคมของกลุม่ ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวเป็น
อย่างดี และทีผ่ า่ นมาหลังปรับโครงสร้างองค์กร บริษทั ฯ ถือเป็นคูค่ า้ ทีด่ ี จึงได้รบั ความไว้วางใจจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ให้
น�ำเสนอผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์แก่ลูกค้าของบริษัทฯ มาโดยตลอด นอกจากนี้ สัญญาส่วนใหญ่จะมีอายุ 1 - 3 ปี และ
ไม่มเี งือ่ นไขในการต่อสัญญาหรือได้รบั การต่ออายุอตั โนมัตหิ ากไม่ได้รบั หนังสือแจ้งยกเลิกจากคูส่ ญ
ั ญา ท�ำให้บริษทั ฯ
มีความมั่นใจว่าจะได้รับการต่อสัญญาจากตัวแทนจ�ำหน่ายอุปกรณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

3 ความเสี่ยงจากความไม่สม�่ำเสมอของรายได้

บริษทั ฯ ให้บริการรับเหมาวางระบบสือ่ สารโทรคมนาคมแบบเบ็ดเสร็จ ตัง้ แต่การให้คำ� ปรึกษา การออกแบบ จัดหา
ติดตั้ง ทดสอบ ตรวจรับ เชื่อมต่อระบบ และจ�ำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในโครงข่ายระบบสื่อสารโทรคมนาคม ให้แก่
ลูกค้าที่เป็นผู้ให้บริการด้านสื่อสารโทรคมนาคมที่ต้องการขยาย ปรับปรุง หรือซ่อมแซมระบบสื่อสารโทรคมนาคมของ
ตนเอง โดยในปี 2558- 2560 บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจรับเหมาวางระบบและรายได้จากการจ�ำหน่ายอุปกรณ์ คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 68.10 ร้อยละ 59.58 และร้อยละ 68.40 ของรายได้จากการขายและบริการรวมของบริษัทฯ อย่างไร
ก็ตาม รายได้ดังกล่าวของบริษัทฯ จะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนของกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ หากกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ
ชะลอการลงทุนหรือด�ำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมระบบสื่อสารโทรคมนาคมด้วยตนเอง อาจท�ำให้ผลประกอบการของ
บริษัทฯ ได้รับผลกระทบได้
บริษัทฯ ตระหนักดีถึงความเสี่ยงดังกล่าว จึงเน้นการให้บริการบ�ำรุงรักษาโครงข่ายระบบสื่อสารเพื่อเป็นราย
ได้ต่อเนื่องเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการให้บริการบ�ำรุงรักษาโครงข่ายจะมีระยะเวลาของสัญญา 1-2 ปี และบริษัทฯ
ได้รับการต่ออายุสัญญาการให้บริการมาโดยตลอด โดยรายได้จากการให้บริการบ�ำรุงรักษาโครงข่ายระบบสื่อสาร
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 31.90 ของรายได้จากการขายและบริการในปี 2558 เป็นร้อยละ 40.42 ในปี 2559 และร้อยละ
31.60 ในปี 2560 ซึ่งเป็นจ�ำนวน 216.22 ล้านบาท 230.30 ล้านบาท และ 302.33 ล้านบาท ตามล�ำดับ นอกจาก
นี้ บริ ษั ท ฯ มี น โยบายที่ จ ะขยายฐานลู ก ค้ า เพิ่ ม เติ ม โดยเน้ น ไปยั ง กลุ ่ ม ลู ก ค้ า เอกชน รวมทั้ ง สถาบั น การศึ ก ษา
รวมทั้งมีการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ให้แก่ลูกค้า โดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้เริ่มธุรกิจออกแบบและ
วางระบบงานก่อสร้างและวางระบบไฟฟ้า ซึ่งช่วยให้บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มเติมจากนโยบายดังกล่าว และจากการ
ที่บริษัทฯ มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในธุรกิจดังกล่าวมาเป็นเวลานาน ท�ำให้มีความสัมพันธ์ที่ดีและเข้าใจความ
ต้องการของผู้ให้บริการโทรคมนาคม และได้น�ำเสนอบริการเพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของกลุ่มลูกค้าได้
อย่างดีตลอดมา โดย บริษัทฯ มีงานที่จะทยอยส่งมอบ (Backlog) ณ สิ้นปี 2560 จ�ำนวน 672.16 ล้านบาท บริษัทฯ จึง
มั่นใจจะสามารถรักษาความสม�่ำเสมอของรายได้ รวมทั้งเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง
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4 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่

ในปี 2558-2560 บริษัทฯ มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่ 2 ราย (ทั้งทางตรงและผ่านพันธมิตร) ได้แก่ บริษัท กสท
โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) (“CAT”) และบริษทั ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน) (“TOT”) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 58.18 ร้อยละ
46.32 และร้อยละ 63.81 ของรายได้รวมจากการขายและบริการ (ในปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้จาก CAT ร้อยละ 19.21
และมีรายได้จาก TOT ร้อยละ 44.60 ของรายได้รวมจากการขายและบริการ) ซึ่งหากในอนาคต บริษัทฯ ไม่สามารถได้
งานจากองค์กรดังกล่าว หรือมีการปรับลดงบประมาณการลงทุนด้านสือ่ สารโทรคมนาคมขององค์กรดังกล่าว จะส่งผล
กระทบโดยตรงต่อรายได้และก�ำไรของบริษัทฯ อย่างมีนัยส�ำคัญ
เนือ่ งจาก 2 องค์กรดังกล่าวเป็นรัฐวิสาหกิจทีม่ บี ทบาทส�ำคัญในการพัฒนาระบบสือ่ สารโทรคมนาคมของประเทศ
ซึ่งจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันภาครัฐให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาระบบสื่อสาร โดยมีการจัดท�ำแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมเมื่อปี 2559 โดยโครงการต่างๆ ส่วนใหญ่ก็น่าจะถูกผลักดันผ่านองค์กรดังกล่าว เช่น โครงการเน็ต
ประชารัฐ เป็นต้น และจากการที่บริษัทฯ มีความสัมพันธ์ที่ดี ได้รับความไว้วางใจจากทั้ง 2 องค์กรอย่างสม�่ำเสมอ จาก
การบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม และส่งมอบงานได้ตามก�ำหนด ตลอดจนบริการ
หลังการขาย บริษัทฯ มั่นใจว่าจะยังคงได้รับงานอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ รายได้จากลูกค้ารายใหญ่ทั้ง 2 รายส่วนหนึ่ง
มาจากรายได้จากการจ�ำหน่ายอุปกรณ์เพือ่ ใช้ทดแทน และให้บริการบ�ำรุงรักษาซึง่ เป็นรายได้ตอ่ เนือ่ ง จะช่วยลดความ
เสี่ยงได้ระดับหนึ่ง ในขณะเดียวกัน ปัจจุบัน บริษัทฯ มีนโยบายในการขยายฐานลูกค้าเพิ่มมากขึ้น ทั้งในภาคราชการ
รัฐวิสาหกิจ และกลุ่มลูกค้าเอกชน รวมทั้งสถาบันการศึกษาต่างๆ รวมถึงการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ให้แก่
ลูกค้าเพื่อเพิ่มฐานลูกค้าอีกด้วย

5 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการสื่อสาร

ธุรกิจด้านการสื่อสารโทรคมนาคมเป็นธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีการพัฒนาอยู่เสมอ เพื่อรองรับ
ความต้องการด้านการสือ่ สารข้อมูลของผูบ้ ริโภคทีเ่ พิม่ สูงขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง จึงท�ำให้ผใู้ ห้บริการจ�ำเป็นต้องพัฒนาระบบ
และโครงข่ายการให้บริการอย่างต่อเนื่องเช่นกัน หากบริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาอุปกรณ์ที่ทันสมัยและน�ำเสนอบริการที่
ตรงตามความต้องการของลูกค้าซึ่งเป็นผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม บริษัทฯ อาจสูญเสียธุรกิจและส่งผลต่อผลการ
ด�ำเนินงานทั้งรายได้และก�ำไรของบริษัทฯ ได้
อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีประสบการณ์อยู่ในธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมมากว่า 25 ปี ท�ำให้มี
ความรูค้ วามเข้าใจในธุรกิจรวมถึงแนวโน้มอุตสาหกรรมเป็นอย่างดี นอกจากนี้ ผูจ้ ดั จ�ำหน่ายทีเ่ ป็นพันธมิตรของบริษทั ฯ
ไม่ว่าจะเป็น Nokia Alcatel-Lucent และ Huawei ซึ่งเป็นผู้น�ำในตลาดสื่อสารโทรคมนาคมระดับโลกมีการวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา โดยบริษัทฯ จะได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงทัง้ ในและต่างประเทศอย่างสม�ำ่ เสมอ นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้ให้พนักงานเข้าอบรมเพิม่ พูนความรูท้ งั้ จาก
ผู้จัดจ�ำหน่ายและของบริษัทฯ เอง เพื่อให้สามารถให้บริการที่ทันสมัยและตรงตามความต้องการของลูกค้าได้
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6 ความเสี่ยงจากการพึ่งพาบุคลากร (วิศวกร)

ธุรกิจของบริษัทฯ เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งมีความซับซ้อน และต้องการวิศวกร
ผูเ้ ชีย่ วชาญทีม่ ปี ระสบการณ์ และความรูค้ วามสามารถในการให้บริการทัง้ ด้านการตลาดและด้านปฏิบตั กิ าร เนือ่ งจาก
จะต้องเป็นผูร้ บั ความต้องการของลูกค้า ก�ำหนดชนิดและจ�ำนวนอุปกรณ์ทใี่ ช้ในระบบ รวมถึงออกแบบระบบ ควบคุมงาน
และทดสอบการใช้งานก่อนส่งมอบให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ปัจจุบัน บริษัทฯ มีวิศวกรในการให้บริการด้าน
ต่างๆ จ�ำนวน 29 ราย หากบริษทั ฯ ไม่สามารถจัดหาและรักษากลุม่ วิศวกรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถและมีประสบการณ์
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ อาจส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถแข่งขันได้ในตลาดได้
บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญของบุคลากรของบริษัทฯ และมีการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวโดย ในโครงการ
หนึง่ ๆ จะมีวศิ วกรผูร้ บั ผิดชอบโครงการมากกว่า 1 คน เพือ่ ให้สามารถด�ำเนินการให้บริการแก่ลกู ค้าได้อย่างต่อเนือ่ งเมือ่
วิศวกรลาออก บริษทั ฯ ยังก�ำหนดนโยบายการให้คา่ ตอบแทนและสวัสดิการ รวมถึงจัดให้มกี ารอบรมพัฒนาความรูข้ อง
พนักงานอย่างต่อเนื่องตามนโยบายพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ โดยในปี 2558-2560 อัตราการลาออกเฉลี่ยต่อเดือน
ของวิศวกรของบริษัทฯ อยู่ในระดับต�่ำที่ร้อยละ 0.28 ร้อยละ 0.88 และร้อยละ 0.63 ตามล�ำดับ

7 ความเสี่ยงจากจากพึ่งพิงผู้บริหาร

จากการปรับโครงสร้างองค์กรในช่วงไตรมาส 3 ของปี 2557 บริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ นายมนชัย มณีไพโรจน์ เป็นประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารของบริษทั ฯ ซึง่ เป็นผูม้ ปี ระสบการณ์ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมมากว่า 25 ปี ผ่านการท�ำงานในบริษทั
ด้านโทรคมนาคมชัน้ น�ำหลายบริษทั ตัง้ แต่ผผู้ ลิตอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์โทรคมนาคมชัน้ น�ำจากต่างประเทศและบริษทั
ผู้ให้บริการโทรคมนาคมขนาดใหญ่ในประเทศ ท�ำให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านผลิตภัณฑ์และธุรกิจการสื่อสาร
โทรคมนาคมเป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีความสัมพันธ์อันดีทั้งกับลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน และผู้จัดจ�ำหน่ายสินค้าทั้ง
ในและต่างประเทศมาเป็นเวลานาน ส่งผลให้ผลการด�ำเนินการของบริษัทฯ เติบโตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 ท�ำให้
บริษทั ฯ มีความเสีย่ งในการพึง่ พิงผูบ้ ริหารหลักในการบริหารงาน ซึง่ หากมีการเปลีย่ นแปลงผูบ้ ริหารดังกล่าว อาจส่งผล
ต่อการบริหารงานของบริษัทฯ ได้
อย่างไรก็ตาม จากการที่ นายมนชัย มณีไพโรจน์ ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 19.42
ของทุนจดทะเบียนและช�ำระแล้วของบริษัทฯ ซึ่งเป็นแรงจูงใจที่จะช่วยให้ผู้บริหารด�ำเนินการบริหารงานบริษัทฯ ต่อไป
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีนโยบายการฝึกอบรมพนักงาน และผู้บริหารในส่วนงานต่างๆ ให้มีความรู้ความสามารถ เพื่อที่
จะสามารถช่วยผู้บริหารหลักในการบริหารงานด้านต่างๆ ต่อไป รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนความรับผิดชอบในสายงาน
ท�ำให้มีความรอบรู้ในงานทุกด้านเป็นอย่างดี

8 ความเสี่ยงจากการให้บริการก่อนท�ำสัญญา

ในการให้บริการของบริษัทฯ ในบางกรณีจ�ำเป็นต้องให้บริการก่อนหรือสั่งซื้ออุปกรณ์ก่อนที่จะได้รับสัญญาจาก
ลูกค้า เพือ่ ให้สามารถให้บริการได้ตามข้อก�ำหนดทีว่ างไว้หรือส่งมอบอุปกรณ์ได้ทนั ตามก�ำหนดเวลาในสัญญา บริษทั ฯ
จึงอาจมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับการช�ำระเงินจากลูกค้า และอาจได้รับผลกระทบจากต้นทุนที่เกิดขึ้น หากไม่ได้รับการ
ท�ำสัญญาในที่สุด ซึ่งจะส่งผลต่อผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งรายได้และก�ำไร
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อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ จะให้บริการก่อนลูกค้าลงนามในสัญญาเฉพาะโครงการทีบ่ ริษทั ฯ พิจารณาแล้วว่าไม่มคี วาม
เสี่ยงที่จะไม่ได้รับสัญญา หรือมีการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวแล้ว เช่น กรณีที่บริษัทฯ จ�ำเป็นต้องสั่งซื้ออุปกรณ์ก่อน
เพื่อให้ได้อุปกรณ์มาติดตั้งตามก�ำหนดเวลา บริษัทฯ จะมีการก�ำหนดเงื่อนไขในการสั่งซื้อกับผู้ผลิตว่าบริษัทฯ สามารถ
ยกเลิกการสั่งซื้ออุปกรณ์ดังกล่าวได้หากบริษัทฯ ไม่ได้รับสัญญาจากลูกค้า หรือในกรณีที่ลูกค้าบางรายมีกระบวนการ
พิจารณาลงนามในสัญญานาน เช่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนบางราย บริษัทฯ จะให้ลูกค้าท�ำ Letter of Intent
(LOI) เพื่อยืนยันการจ้างงานก่อน ส�ำหรับโครงการที่บริษัทฯ ได้รับการว่าจ้างอย่างต่อเนื่อง เช่น งานบ�ำรุงรักษา เพื่อ
ให้การให้บริการบ�ำรุงรักษาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงต้องให้บริการก่อนที่จะได้สัญญาจากลูกค้า และถึงแม้
ความเสี่ยงที่ลูกค้าจะไม่ต่อสัญญาค่อนข้างต�่ำ บริษัทฯ ยังมีการป้องกันความเสี่ยงเพิ่มเติม โดยจะยังไม่ท�ำสัญญากับ
ผู้รับเหมาช่วงจนกว่าบริษัทฯ จะได้สัญญาจากลูกค้า และที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังไม่เคยมีปัญหาจากการให้บริการก่อน
ท�ำสัญญาแล้วไม่ได้รับการลงนามว่าจ้างในสัญญา

9 ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับเงินจากผู้ว่าจ้างช่วง

การให้บริการในบางโครงการ บริษัทฯ ได้รับการว่าจ้างช่วงจากลูกค้า ซึ่งได้รับการว่าจ้างมาจากเจ้าของโครงการ
หรือผูใ้ ช้งาน (End User) อีกทอดหนึง่ โดยในปี 2558 - 2560 บริษทั ฯ มีสดั ส่วนรายได้จากกการรับจ้างช่วงจากพันธมิตร
ทางธุรกิจคิดเป็นร้อยละ 31.35 เป็นร้อยละ 60.15 และร้อยละ 40.59 ของรายได้จากการขายและให้บริการ ซึง่ ในสัญญา
ระหว่างบริษทั ฯ กับลูกค้าทีเ่ ป็นผูว้ า่ จ้างช่วง อาจระบุเงือ่ นไขการช�ำระเงินโดยผูว้ า่ จ้างจะช�ำระเงินให้บริษทั ฯ เมือ่ ผูว้ า่ จ้าง
ได้รับเงินจากเจ้าของโครงการเท่านั้น (Back-to-Back) ดังนั้น หากเจ้าของโครงการหรือผู้ใช้งาน (End User) ไม่ช�ำระ
เงินหรือช�ำระเงินล่าช้าให้แก่ผู้ว่าจ้างช่วง บริษัทฯ จะยังไม่ได้รับช�ำระเงินตามไปด้วย ซึ่งอาจส่งผลต่อสภาพคล่องและ
กระแสเงินสดของบริษัทฯ ได้
การท�ำสัญญากับลูกค้าที่ระบุเงื่อนไขแบบ Back-to-Back นั้น บริษัทฯ จะพิจารณาถึงความสามารถในการช�ำระ
เงินของทัง้ ลูกค้าและเจ้าของโครงการหรือผูใ้ ช้งาน (End User) โดยบริษทั ฯ จะรับงานทีม่ เี งือ่ นไขดังกล่าวกับลูกค้าและ
End User ที่เป็นบริษัทฯ ขนาดใหญ่และมีความสามารถในการช�ำระเงินเท่านั้น นอกจากนี้ ส�ำหรับในบางโครงการที่มี
เงื่อนไขแบบ Back-to-Back ดังกล่าว บริษัทฯ สามารถท�ำสัญญาแบบ Back-to-Back ในการว่าจ้างผู้รับเหมาช่วงต่อ
เพื่อรักษาสภาพคล่องของบริษัทฯ โดยที่ผ่านมาหลังปรับโครงสร้างองค์กร บริษัทฯ ได้รับการช�ำระเงินจากผู้ว่าจ้างช่วง
มาโดยตลอด

10. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้รับเหมา

บริษัทฯ มีการให้บริการติดตั้งอุปกรณ์ รับเหมาวางระบบและให้บริการบ�ำรุงรักษาโครงข่ายแก่ผู้ให้บริการ
โทรคมนาคมซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุมทั่วประเทศ บริษัทฯ จึงต้องมีการว่าจ้างผู้รับเหมาในการติดตั้งอุปกรณ์ หรือให้บริการ
บ�ำรุงรักษาโครงข่ายในโครงการต่างๆ ให้แก่ลูกค้า โดยในปี 2558 - 2560 บริษัทฯ มีต้นทุนผู้รับเหมาช่วงคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 50-64 ต่อต้นทุนขายและบริการรวม หากบริษทั ฯ ไม่สามารถหาผูร้ บั เหมาได้ หรือผูร้ บั เหมาดังกล่าวไม่สามารถ
ติดตั้งอุปกรณ์ หรือให้บริการบ�ำรุงรักษาโครงข่ายได้มาตรฐานตามที่ก�ำหนดหรือติดตั้งงานล่าช้า หรือไม่สามารถดูแล
รักษาโครงข่ายตามข้อก�ำหนดที่ตกลงไว้ในสัญญา จะกระทบต่อชื่อเสียงและผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีทะเบียนรายชื่อผู้รับเหมา (Approved Vendor List) ซึ่งมีผู้รับเหมาที่ได้รับการอนุมัติใน
การรับงานถึง 42 รายกระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศ โดยบริษัทฯ จะพิจารณาคัดเลือกผู้รับเหมาจากคุณสมบัติ
หลายด้าน เช่น คุณภาพของผลงาน ประสบการณ์ในงานทีเ่ กีย่ วข้อง ทีมงานและบุคลากรทีม่ คี วามสามารถ ฐานะทางการ
เงิน รวมถึงความคุ้นเคยกับลูกค้าและโครงข่าย โดยการคัดเลือกผู้รับเหมาในแต่ละโครงการ บริษัทฯ จะพิจารณาเลือก
ผู้รับเหมา จากผู้รับเหมาประมาณ 3-4 รายที่เสนอราคาแก่บริษัทฯ และระหว่างการด�ำเนินงานแต่ละโครงการ วิศวกร
ของบริษัทฯ จะควบคุมคุณภาพของผู้รับเหมาอย่างใกล้ชิด ที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีปัญหาในการจัดหาและว่าจ้างผู้รับ
เหมาเพื่อติดตั้งอุปกรณ์ หรือให้บริการบ�ำรุงรักษาโครงข่ายในโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ
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11 ความเสี่ยงจากการส่งมอบงานล่าช้า/ค่าปรับ

จากการที่งานส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นการรับเหมาวางระบบและให้บริการบ�ำรุงรักษา จะต้องมีการว่าจ้างผู้รับ
เหมาช่วงในการให้บริการแก่ลกู ค้า หากบริษทั ฯ ไม่สามารถควบคุมการท�ำงานของผุร้ บั เหมาให้ดำ� เนินการตามมาตรฐาน
และส่งมอบงานตามระยะเวลาทีก่ ำ� หนด หรือไม่สามารถดูแลรักษาโครงข่ายตามข้อก�ำหนดทีต่ กลงไว้ในสัญญา ซึง่ อาจ
ท�ำให้บริษัทฯ เสียค่าปรับ และกระทบต่อชื่อเสียงและผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
ที่ผ่านมา บริษัทฯ สามารถส่งมอบงานได้ตามมาตรฐานและตรงตามก�ำหนดของลูกค้า โดยตั้งแต่ปี 2558 - 2560
บริษัทฯ มีค่าปรับจากการท�ำงานทั้งสิ้นจ�ำนวน 4.43 ล้านบาท คิดเป็นเพียงร้อยละ 0.20 ของรายได้จากการขายและ
บริการของบริษทั ฯ ในช่วงดังกล่าว ซึง่ จ�ำนวน 2.76 ล้านบาท เกิดจากงานบ�ำรุงรักษาของลูกค้ารายหนึง่ ทีก่ ำ� หนด Service
Level Agreement ไว้ค่อนข้างสูง เป็นไปได้ยากในการรักษาระดับดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้ยกเลิกสัญญาตั้งแต่เดือน
กรกฎาคม 2558 และส่วนที่เหลือเป็นค่าปรับจากการส่งมอบอุปกรณ์ล่าช้า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์ Microwave ซึ่ง
เป็นสินค้าทีไ่ ม่คอ่ ยนิยมท�ำให้ไม่อยูใ่ นกระบวนการผลิตปกติของผูผ้ ลิตสินค้า จึงต้องสัง่ ผลิตโดยเฉพาะ ท�ำให้ไม่สามารถ
ก�ำหนด Lead Time ทีแ่ น่นอนได้ อย่างไรก็ตาม ค่าปรับบางส่วนจะสามารถเรียกเก็บจากผูผ้ ลิตสินค้าได้ ส�ำหรับงานอืน่ ๆ
บริษัทฯ สามารถควบคุมงาน Subcontractor ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

12 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ด้วยลักษณะธุรกิจของบริษทั ฯ ทีใ่ ห้บริการวางระบบ รวมทัง้ จ�ำหน่ายอุปกรณ์และบ�ำรุงรักษาโครงข่ายโทรคมนาคม
บริษทั ฯ จ�ำเป็นต้องสัง่ ซือ้ อุปกรณ์โทรคมนาคมทีเ่ กีย่ วข้องจากผูจ้ ดั จ�ำหน่ายทีเ่ ป็นพันธมิตรจากต่างประเทศ ส�ำหรับการ
สัง่ ซือ้ อุปกรณ์จากผูจ้ ดั จ�ำหน่ายบางราย บริษทั ฯ มีการช�ำระเงินค่าอุปกรณ์ดงั กล่าวเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ คือ สกุล
เงินดอลล่าร์สหรัฐ และสกุลเงินยูโร ในขณะทีร่ ายได้จากการให้บริการของบริษทั ฯ นัน้ อยูใ่ นรูปเงินบาท จึงท�ำให้บริษทั ฯ
มีความเสี่ยงในด้านอัตราแลกเปลี่ยนโดยในปี 2558 - 2560 บริษัทฯ มีการสั่งซื้อสินค้าและบริการที่จะต้องช�ำระเป็น
เงินตราต่างประเทศเป็นจ�ำนวน 147.21 ล้านบาท จ�ำนวน 95.04 ล้านบาท และจ�ำนวน 229.49 ล้านบาท หรือคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 29.37 ร้อยละ 21.02 และร้อยละ 21.13 ของมูลค่าการสั่งซื้อสินค้าและบริการรวม ตามล�ำดับ
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยการก�ำหนดอัตราแลกเปลี่ยนกับผู้ขาย
หรือท�ำ Forward Contract ในการช�ำระค่าอุปกรณ์ ซึ่งด้วยนโยบายดังกล่าวท�ำให้บริษัทฯ สามารถลดผลกระทบ
จากการความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจมีผลต่อการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ได้ โดยส�ำหรับปี 2558 - 2560
บริษัทฯ มีก�ำไร/(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนจ�ำนวน จ�ำนวน 0.02 ล้านบาท จ�ำนวน (0.08) ล้านบาท และจ�ำนวน
0.15 ล้านบาท ตามล�ำดับ
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ทรัพย์สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
รายละเอียดของทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้
ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน
ส่วนปรับปรุงส�ำนักงาน
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้
ยานพาหนะ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

เป็นเจ้าของ
เป็นเจ้าของ
สัญญาเช่าซื้อ/เป็นเจ้าของ
เป็นเจ้าของ
รวม

-

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
(ล้านบาท)
0.41
1.58
2.70
0.55
5.24

สัญญาเช่าอาคารส�ำนักงาน และอาคารคลังสินค้า
ชื่อสัญญา
คู่สัญญา
อายุสัญญา
การต่ออายุ

:
สัญญาเช่าอาคารส�ำนักงาน
: บริษัท ดี.เค.เจ.คอนสตรัคชั่น (“ผู้ให้เช่า”) และบริษัทฯ (“ผู้เช่า”)
: ระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
: ผู้เช่าต้องด�ำเนินการขอต่ออายุก่อนวันที่สัญญาเช่าอาคารส�ำนักงานสิ้นอายุไม่น้อยกว่า 2
เดือน
สาระส�ำคัญของสัญญา : - ผู้ให้เช่าตกลงให้บริษัทฯ เช่าอาคารชื่อ “อาคาร DKJ” ตั้งอยู่เลขที่ 393 ถนนสุคนธสวัสดิ์
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 ชัน้ 5 จ�ำนวนเนือ้ ทีท่ งั้ หมดจ�ำนวน
497 ตารางเมตร โดยบริษัทฯ เป็นผู้ช�ำระค่าไฟฟ้า ค่าน�้ำ และค่าภาษีโรงเรือน
- ผู้เช่าจะไม่โอนสิทธิการเช่าในสถานที่เช่า หรือน�ำสถานที่เช่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้ผู้อ่ืน
เช่าช่วง เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้เช่า
ชื่อสัญญา
:
สัญญาเช่าอาคารส�ำนักงาน
คู่สัญญา
: บริษัท ดี.เค.เจ.คอนสตรัคชั่น (“ผู้ให้เช่า”) และบริษัทฯ (“ผู้เช่า”)
อายุสัญญา
: ระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
สาระส�ำคัญของสัญญา : - ผู้ให้เช่าตกลงให้บริษัทฯ เช่าอาคารชื่อ “อาคาร DKJ” ตั้งอยู่เลขที่ 393 ถนน สุคนธสวัสดิ์
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 ชั้น 4 (บางส่วน) จ�ำนวนเนื้อที่
ทั้งหมดจ�ำนวน 248.50 ตารางเมตร โดยบริษัทฯ เป็น ผู้ช�ำระค่าไฟฟ้า ค่าน�้ำ และค่า
ภาษีโรงเรือน
- ผู้เช่าจะไม่โอนสิทธิการเช่าในสถานที่เช่า หรือน�ำสถานที่เช่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้ผู้อื่น
เช่าช่วง เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้เช่า
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ชื่อสัญญา
คู่สัญญา
อายุสัญญา

:
สัญญาเช่าอาคารคลังเก็บสินค้า
: บริษัท ดี.เค.เจ.คอนสตรัคชั่น (“ผู้ให้เช่า”) และบริษัทฯ (“ผู้เช่า”)
: ระยะเวลา 2 ปี 10 เดือน
นับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
สาระส�ำคัญของสัญญา : - ผู้ให้เช่าตกลงให้บริษัทฯ เช่าอาคารคลังเก็บสินค้า “อาคาร DKJ” ตั้งอยู่เลขที่ 391
ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 ชั้น 1
(บางส่วน) จ�ำนวนเนื้อที่ทั้งหมดจ�ำนวน 100 ตารางเมตร โดยบริษัทฯ เป็นผู้ช�ำระค่า
ไฟฟ้า ค่าน�้ำ และค่าภาษีโรงเรือน
- ผู้เช่าจะไม่โอนสิทธิการเช่าในสถานที่เช่า หรือน�ำสถานที่เช่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้ผู้อื่น
เช่าช่วง เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้เช่า
ชื่อสัญญา
:
สัญญาเช่าอาคารคลังเก็บสินค้า
คู่สัญญา
: บริษัท ดี.เค.เจ.คอนสตรัคชั่น (“ผู้ให้เช่า”) และบริษัทฯ (“ผู้เช่า”)
อายุสัญญา
: ระยะเวลา 5 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2561
สาระส�ำคัญของสัญญา : - ผู้ให้เช่าตกลงให้บริษัทฯ เช่าพื้นที่โกดังเก็บสินค้า “อาคาร DKJ” ตั้งอยู่เลขที่ 391
ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 จ�ำนวนเนื้อที่
ทั้งหมดจ�ำนวน 246.94 ตารางเมตร โดยบริษัทฯ เป็นผู้ช�ำระค่าไฟฟ้า ค่าน�้ำ และค่าภาษี
โรงเรือน
- ผู้เช่าจะไม่โอนสิทธิการเช่าในสถานที่เช่า หรือน�ำสถานที่เช่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้
ผู้อื่นเช่าช่วง เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้เช่า

ข้อพิพาททางกฎหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย
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บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหาชน)

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�ำคัญอื่น
ข้อมูลทั่วไป
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์
ชื่อบริษัท
ชื่อบริษัท (อังกฤษ)
ชื่อย่อหลักทรัพย์
ประเภทธุรกิจ

:
:
:
:

ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์
ทุนจดทะเบียน
ทุนช�ำระแล้ว
จ�ำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
% Free float

:
:
:
:
:
:
:
:
:

บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหาชน)
Information and Communication Networks Public Company Limited.
ICN
ผู้ให้บริการออกแบบและวางระบบ (System Integrator) ที่ครบวงจร โดยบริษัทฯ สามารถให้
บริการออกแบบและวางระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunication System)
ซึง่ เป็นระบบทีบ่ ริษทั ฯ มีความเชีย่ วชาญ รวมทัง้ ให้บริการออกแบบและวางระบบงานก่อสร้าง
และวางระบบไฟฟ้าอื่นๆ (Construction and Electrical Systems) นอกจากนี้ ยังให้บริการ
จ�ำหน่ายอุปกรณ์เพื่อใช้ทดแทน (Supply) และให้บริการบ�ำรุงรักษาโครงข่ายระบบสื่อสาร
โทรคมนาคม (Maintenance)
393 อาคาร ดี.เค.เจ. ชั้น 5 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
0107560000184
0-2553-0755-6
0-2553-0757
www.icn.co.th
225,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
225,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
3,464 ราย (ณ วันที่ 8 มกราคม 2561)
54.06%

นายทะเบียนหลักทรัพย์
ชื่อบริษัท
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์
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:
:
:
:
:

บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
0-2900-9000
0-2900-9991
www.set.or.th/tsd

บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหาชน)

ผู้สอบบัญชี
ชื่อบริษัท
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์

: บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด
: เลครัชดา ออฟฟิส คอมเพล็กซ์ เลขที่ 193/136-137 ชั้น 33
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
: 0-2264-0777
: 0-2264-0789-90
: www.ey.com/th/en/home/ey-thailand

ผู้ตรวจสอบภายใน
ชื่อบริษัท
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
โทรศัพท์

: บริษัท บีเค ไอเอ แอนด์ ไอซี จ�ำกัด
: 84/77 ซอยเจริญกรุง 80 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
: 0-2116-6033
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ข้อมูลหลักทรัพย์และข้อมูลผู้ถือหุ้น
จ�ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว
ณ วันที่ 27 เมษายน 2560 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 225 ล้านบาท และมีทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้วจ�ำนวน
165 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน 330 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อ
ประชาชน ณ วันที่ 15 กันยายน 2560 บริษัทฯ มีทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้วจ�ำนวน 225 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ
จ�ำนวน 450 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ผู้ถือหุ้น
โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อ้างอิง ณ วันที่ 8 มกราคม 2561 สามารถสรุปได้ดังนี้
1.
2.

3.

4.

รายชื่อผู้ถือหุ้น
นายมนชัย มณีไพโรจน์
กลุ่มเลาหสมบูรณ์
2.1 นายพีระ เลาหสมบูรณ์
2.2 นางสาวสายพิน ตั้งตรงจิตร
กลุ่มรุ่งเรืองผล
3.1 นางสาวไอด้า รุ่งเรืองผล
3.2 นายแดน รุ่งเรืองผล
3.3 นายปรีดา หุตะจูฑะ
3.4 นายรณภูมิ รุ่งเรืองผล
กลุ่มชลคดีด�ำรงกุล
4.1 นายสมพงษ์ ชลคดีด�ำรงกุล
4.2 นางสาวนัทยา ชลคดีด�ำรงกุล
4.3 นายพงษ์พัฒน์ ชลคดีด�ำรงกุล
4.4 นางสาวขนิษฐา ชลคดีด�ำรงกุล
4.5 นางวารุณี ชลคดีด�ำรงกุล
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จ�ำนวนหุ้นสามัญ
87,387,904
57,691,304
34,950,000
22,741,304
57,691,304
29,384,348
27,547,826
459,130
300,000
18,652,139
15,600,739
1,000,000
1,000,000
951,400
100,000

ร้อยละ (%)
19.42
12.82
7.77
5.05
12.82
6.53
6.12
0.10
0.07
4.14
3.47
0.22
0.22
0.21
0.02

บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหาชน)

รายชื่อผู้ถือหุ้น
5. นางสาวจันทณา กระแสร์แสน
6. นายอรรณพ ลิ้มประเสริฐ
7. นางวรพรรณ จึงทรัพย์ไพศาล
8. นายวีจายาคูมา บาลากริสนัน
9. นายศรัทธา หงษ์วิศิษฐกุล
10. นายนครินทร์ พัดทอง
ผู้ถือหุ้นอื่นๆ

จ�ำนวนหุ้นสามัญ
18,490,201
8,946,614
8,946,614
6,000,000
5,710,000
5,678,796
174,805,124
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ร้อยละ (%)
4.11
1.99
1.99
1.33
1.27
1.26
38.85

การออกหลักทรัพย์อื่น
		

-ไม่มี-

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 40 ของก�ำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษัทฯ ภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนส�ำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจพิจารณา
จ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่ก�ำหนดไว้ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน และความ
จ�ำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ

รายงานประจ�ำปี 2560
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บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหาชน)

โครงสร้างการจัดการ
คณะกรรมการบริษัท

เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานเจ้าบริหาร
ผู้ตรวจสอบภายใน

ประเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
และการตลาด

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปฏิบัติการ

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย
การเงินและบัญชี

รองกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายโครงการพิเศษ

รองกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายบริหารโครงการ

ฝ่ายการเงิน

ฝ่ายขาย-โทรคมนนาคม

รองกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายบริการและซ่อมบ�ำรุง

ฝ่ายบัญชี

ฝ่ายขาย-องค์กร

ฝ่ายผลิตภัณฑ์และโซลูชั่น

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

รายงานประจ�ำปี 2560

รองกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป

บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการ
ชุดย่อยอีก 2 ชุด คือคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร (บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน) โดยกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้
ขอบเขต อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทฯ มีดังนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย
ชื่อ-สกุล
1. นายเสกสรรศ์ รอยลาภเจริญพร2
2. นางสาวประภารัตน์ ตังควัฒนา
3. นายมนชัย มณีไพโรจน์
4. นายรณภูมิ รุ่งเรืองผล1
5. นายพีระ เลาหสมบูรณ์
6. นายอนุวัติร์ เหลืองทวีกุล
7. นายชนะชัย กุลนพฤกษ์
หมายเหตุ:

1
2

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบ
รองประธานกรรมการบริษัท
กรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
เป็นกรรมการทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ จากทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2560 เมือ่ วันที่ 18 เมษายน 2560 และได้รบั แต่งตัง้ เป็นประธาน
กรรมการบริษัทจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560

โดยมี นางสาวภัทร์นรินทร์ มลิวัลย์ เป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่
2/2559 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
นางสาวประภารัตน์ ตังควัฒนา นายพีระ เลาหสมบูรณ์ นายมนชัย มณีไพโรจน์ และนายรณภูมิ รุ่งเรืองผล กรรมการ
สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�ำคัญของบริษัทฯ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
จ�ำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จ�ำนวนการประชุมทั้งหมด

ชื่อ-สกุล
1. นายเสกสรรศ์ รอยลาภเจริญพร
2. นางสาวประภารัตน์ ตังควัฒนา
3. นายมนชัย มณีไพโรจน์
4 นายรณภูมิ รุ่งเรืองผล1
5. นายพีระ เลาหสมบูรณ์
6. นายอนุวัติร์ เหลืองทวีกุล
7. นายชนะชัย กุลนพฤกษ์
8. นายวีจายาคูมา บาลากริสนัน1
9. นายศิวะนันท์ ณ นคร2

2

หมายเหตุ:

ปี 2559
6/6
6/6
6/6
2/6
4/6
2/6
4/6

ปี 2560
4/5
5/5
5/5
5/5
3/5
3/5
5/5
3/5
1/5

นายรณภูมิ รุ่งเรืองผล ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ แทนนายวีจายาคูมา บาลากริสนัน ที่ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ
ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
2
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 นายศิวะนันท์ ณ นคร ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ และนายเสกสรรศ์ รอยลาภเจริญพร ได้รับการ
แต่งตั้งเป็นกรรมการ ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2560
1

รายงานประจ�ำปี 2560
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บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วย
ชื่อ-นามสกุล
1. นายเสกสรรศ์ รอยลาภเจริญพร
2. นายอนุวัติร์ เหลืองทวีกุล*
3. นายชนะชัย กุลนพฤกษ์*

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : * เป็นกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เพียงพอที่จะสามารถท�ำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้โดย
นายอนุวตั ริ ์ เหลืองทวีกลุ ด�ำรงต�ำแหน่งรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายกลยุทธ์และการเงิน ธนาคาร ธนชาต จ�ำกัด (มหาชน) และ
ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบัญชี และระดับปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ และนายชนะชัย กุลนพฤกษ์ ด�ำรงต�ำแหน่ง
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ (สายงานกลุม่ ธุรกิจ) และเลขานุการบริษทั บริษทั กุลธรเคอร์บี้ จ�ำกัด (มหาชน) และส�ำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีสาขาบัญชี และระดับปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ-บัญชี

โดยมี นางสาวภัทร์นรินทร์ มลิวัลย์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ชื่อ-สกุล
1. นายศิวะนันท์ ณ นคร1
2. นายอนุวัติร์ เหลืองทวีกุล
3. นายชนะชัย กุลนพฤกษ์
4. นายเสกสรรศ์ รอยลาภเจริญพร1

จ�ำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จ�ำนวนการประชุมทั้งหมด
ปี 2559
4/4
2/4
4/4
-

ปี 2560
1/4
2/4
4/4
3/4

หมายเหตุ : 1 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 นายศิวะนันท์ ณ นคร ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ และนายเสกสรรศ์ รอยลาภเจริญพร ได้รับการ
แต่งตั้งเป็นกรรมการ ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2560

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย
ชื่อ-นามสกุล
ต�ำแหน่ง
1. นายมนชัย มณีไพโรจน์
ประธานกรรมการบริหาร
2. นายรณภูมิ รุ่งเรืองผล
กรรมการบริหาร
3. นายธรรมวัฒน์ อุชุไพบูลย์วงศ์
กรรมการบริหาร
4. นางสาวภัทร์นรินทร์
มลิวัลย์
กรรมการบริหาร
โดยมี นายสุรศักดิ์ กองจันทรา เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรม
การบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560

รายงานประจ�ำปี 2560

บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหาชน)
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คณะผู้บริหาร ประกอบด้วย
ชื่อ-นามสกุล
1. นายมนชัย มณีไพโรจน์
2. นายธรรมวัฒน์ อุชุไพบูลย์วงศ์
3. นางสาวภัทร์นรินทร์ มลิวัลย์
4. นายศุภชัย นิพัทธกุศลกิจ1
5. นายพีระพล เผ่าเพ็ง1
6. นายสุรศักดิ์ กองจันทรา
7. นายสุวัฒน์ อยู่เจริญ
8. นายเอกพจน์ บุณยรัตพันธ์
9. นางสาววัลภา เหลืองดิลก

ต�ำแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี และเลขานุการบริษัท
รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารทั่วไป
รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายขาย – โครงการพิเศษ 1
รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายขาย-โครงการพิเศษ 2
รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการ
รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริการและซ่อมบ�ำรุง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี

หมายเหตุ : 1 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2560 นายศุภชัย นิพัทธกุศลกิจ และนายพีระพล เผ่าเพ็ง ได้ลาออกจากการเป็นพนักงาน

เลขานุการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่ง
ตั้ง นางสาวภัทร์นรินทร์ มลิวัลย์ ด�ำรงต�ำแหน่งเลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขโดยพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 โดย
นางสาวภัทร์นรินทร์ มลิวลั ย์ได้เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรส�ำหรับเลขานุการบริษทั (CSP) รุน่ ที่ 73/2559 ในวันที่ 6-7
กันยายน 2559 ทั้งนี้ หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท มีดังนี้
1. ดูแลและให้ค�ำแนะน�ำแก่กรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อก�ำหนด กฎระเบียบ และข้อ
บังคับของบริษัทฯ และติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องและสม�่ำเสมอ
2. รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ และการประชุมผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ ดูแลประสานงานให้มกี ารปฏิบตั ิ
ตามมติของที่ประชุมดังกล่าว
3. ดูแลให้การเปิดเผยข้อ มูลและรายงานสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบเป็นไปตามระเบียบและข้อก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
4. จัดท�ำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
4.1 ทะเบียนกรรมการ
4.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ
4.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
4.4 รายงานประจ�ำปีของบริษัทฯ
4.5 รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในปี 2560
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2560 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 ได้มีมติก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ�ำปี
2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการ จ�ำนวน 20,000 บาท/คน/ครั้ง
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ จ�ำนวน 10,000 บาท/คน/ครั้ง
- ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ จ�ำนวน 10,000 บาท/คน/ครั้ง
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ จ�ำนวน 5,000 บาท/คน/ครั้ง
- ค่าตอบแทนรายเดือนส�ำหรับกรรมการบริหารที่ไม่ได้เป็นพนักงานประจ�ำของบริษัทฯ เดือนละ 80,000 บาท
ค่าโทรศัพท์และค่าเดินทางตามจริง
ในปี 2559 และปี 2560 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ตามรายละเอียดดังนี้
(หน่วย : บาท)
ชื่อ-สกุล
1. นายเสกสรรศ์ รอยลาภเจริญพร3
2. นางสาวประภารัตน์ ตังควัฒนา
3. นายมนัชย มณีไพโรจน์1
4. นายรณภูมิ รุ่งเรืองผล2
5. นายพีระ เลาหสมบูรณ์
6. นายอนุวัตริร์ เหลืองทวีกุล
7. นายชนะชัย กุลนพฤกษ์
8. นายวีจายาคูมา บาลากริสนัน2
9. นายศิวะนันท์ ณ นคร3
รวม
หมายเหตุ:

ปี 25594
30,000.00
30,000.00
10,000.00
30,000.00
20,000.00
30,000.00
150,000.00

ปี 2560
ค่าเบี้ยประชุม
90,000.00
70,000.00
50,000.00
30,000.00
30,000.00
65,000.00
10,000.00
350,000.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ
720,000.005
720,000.00

นายมนชัย มณีไพโรจน์ ได้ขอสละสิทธิ์ไม่รับค่าเบี้ยประชุมกรรมการเนื่องจากเป็นผู้บริหารและได้รับเงินเดือนจากบริษัทฯ
นายรณภูมิ รุ่งเรืองผล ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ แทนนายวีจายาคูมา บาลากริสนัน ที่ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ ในที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
3
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 นายศิวะนันท์ ณ นคร ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ และนายเสกสรรศ์ รอยลาภเจริญพร ได้รับการ
แต่งตั้งเป็นกรรมการ ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2560
4
บริษัทฯ เริ่มจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตั้งแต่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559
5
นายรณภูมิ รุ่งเรืองผล ได้เป็นตัวแทนกรรมการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริหาร
1
2
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ในปี 2558-2559 และปี 2560 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารจ�ำนวน 25.58 ล้านบาท จ�ำนวน 24.27 ล้านบาท
และจ�ำนวน 23.03 ล้านบาทตามล�ำดับ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวรวมถึง เงินเดือน โบนัส เงินสมทบเข้ากองทุนส�ำรองเลี้ยง
ชีพ
ปี
2558
2559
2560
หมายเหตุ:

1

จ�ำนวนผู้บริหาร (ราย)
8
8
81

จ�ำนวนเงินค่าตอบแทน (บาท)
25,580,871
24,271,770
23,025,102

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2560 นายศุภชัย นิพัทธกุศลกิจ และนายพีระพล เผ่าเพ็ง ได้ลาออกจากการเป็นพนักงาน

ค่าตอบแทนอื่น
ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2560 เมือ่ วันที่ 18 เมษายน 2560 ได้มมี ติให้บริษทั ฯ ออกหุน้ สามัญใหม่เพิม่ ทุน จ�ำนวน
12,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ หรือคิดเป็นร้อยละ 2.67 ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่าย
ได้แล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนในครั้งนี้ ในราคาเสนอขายเท่ากับราคาที่เสนอขายให้แก่ประชาชน
โดยจะเสนอขายพร้อมกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชน
ทั้งนี้ รายละเอียดของกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับการจัดสรรและจองซื้อหุ้น มีดังนี้
ชื่อ-สกุล
1. นายเสกสรรศ์ รอยลาภเจริญพร
2. นางสาวประภารัตน์ ตังควัฒนา
3. นายมนชัย มณีไพโรจน์
4 นายรณภูมิ รุ่งเรืองผล
5. นายพีระ เลาหสมบูรณ์
6. นายอนุวัติร์ เหลืองทวีกุล
7. นายชนะชัย กุลนพฤกษ์
8. นายธรรมวัฒน์ อุชุไพบูลย์วงศ์
9. นางสาวภัทร์นรินทร์ มลิวัลย์

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการบริษัทและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
รองประธานกรรมการบริษัท
กรรมการบริษัทและ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

จ�ำนวนหุ้นที่ได้รับ
ร้อยละของจ�ำนวน
การจัดสรร
หุ้นที่เสนอขายให้แก่
กรรมการและพนักงาน
(หุ้น)
500,000
4.17
400,000
-

3.33
-

300,000
300,000
300,000

2.50
2.50
2.50

300,000

2.50

610,000
610,000

5.08
5.08
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ชื่อ-สกุล
10. นายศุภชัย นิพัทธกุศลกิจ
11. นายพีระพล เผ่าเพ็ง
12. นายสุรศักดิ์ กองจันทรา
13. นายสุวัฒน์ อยู่เจริญ
14. นายเอกพจน์ บุณยรัตพันธ์
15. นางสาววัลภา เหลืองดิลก

ต�ำแหน่ง
ผู้บริหาร
ผู้บริหาร
ผู้บริหาร
ผู้บริหาร
ผู้บริหาร
ผู้บริหาร

จ�ำนวนหุ้นที่ได้รับ
ร้อยละของจ�ำนวน
การจัดสรร
หุ้นที่เสนอขายให้แก่
กรรมการและพนักงาน
(หุ้น)
500,000
4.17
500,000
4.17
1,430,000
11.92
500,000
4.17
500,000
4.17
150,000
1.25

บุคลากร
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีจ�ำนวนพนักงานดังนี้
สายงานหลัก
1. ฝ่ายขาย
2. ฝ่ายผลิตภัณฑ์และโซลูชั่น
3. ฝ่ายปฎิบัติการ
3.1 ฝ่ายบริหารโครงการ
3.2 ฝ่ายบริการและซ่อมบ�ำรุง
4.ฝ่ายการเงินและบัญชีและฝ่ายบริหารทั่วไป
รวม

จ�ำนวนพนักงาน (คน)
ณ 31 ธันวาคม 2560
8
7
20
14
10
59

หมายเหตุ : จ�ำนวนพนักงานในตารางไม่รวมผู้บริหาร 6 ท่าน

ข้อพิพาทด้านแรงงาน
-ไม่มี-

ค่าตอบแทนพนักงาน
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ในปี 2558 - 2560 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) จ�ำนวน 42.50 ล้านบาท จ�ำนวน 40.87
ล้านบาท และจ�ำนวน 45.05 ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา เงินสมทบ
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่นๆ
ค่าตอบแทนอื่น
ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2560 เมือ่ วันที่ 18 เมษายน 2560 ได้มมี ติให้บริษทั ฯ ออกหุน้ สามัญใหม่เพิม่ ทุนจ�ำนวน
12,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ หรือคิดเป็นร้อยละ 2.67 ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่าย
ได้แล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนในครั้งนี้ ในราคาเสนอขายเท่ากับราคาที่เสนอขายให้แก่ประชาชน
โดยจะเสนอขายพร้อมกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชน
ทั้งนี้ ไม่มีพนักงานรายใดได้รับการจัดสรรหุ้นจ�ำนวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของจ�ำนวนหุ้นที่เสนอขายให้แก่กรรมการและ
พนักงานของบริษัทฯ
รายงานประจ�ำปี 2560
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นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บริษัทฯ มุ่งปลูกฝังให้พนักงานเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นภายในองค์กร สร้าง
วัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนความรู้ สนับสนุนให้พนักงานมุ่งปลูกฝังค่านิยมในการสร้างคนดีมีคุณธรรมในสังคม ซื่อสัตย์ และ
ยึดถือจริยธรรมอันดี เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานในการท�ำงาน โดย มีนโยบายการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อ
เนื่อง โดยให้ความส�ำคัญในการสร้างบุคลากรให้มีความรู้ มีทัศนคติที่ดี มีทักษะเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน สามารถเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยให้สอดคล้องตามเป้าหมายและทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึง
การให้บริการที่ดี และมีประสิทธิภาพเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ
ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้กําหนดนโยบายและแผนพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ดังนี้
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกกลุ่ม ทุกระดับอย่างทั่วถึง ต่อเนื่องและเหมาะสม เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถ สร้างจิตสํานึกและทัศนคติของบุคลากรให้สามารถปรับเปลี่ยนไปในทางที่พึงประสงค์ได้อย่าง
เหมาะสม รวมทั้งการเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
2. ส่งเสริมให้มกี ารฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรโดยมุง่ ให้มคี วามรู้ ความสามารถ ทักษะ ตลอดจนมีคา่ นิยม คุณธรรม
และทัศนคติที่ถูกต้อง ทันสมัย สามารถนํามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย และรองรับการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคต และให้ถือว่าการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรเป็นการลงทุน เพื่อความเจริญก้าวหน้าของบริษัทฯ โดยมี
การจัดสรรวงเงินงบประมาณไว้เป็นการเฉพาะอย่างเหมาะสม และกําหนดสัดส่วนระยะเวลาในการฝึกอบรมในรอบ
ปีงบประมาณอย่างชัดเจน
ในสภาวะการแข่งขันสูงทางด้านธุรกิจโทรคมนาคมในปัจจุบนั บริษทั ฯ จึงก�ำหนดงบประมาณในแต่ละปี พร้อมทัง้
แผนและนโยบายที่จะพัฒนาบุคลากรทั้งในระยะสั้น (Short Term Plan) ภายใน 1-2 ปี และ ระยะยาว (Long Term
Plan) ภายใน 3-5 ปี ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การด�ำเนินการและเป้าหมายในอนาคตของบริษัทฯ ที่ก�ำหนด โดย
แบ่งออกเป็น
1. กลุ่มหลักสูตร Leadership Program เป็นหลักสูตรสร้างผู้น�ำในอนาคต เช่น การเสริมสร้างผู้บริหารยุคใหม่
2. กลุม่ หลักสูตร Core Course ส�ำหรับพนักงานทุกคน เป็นกลุม่ หลักสูตรหลักทีอ่ อกแบบเชือ่ มโยงกับเป้าหมาย
นโยบาย และความรู้ขององค์กร เช่น ปลุกยักษ์ , Negotiation to Win, Presentation Pro
3. กลุม่ หลักสูตร Functional Course เน้นให้พนักงานได้พฒ
ั นาทักษะ ความรู้ ความสามารถทีจ่ ำ� เป็นไปประยุกต์
ใช้ในการปฏิบตั งิ าน เช่น Telecom Management, Sales Values Add, Blue Ocean Strategy และ Annual
Employment Law Forum 2017
4. กลุ่มหลักสูตร Managerial Skill เน้นให้พนักงาน เช่น Problem Solving and Decision Making, Project
Finance Management, Strategic @ Work
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังส่งเสริมและอ�ำนวยความสะดวกให้มกี ารฝึกอบรม และการให้ความรูแ้ ก่ผเู้ กีย่ วข้องใน
การก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เช่น ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อให้มีความรู้ในการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่อง
ส่วนแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน บริษทั ฯ ได้มแี นวทางการปรับอัตราการจ่าย
เงินเดือนและสวัสดิการ โดยมีการพิจารณาเทียบเคียงกับการจ่ายของกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกันหรือใกล้เคียง
กันพื่อให้สามารถทัดเทียมกับตลาดได้ ส�ำหรับสวัสดิการที่บริษัทฯ ก�ำหนดหรือจัดให้แก่พนักงานจะค�ำนึงถึงผล
ประโยชน์ที่สามารถครอบคลุมและทั่วถึงทั้งองค์กรและมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจที่
มีการเปลี่ยนแปลงไป และเพื่อให้เกิดความมั่นคงในการท�ำงานและน�ำพาองค์กรไปสู่ความส�ำเร็จที่ยั่งยืนได้
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การก�ำกับดูแลกิจการ
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ

บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญกับการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี เนือ่ งจากพิจารณาเห็นว่าเป็นกลไกส�ำคัญในการน�ำไปสูก่ ารมีระบบ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น
ผูล้ งทุน ผูม้ สี ว่ นได้เสีย และผูท้ เี่ กีย่ วข้องทุกฝ่าย โดยการมีการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ จี ะเป็นเครือ่ งมือเพือ่ เพิม่ มูลค่า สร้างความ
สามารถในการแข่งขัน รวมทั้งส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ในระยะยาว ดังนั้น บริษัทฯ จึงก�ำหนดให้มีนโยบาย
ในการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ตามที่ก�ำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่
1/2560 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 ซึ่งครอบคลุมหลักการ 5 หมวด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความส�ำคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ได้แก่ สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการ
ที่จะได้รับส่วนแบ่งก�ำไรของกิจการ สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารของกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อ
ใช้สทิ ธิออกเสียงในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ แต่งตัง้ หรือถอดถอนกรรมการ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และเรือ่ งทีม่ ผี ลกระทบต่อบริษทั ฯ
เช่น การจัดสรรเงินปันผล การก�ำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ การลดทุนหรือเพิ่มทุน
เป็นต้น
นอกเหนือจากสิทธิพนื้ ฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษทั ฯ ยังได้ดำ� เนินการในเรือ่ งต่างๆ ทีเ่ ป็นการส่งเสริมและอ�ำนวยความ
สะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น
1. จัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผถู้ อื หุน้ ทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน โดยจะระบุวนั เวลา สถานที่ และ
วาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลประกอบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมอย่างครบถ้วน
2. ในกรณีทผี่ ถู้ อื หุน้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษทั ฯ เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สามารถมอบฉันทะ ให้กรรมการอิสระ
หรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อม
หนังสือนัดประชุม
3. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่และอิสระ
4. เมื่อการประชุมแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะจัดท�ำรายงานการประชุมโดยแสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือ
หุ้นสามารถตรวจสอบได้
โดยภายหลังจากบริษทั ฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษทั มหาชน และได้จดทะเบียนเป็นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แล้ว
บริษัทฯ จะต้องระบุความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และจัดส่งหนังสือนัดประชุม
ผูถ้ อื หุน้ ล่วงหน้าให้แก่ผถู้ อื หุน้ ภายในระยะเวลาที่ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์กำ� หนด เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ มีเวลาศึกษาข้อมูลล่วง
หน้าก่อนการประชุม นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นจะได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ เว็บไซต์ของ
บริษัทฯ และการลงข่าวสารในหนังสือพิมพ์ตามพระราชบัญญัติมหาชนจ�ำกัด ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้คณะกรรมการ
บริษทั ฯ เข้าร่วมการประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยพร้อมเพรียงกัน โดยเฉพาะประธานอนุกรรมการชุดต่างๆ เช่น ประธานกรรมการตรวจ
สอบ เป็นต้น เพื่อร่วมชี้แจงหรือตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม
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หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

71

บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติและคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็น
ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่เป็นคนไทยหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย
โดยภายหลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ และบริษัทฯ ได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว บริษัทฯ
มีนโยบายที่จะเพิ่มทางเลือกในการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระหรือบุคคลอืน่ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนผูถ้ อื หุน้ ได้ รวมถึงเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ รายย่อยสามารถเสนอ
ชื่อบุคคลเพื่อเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการล่วงหน้าในเวลาอันสมควร
การด�ำเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษทั ฯ ตามล�ำดับวาระการประชุม โดยจะมีการเสนอรายละเอียดใน
แต่ละวาระอย่างครบถ้วน พร้อมแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน รวมทั้งจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่มีการ
แจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบล่วงหน้าโดยไม่จำ� เป็น โดยเฉพาะวาระทีม่ คี วามส�ำคัญทีผ่ ถู้ อื หุน้ ต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการ
ตัดสินใจ
ในการปฎิบัติและดูแลผู้ถือหุ้นทุกรายนั้น ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็น หรือแจ้งข้อร้อง
เรียนไปยังประธานกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) และเลขานุการบริษัท ผ่านอีเมล icn_companysecretary@icn.co.th
ซึ่งคณะกรรมการอิสระ จะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองและพิจารณาเรื่องต่างๆ ให้มีการด�ำเนินการอย่างเหมาะสม เช่น กรณีที่
เป็นข้อเสนอแนะที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ามีประโยชน์ต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จะเสนอ
เรือ่ งดังกล่าวต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ เพือ่ พิจารณาก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินการหรือเป็นวาระการประชุมในการ
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ตามความเหมาะสมต่อไป นอกจากนีย้ งั จัดให้มชี อ่ งทางส�ำหรับนักลงทุนในการสอบถามข้อมูลหรือแสดงความ
คิดเห็นผ่านอีเมล icn_ir@icn.co.th ซึ่งมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ รับผิดชอบดูแลให้ข้อมูลแก่นักลงทุน
การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหุ้นในปี 2560 บริษัทฯ ยังได้จัดกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคม อีกทั้งยังเป็น
การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจอย่างเท่าเทียมไม่ว่าจะเป็น ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่หรือรายย่อยโดยได้มีจัดกิจกรรมให้ผู้ถือหุ้นได้แก่ การจัดโครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ “Company Visit 2017” ณ
ส�ำนักงานของบริษัทฯ ซึ่งผู้ถือหุ้นและนักลงทุนที่สนใจได้พบปะผู้บริหาร รับฟังข้อมูลการด�ำเนินธุรกิจ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม
2560 เป็นต้น
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�ำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่
เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึง กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง รวมตลอดถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคล
ดังกล่าวทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อมูล รวมถึงได้กำ� หนดบทลงโทษเกีย่ วกับการเปิดเผยข้อมูลของบริษทั ฯ หรือน�ำข้อมูลของบริษทั ฯ ไป
ใช้เพือ่ ประโยชน์สว่ นตนไว้แล้วตามนโยบายการป้องกันการน�ำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ รวมทัง้ ได้ให้ความรูแ้ ก่กรรมการ
และผู้บริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรสหรือผู้ที่
อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์
ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทก�ำหนดโทษตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559
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หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)

บริษัทฯ มีนโยบายในการให้ความส�ำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรมอย่างโปร่งใส เพื่อสร้าง
ความพึงพอใจต่อทุกฝ่าย โดยมีรายละเอียดดังนี้
ผู้ถือหุ้น
: บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะด�ำเนินธุรกิจเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม ด้วย
ความรู้และทักษะในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรมต่อ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อย โดยค�ำนึงถึงผลการด�ำเนินงานที่ดี มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง
และคงไว้ซึ่งความสามารถในการแข่งขัน สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น เช่น การจัด
กิจกรรมผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการพร้อมกับพบปะกับผู้บริหารระดับสูง การรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดให้มีการช่องทางเผยแพร่ข้อมูลและติดต่อกับผู้ถือหุ้นทางเวป
ไซต์ www.icn.co.th และอีเมล icn_ir@icn.co.th
พนักงาน
: บริษัทฯ ได้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม รวมถึงให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม
ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างสม�่ำเสมอโดยจัดให้มีการอบรมพัฒนา
ความรู้ความสามารถแก่พนักงานอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาทักษะในด้านความรู้ ทักษะในการ
ท�ำงาน ตลอดจนปลูกฝังทัศนคติและจิตส�ำนึกทีด่ ี เพือ่ ให้เป็นพนักงานทีด่ ี มีความสามารถและเป็น
พลเมืองทีด่ ตี อ่ สังคม บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับพนักงานอย่าง
เคร่งครัด มีการจัดตั้งและให้เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพส�ำหรับพนักงาน รวมถึงสวัสดิการ
อื่นๆ เช่น การประกันสุขภาพ การประกันอุบัติเหตุ การมีวันหยุดพักผ่อน เป็นต้นและบริษัทฯ จัด
ให้มีช่องทางหากมีเรื่องร้องเรียนผ่านกล่องร้องเรียนซึ่งน�ำส่งถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเป็น
อีกช่องทางที่พนักงานทุกระดับจะสามารถแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ถึงผู้บริหารระดับสูงได้โดยตรง
คู่ค้า
: บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกันโดยค�ำนึงถึง
ประโยชน์ร่วมกันตามเงื่อนไขทางการค้า รวมถึงการปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้าอย่างจริงใจ และ
ไม่ด�ำเนินการใดๆ ที่เป็นทุจริตในการค้ากับคู่ค้าและขัดต่อกฎหมาย บริษัทฯ มีขั้นตอนและวิธี
ปฎิบัติในการคัดเลือกคู่ค้า หรือผู้รับเหมา รวมทั้งแนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น การ
สนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อ
บังคับที่เกี่ยวข้อง
เจ้าหนี้
: บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงทางการเงินอย่างเคร่งครัด ในเรื่อง
วัตถุประสงค์การใช้เงิน การช�ำระคืน การดูแลคุณภาพหลักทรัพย์ค�้ำประกัน และเรื่องอื่นใดที่ได้
ท�ำข้อตกลงไว้กบั เจ้าหนี้ เพือ่ บรรลุประโยชน์รว่ มกัน โดยในปี 2560 บริษทั ฯ ได้ดำ� เนินการช�ำระเงิน
ให้สอดคล้องกับเงื่อนไขการจ่ายช�ำระและความส�ำเร็จของเนื้องาน และยังคงยึดมั่นในการปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขและข้อตกลงทางการเงินอย่างเคร่งครัดเช่นเดิม
ลูกค้า
: บริษทั ฯ มุง่ มัน่ ทีจ่ ะสร้างความมัน่ ใจและพึงพอใจกับลูกค้าโดยน�ำเสนอผลิตภัณฑ์และการบริการที่
ดีมีคุณภาพ ในราคาที่เหมาะสม และปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าโดยค�ำนึงถึงประโยชน์
ตรงตามความต้องการของลูกค้าเป็นส�ำคัญ รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและไม่เปิดเผยข้อมูล
ของลูกค้าโดยมิได้รับอนุญาต เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตาม
ข้อบังคับของกฎหมาย
คู่แข่ง
: บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานของข้อพึง
ปฏิบัติในการแข่งขัน และหลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อท�ำลายคู่แข่ง
ชุมชนและสังคม : บริษัทฯ จะไม่ท�ำการใดๆ ที่จะส่งผลเสียหายต่อสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม อีก
ทัง้ ยังต้องแสวงหาโอกาสสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์สงั คม ปลูกฝังจิตส�ำนึกของความรับผิดชอบ
ต่อสังคมให้เกิดขึน้ ในหมูพ่ นักงานทุกระดับอย่างต่อเนือ่ งและจริงจัง รวมทัง้ ปฏิบตั หิ รือควบคุมให้มี
การปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานก�ำกับดูแล
รายงานประจ�ำปี 2560

บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

73

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความส�ำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทั้งรายงานข้อมูล
ทางการเงินและข้อมูลทั่วไปตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลที่ส�ำคัญที่
มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบ
ริษัทฯ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งหมดได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยภายหลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้ง
นี้ และบริษัทฯ ได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว บริษัทฯ จะท�ำการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ
ต่อผู้ถือหุ้น และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์โดยเปิดเผยผ่านระบบ SET
Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ www.icn.co.th บริษัทฯ ยึดถือปฎิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์
ข้อบังคับต่างๆ ที่ก�ำหนดโดยส�ำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นๆ ของภาครัฐอย่าง
เคร่งครัดและติดตามการแก้ไข เปลี่ยนแปลงอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสิ่งที่บริษัทฯ ได้ถือปฎิบัตินั้นมีความถูกต้อง
และเป็นหลักประกันให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นในการด�ำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ถูกต้อง ตรงไปตรงมา โดยมีนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor
Relations หรือ IR ) และเลขานุการบริษัท ( Company Secretary ) คอยดูแลให้ข้อมูลและตอบข้อซักถาม
คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อรายงานงบการเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริง และสม
เหตุสมผล งบการเงินของบริษทั ฯ จัดท�ำขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีทเี่ หมาะสมและ
ถือปฏิบตั อิ ย่างสม�ำ่ เสมอ และใช้ดลุ ยพินจิ อย่างระมัดระวัง รวมทัง้ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการได้จัดให้มีการด�ำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพือ่ ให้มั่นใจได้อย่างมี
เหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางการบัญชีมคี วามถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอทีจ่ ะด�ำรงรักษาไว้ซงึ่ ทรัพย์สนิ และเพือ่ ให้ทราบ
จุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด�ำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�ำคัญ รวมถึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเพื่อท�ำหน้าที่ในการตรวจสอบรายงานทางการเงิน รายการระหว่างกัน
และระบบควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
ในส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์โดยอยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลของฝ่ายการ
เงินและบัญชี มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับด้านนักลงทุนสัมพันธ์ในการสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบ
ถ้วน และทันเวลา ให้กับนักลงทุน นักวิเคราะห์ สื่อมวลชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ผ่านสื่อ
ด้านต่างๆ เช่น เอกสารเผยแพร่ การเผยแพร่ข้อมูลทาง เว็ปไซต์ อีเมล เป็นต้น
โดยค�ำนึงถึงจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ ดังต่อไปนี้
1. เปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญและจ�ำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุน อย่างถูกต้อง เพียงพอและทันเวลา
2. รักษาความลับของบริษัทฯ และไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตนและผู้อื่น
3. เปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรมโดยเปิดโอกาสให้บคุ คลทีเ่ กีย่ วข้องทุกกลุม่ สามารถเข้าถึงและสอบถาม
ข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์ได้
4. ปฎิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซือ่ สัตย์ สุจริตในวิชาชีพ บนพืน้ ฐานของหลักการของการเท่าเทียมกันไม่มกี ารเลือกปฎิบตั ิ
บนอามิสสินจ้างใดๆ ที่เป็นเหตุจูงใจส่วนบุคคลและเอื้อประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง
5. สร้างความเชื่อมั่น สร้างภาพลักษณ์ และทัศนคติที่ดีของบริษัทฯ ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีแก่ทุกฝ่าย
6. ปฎิบัติตามแนวทางการดูแลการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหุ้นที่บริษัทฯ ก�ำหนดอย่างเคร่งครัด
7. ปฎิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถอย่างเต็มที่และมีความเป็นมืออาชีพ
8. หมั่นศึกษาหาข้อมูลบริษัทฯ และหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างสม�่ำเสมอ
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)
1. โครงสร้างคณะกรรมการ
คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในระดับต�ำแหน่ง
ผูบ้ ริหารจากองค์กรต่างๆ จึงสามารถน�ำประสบการณ์ ความรูค้ วามสามารถมาพัฒนาและก�ำหนดนโยบายทิศทางการด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ
จะมีบทบาทส�ำคัญในการก�ำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทส�ำคัญในการก�ำกับดูแล ตรวจสอบ
ติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการและประเมินผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้
โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งคณะ ปัจจุบัน
บริษทั ฯ มีกรรมการทัง้ สิน้ จ�ำนวน 7 ท่าน แบ่งเป็นกรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหารจ�ำนวน 2 ท่าน และกรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหารจ�ำนวน
5 ท่าน ซึ่งรวมกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบจ�ำนวน 3 ท่าน โดยโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ มีการถ่วงดุลอ�ำนาจ
อย่างชัดเจน เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการ
ทั้งหมด รวมทั้ง กรรมการแต่ละท่านมีการตัดสินใจที่เป็นอิสระออกจากกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยคณะกรรม
การบริษัทฯ ยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อช่วยในการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี้
1.1 คณะกรรมการบริหารบริษัทฯ มีกรรมการบริหารทั้งสิ้น 4 ท่าน โดยคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้ก�ำหนดแนวทาง
และกลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจ ให้เป็นไปตามเป้าหมายทีก่ ำ� หนดโดยคณะกรรมการบริษทั ฯ และเพือ่ ให้การบริหารงาน
เป็นไปอย่างคล่องตัว
1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทฯ มีกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 3 ท่าน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่อง
ให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้ก�ำหนดไว้ในอ�ำนาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน จะต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้าน
บัญชีเพียงพอที่จะสามารถท�ำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ ได้
คณะกรรมการบริษทั ฯ มีนโยบายให้ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพือ่
ให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลและการบริหารงานประจ�ำ ทัง้ นี้
บริษัทฯ ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ กับผู้บริหารอย่างชัดเจน โดยคณะ
กรรมการบริษัทฯ ท�ำหน้าทีใ่ นการก�ำหนดนโยบายและก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของผูบ้ ริหาร ขณะที่ผบู้ ริหารท�ำหน้าที่
บริหารงานของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�ำหนด และเพื่อเป็นการป้องกันการมีอ�ำนาจเบ็ดเสร็จ
บริษัทฯ จึงได้ก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจนในอ�ำนาจการด�ำเนินงานของบริษัทฯ (Authority Table)
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราช บัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามรายละเอียดส่วนที่ 2 หน้า 59
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2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัทฯ ก�ำหนดให้กรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีส�ำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best
Practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการต้องเข้าใจและทราบถึงบทบาทหน้าที่
และความรับผิดชอบของตน และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอด
จนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และค�ำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นส�ำคัญ ทั้งนี้ คณะกรรม
การบริษัทฯ เป็นผู้ก�ำหนดนโยบาย เป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ ตลอดจนงบประมาณของบริษัทฯ และก�ำกับดูแล
ให้ฝา่ ยจัดการด�ำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณทีก่ ำ� หนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม
นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทฯ มีการก�ำหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการท�ำรายการระหว่างกันของ
บริษทั ฯ และบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง ว่าผูม้ สี ว่ นได้เสียในเรือ่ งใดจะไม่สามารถเข้ามามีสว่ นในการอนุมตั ริ ายการดังกล่าว
โดยคณะกรรมการบริษทั ฯ จะต้องดูแลให้บริษทั ฯ ปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ข้อบังคับ ประกาศ ค�ำสั่ง หรือข้อก�ำหนดของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง
รวมตลอดถึงการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือ
จ�ำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ส�ำคัญของบริษัทฯ รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่ก�ำหนดโดยสมาคมนักบัญชีโดยเคร่งครัด
นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้สอบบัญชี แล้วแต่กรณี พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็น
เกี่ยวกับความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการท�ำรายการ และจะท�ำการเปิดเผยรายการระหว่างกันดัง
กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แบบแสดงรายงาน
ข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�ำปี (แบบ 56-2)
ระบบการควบคุมภายใน
บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญต่อระบบการควบคุมภายในส�ำหรับทัง้ ระดับบริหารและระดับปฏิบตั กิ าร จึงได้มกี ารก�ำหนดขอบเขต
หน้าที่และอ�ำนาจด�ำเนินการอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
และมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการอนุมัติ การบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และการจัดเก็บดูแล
ทรัพย์สนิ ออกจากกัน เพือ่ ให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนีย้ งั มีการควบคุมภายในเกีย่ ว
กับระบบการเงิน โดยบริษทั ฯ จัดให้มรี ะบบรายงานทางการเงินเสนอผูบ้ ริหารสายงานทีร่ บั ผิดชอบ โดยผูต้ รวจสอบภายในจะ
เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษทั ฯ มีการก�ำหนดเป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจทีช่ ดั เจนและสามารถวัดผลการด�ำเนินงานได้ โดยฝ่ายบริหารและจัดการ
จะมีการเปรียบเทียบผลการด�ำเนินงานจริงกับเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้เป็นประจ�ำทุกเดือน โดยจะมีการประเมินปัจจัยความ
เสี่ยงทั้งที่มาจากภายนอกและภายในที่พบในการด�ำเนินงาน วิเคราะห์ถึงปัจจัยที่เป็นสาเหตุและมีการก�ำหนดมาตรการใน
การติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง รวมทั้งมาตรการในการลดความเสี่ยง รวมถึงมอบหมายให้หน่วย
งานที่เกี่ยวข้องติดตามความเสี่ยงนั้นๆ อย่างต่อเนื่อง และรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ มีนโยบายให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่ม
เติมตามความจ�ำเป็น โดยการประชุมแต่ละครัง้ ได้มกี ารก�ำหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจนและมีการส่งหนังสือนัดประชุม
พร้อมรายละเอียดล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม รวม
ทัง้ ได้มกี ารจดบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อกั ษร และจัดเก็บรายงานการประชุมทีผ่ า่ นการรับรองจากคณะกรรม
การบริษัทฯ พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
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4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
บริษทั ฯ มีการก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหารในระดับทีเ่ หมาะสมและเป็นอัตราทีเ่ พียงพอส�ำหรับการรักษา
กรรมการและผูบ้ ริหารทีม่ คี ณ
ุ ภาพไว้โดยไม่มกี ารจ่ายค่าตอบแทนทีม่ ากเกินควร และอยูใ่ นระดับทีส่ ามารถเทียบเคียงได้กบั
บริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ปัจจัยที่จะน�ำมาพิจารณา ประกอบด้วย ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาท
และความรับผิดชอบ ทัง้ นี้ การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ
ในส่วนของค่าตอบแทนของผู้บริหาร จะเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ ก�ำหนดไว้ ซึ่งจะพิจารณา
จากภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน ประกอบกับผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
5. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและอ�ำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องใน
ระบบการก�ำกับดูแลกิจการของบริษทั ฯ ซึง่ รวมถึง กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ ริหาร และเลขานุการบริษทั เพือ่ ให้มกี าร
ปรับปรุงการปฏิบัติงานงานอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of
Directors Association: IOD)

คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยอีก 2 ชุด คือคณะ
กรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร (บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) โดยกรรมการ
บริษทั กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ มีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ขอบเขต อ�ำนาจหน้าที่ของคณะ
กรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทฯ มีดังนี้

ขอบเขต อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

1. คณะกรรมการมีอ�ำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการและด�ำเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และ
ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
2. จัดให้มีการท�ำงบดุลและงบก�ำไรขาดทุนของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งผู้สอบบัญชี
ตรวจสอบแล้ว และน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
3. ก�ำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนการด�ำเนินงาน และงบประมาณของบริษัทฯ รวมถึงควบคุมดูแลการ
บริหารและการจัดการของฝ่ายบริหาร หรือของบุคคลใดๆ ทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้ดำ� เนินงานดังกล่าวให้เป็นไปตาม
นโยบายที่ก�ำหนด
4. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัตินโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานการด�ำเนินธุรกิจ ของบริษัทฯ ที่เสนอ
โดยฝ่ายบริหาร
5. ติดตามการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
6. พิจารณาก�ำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสีย่ ง (Risk Management) ให้ครอบคลุมทัง้ องค์กร และก�ำกับดูแล
ให้มรี ะบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสีย่ งโดยมีมาตรการรองรับและวิธคี วบคุมเพือ่ ลดผลกระทบ
ต่อธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม
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7. พิจารณาก�ำหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอำ� นาจในการแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
และคณะอนุกรรมการอืน่ ตามความเหมาะสม รวมถึงการก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตั้ง
		 ทัง้ นี้ การมอบอ�ำนาจตามขอบเขตอ�ำนาจหน้าทีท่ กี่ ำ� หนดนัน้ ต้องไม่มลี กั ษณะเป็นการมอบอ�ำนาจทีท่ ำ� ให้คณะ
กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติ
รายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งมีสว่ นได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อนื่ ใดท�ำกับบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
(ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้
แล้ว
8. คณะกรรมการอาจมอบอ�ำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด
แทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอ�ำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมี
อ�ำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจ
ยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอ�ำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร
		 ทั้งนี้ การมอบอ�ำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�ำนาจที่ท�ำให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและ
อนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใน
ลักษณะอื่นใดที่จะท�ำขึ้นกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาด
ทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือประกาศอืน่ ใดของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เว้นแต่เป็น การ
อนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

ขอบเขต อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit)
ทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็น
ชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอืน่ ใดทีร่ บั ผิดชอบ
เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท�ำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและเสนอค่า
ตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อ
ก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั ฯ
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6. จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษทั ฯ ซึง่ รายงานดังกล่าวต้อง
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
(ค) ความเห็ น เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ข้ อ ก� ำ หนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกต โดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎบัตร (charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่า ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขต อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. พิจารณาและน�ำเสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ และงบประมาณประจ�ำปี ให้คณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณา
อนุมัติ
2. ควบคุมดูแลการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากคณะ
กรรมการบริษัทฯ
3. พิจารณาอนุมัติ การด�ำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัทฯ ตามงบลงทุนหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยวงเงินส�ำหรับแต่ละรายการ เป็นไปตามตารางอ�ำนาจการด�ำเนินการ ที่ผ่านการ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
4. น�ำเสนอโครงสร้างองค์กร และอ�ำนาจบริหารองค์กร ให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ
5. มีอ�ำนาจแต่งตั้ง หรือว่าจ้างที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานภายในองค์กร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
6. พิจารณาผลก�ำไร และขาดทุนของบริษัทฯ การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรือเงินปันผลประจ�ำปีเพื่อเสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ
7. ให้มีอ�ำนาจในการมอบอ�ำนาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคน ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้
การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอ�ำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอ�ำนาจตามที่คณะกรรมการ
บริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจ
ยกเลิก เพิกถอน เปลีย่ นแปลง หรือแก้ไข บุคคลทีไ่ ด้รบั มอบอ�ำนาจ หรือการมอบอ�ำนาจนัน้ ๆ ได้ตามทีเ่ ห็นสมควร
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8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายเป็นคราวๆ ไป
ทั้งนี้การมอบหมายอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบ
อ�ำนาจ หรือมอบอ�ำนาจช่วงที่ท�ำให้ผู้รับมอบอ�ำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก�ำหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด
กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริหารไม่มีอ�ำนาจอนุมัติการด�ำเนินการใน
เรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้ว
แต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและเงื่อนไขการค้าปกติ ซึ่งเป็นไป
ตามประกาศของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องก�ำหนด

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. ควบคุมดูแลการด�ำเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจ�ำวันของบริษัทฯ
2. จัดท�ำ และน�ำเสนอนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนการด�ำเนินธุรกิจ งบประมาณ การลงทุน โครงสร้างการบริหาร
งานของบริษัทฯ และหลักเกณฑ์ในการด�ำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
บริหาร และคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
3. ก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้
รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ รวมถึงการตรวจสอบและประเมินผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็น
ไปตามนโยบายที่ก�ำหนด และมีหน้าที่รายงานผลการด�ำเนินงานการบริหารจัดการรวมถึงความคืบหน้าในการ
ด�ำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ
4. พิจารณาอนุมัติการด�ำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัทฯ ตามงบลงทุนหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยวงเงินส�ำหรับแต่ละรายการเป็นไปตามที่ก�ำหนดไว้ในตารางอ�ำนาจอนุมัติ ที่ผ่าน
การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ฯ แล้ว แต่ไม่เกินงบประมาณประจ�ำปีทไี่ ด้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ฯ
รวมถึงการเข้าท�ำสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว
5. มีอำ� นาจพิจารณาอนุมตั คิ า่ ใช้จา่ ยในการด�ำเนินการตามปกติธรุ กิจของบริษทั ฯ ตามงบประมาณทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ าก
คณะกรรมการบริษัทฯ และเป็นไปตามอ�ำนาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
6. ก�ำหนดโครงสร้างองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การก�ำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัส
และการเลิกจ้างพนักงานตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป
7. มีอำ� นาจออกค�ำสัง่ ระเบียบ ประกาศ เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษทั ฯ และ
เพื่อรักษาระเบียบ วินัย การท�ำงานภายในองค์กร
8. มีอ�ำนาจในการมอบอ�ำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบ
อ�ำนาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอ�ำนาจตามหนังสือมอบอ�ำนาจ
และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อก�ำหนด หรือค�ำสัง่ ทีค่ ณะกรรมการของบริษทั ฯ และ/หรือบริษัทฯ ได้กำ� หนดไว้
9. ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ นื่ ๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฯ หรือคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เป็นคราวๆ ไป
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		 ทัง้ นี้ ในการด�ำเนินการเรือ่ งใดทีป่ ระธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารหรือผูร้ บั มอบอ�ำนาจจากประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
หรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนและ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก�ำหนด) มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ
บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่มีอ�ำนาจอนุมัติการด�ำเนิน
การในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้ว
แต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไปยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไป
ตามประกาศของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องก�ำหนด

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ จะกระท�ำผ่านการประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ
จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติตามที่กฎหมายก�ำหนด เนื่องจากบริษัทฯ
ยังไม่มคี ณะกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลทีจ่ ะด�ำรงต�ำแหน่งดังกล่าว จากนัน้ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ จะท�ำการคัดเลือกกรรมการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่สรรหา และแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการด�ำรงต�ำแหน่งประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร โดยมีหลักเกณฑ์คือ
1. การพิจารณาคุณสมบัติทั่วไป ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ และเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้
ก�ำหนด
2. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่เป็นบุคคลคนเดียวกับประธานคณะกรรมการบริษัท
3. มีการก�ำหนดบทบาท อ�ำนาจ และหน้าทีข่ องประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร แยกจากประธานคณะกรรมการบริษทั อย่าง
ชัดเจน เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างการบริหารและการก�ำกับดูแลกิจการ
4. คณะกรรมการบริษทั ฯ ก�ำหนดกรอบอ�ำนาจหน้าที่ และเป้าหมายการปฏิบตั งิ านของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และ
ให้มีการประเมินผลงานเป็นประจ�ำทุกปี
5. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่ประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงลงไปตามล�ำดับ โดยใช้เป้าหมาย
และหลักเกณฑ์ในการประเมินที่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์และแผนงานประจ�ำปี เพื่อพิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนและ
มาตรการจูงใจที่เหมาะสม
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องค์ประกอบและการสรรหา แต่งตั้ง ถอดถอน หรือพ้นจากต�ำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ นั้นได้ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับ
ของบริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปสาระส�ำคัญได้ดังนี้
1. คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการจ�ำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ�ำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายก�ำหนด
2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ�ำนวนหุ้นที่ตนถือ
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่
เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�ำนวนกรรมการ
ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�ำดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากันเกินจ�ำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจ�ำปีทกุ ครัง้ ให้กรรมการออกจากต�ำแหน่งจ�ำนวนหนึง่ ในสามของจ�ำนวนกรรมการ
ในขณะนัน้ ถ้าจ�ำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ทสี่ ดุ กับส่วนหนึง่ ใน
สาม กรรมการทีจ่ ะต้องออกจากต�ำแหน่งในปีแรกและปีทสี่ องภายหลังจดทะเบียนบริษทั ฯ นัน้ ให้จบั สลากกัน ส่วน
ปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต�ำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต�ำแหน่ง กรรมการที่จะออกตามวาระ
อาจถูกเลือกเข้ามารับต�ำแหน่งใหม่ก็ได้
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากต�ำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึง
บริษัทฯ
5. ในกรณีทตี่ ำ� แหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอนื่ นอกจากถึงคราวออกตามวาระคณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึง่
มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ำกัด และ/หรือกฎหมายว่าด้วยหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อย
กว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในต�ำแหน่งกรรมการได้เพียงแค่วาระที่ยังเหลืออยู่ของ
กรรมการทีต่ นแทน มติของคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสีข่ องจ�ำนวนกรรมการ
ที่ยังเหลืออยู่
6. ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต�ำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ดว้ ยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสามในสี่ของจ�ำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ�ำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
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2. องค์ประกอบและการแต่งตั้งกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษทั ฯ จะร่วมกันพิจารณาเบือ้ งต้นถึงคุณสมบัตขิ องบุคคลทีจ่ ะมาด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดย
พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติมหาชนจ�ำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั ฯ จะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผูท้ รงคุณวุฒิ ประสบการณ์การท�ำงาน และความ
เหมาะสมด้านอื่นๆ ประกอบกัน จากนั้นจะน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไป
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีนโยบายในการแต่งตัง้ กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทัง้ หมด และต้องมีจำ� นวนไม่นอ้ ย
กว่า 3 ท่าน
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือ
นิติบุคคลของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยนับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้เงินเดือนประจ�ำ หรือผูม้ อี ำ� นาจ
ควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัด
แย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญาตต่อ ก.ล.ต.
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ
ได้รับการ เสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง ในลักษณะทีอ่ าจเป็นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทัง้ ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญาตต่อก.ล.ต.
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของส�ำนักงานสอบ
บัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญาตต่อส�ำนักงาน
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็นทีป่ รึกษากฎหมายหรือทีป่ รึกษาทางการ
เงิน ซึง่ ได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจ
มีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ
ซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วยเว้นแต่จะได้พ้นจากการ
มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญาตต่อส�ำนักงาน
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่ง
เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8. ไม่ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั ฯ หรือไม่เป็นหุน้ ส่วนทีม่ ี
นัยในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีร่ บั เงินเดือนประจ�ำ หรือถือ
หุน้ เกินร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อืน่ ซึง่ ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกัน
และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของ บริษัทฯ
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3. องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
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คณะกรรมการบริษทั ฯ จะเป็นผูแ้ ต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน โดย
แต่งตั้งจากกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ
ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนด นอกจากนี้ กรรมการอิสระทีด่ ำ� รงต�ำแหน่งกรรมการ
ตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้
1. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการด�ำเนินกิจการของ บริษัทฯ บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
2. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล�ำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
3. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท�ำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจ
สอบอย่างน้อยหนึง่ คนทีม่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอทีจ่ ะสามารถท�ำหน้าทีใ่ นการสอบทานความน่าเชือ่ ถือ
ของงบการเงินได้
ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านจะมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี

4. การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษทั ฯ จะลงทุนในบริษทั ทีม่ วี ตั ถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจเช่นเดียวกับธุรกิจหลักของบริษทั ฯ หรือกิจการทีม่ ลี กั ษณะ
ใกล้เคียงกัน หรือกิจการที่สนับสนุนกิจการของบริษัทฯ อันจะท�ำให้บริษัทฯ มีผลประกอบการหรือผลก�ำไรเพิ่มมากขึ้น หรือ
ลงทุนในธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ (Synergy) ให้กับบริษัทฯ โดยสามารถสนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ ให้มีความ
ครบวงจรมากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ
ทั้งนี้ ในการก�ำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทฯ จะส่งกรรมการหรือผู้บริหารที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์
ทีเ่ หมาะสมกับการด�ำเนินธุรกิจเพือ่ เป็นตัวแทนในการบริหารกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้นๆ เพื่อก�ำหนดนโยบาย
ที่ส�ำคัญและควบคุมการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมดังกล่าว ทั้งนี้ กรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทฯ
จะต้องท�ำหน้าที่ในการก�ำกับดูแลบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม ให้บริหารจัดการ หรือด�ำเนินงาน ต่างๆ ตามนโยบายที่
บริษัทฯ ก�ำหนด รวมถึงจะต้องใช้ดุลยพินิจตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติในเรื่องที่
ส�ำคัญของบริษทั ย่อย และ/หรือบริษทั ร่วม เพือ่ ก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่บริษทั ฯ และเพือ่ การเติบโตอย่างยัง่ ยืนของบริษทั ฯ
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5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้
เปิดเผยต่อสาธารณชน รวมทั้งเพื่อหลีกเลี่ยงข้อครหาเกี่ยวกับความเหมาะสมของการซื้อขายหลักทรัพย์ของบุคคลภายใน
บริษัทฯ จึงได้ออกระเบียบปฎิบัติเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ถือปฎิบัติ ดังนี้
1. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ น�ำความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไป
เปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพือ่ ประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และ
ไม่ว่าจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
2. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของ
บุคคลดังกล่าว ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของ
บริษัทฯ ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อท�ำการซื้อ ขาย เสนอซื้อ เสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ
ขาย เสนอซื้อหรือเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ก่อนที่ข้อมูลนั้นจะได้มีการเปิดเผย
ต่อสาธารณชน ไม่วา่ การกระท�ำดังกล่าวจะกระท�ำเพือ่ ประโยชน์ตอ่ ตนเองหรือผูอ้ นื่ หรือเพือ่ ให้ผอู้ นื่ กระท�ำดังกล่าว
โดยตนได้รับประโยชน์ตอบแทน ผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกลงโทษตามมาตรการทางวินัยของบริษัทฯ
3. บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการแจ้งให้ผู้บริหารเข้าใจและรับทราบภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ใน
บริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครอง
หลักทรัพย์ตอ่ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทก�ำหนดโทษ
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559
4. บริษัทฯ ได้ก�ำหนดมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงิน
ให้แก่สาธารณชนทราบ
5. กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อส�ำนักคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3
วันท�ำการ
6. หลังจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน และต้องส่งส�ำเนารายงานดังกล่าวจ�ำนวน 1 ชุดให้แก่บริษัทฯ เพื่อเก็บไว้
เป็นหลักฐาน
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ทราบเกี่ยวกับข้อก�ำหนดข้างต้น

6. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ในรอบปีบัญชี 2559 และ 2560 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี ( Audit Fee) ให้แก่ผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด ดังนี้
รายละเอียด
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
ค่าตอบแทนจากบริการอื่น (Non-Audit Fee)
รวม

ปี 2559
1,320,000.00
1,320,000.00

หมายเหตุ * เป็นค่าตอบแทนบริการอื่นที่เกิดขึ้นเพื่อการเตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของบริษัทฯ

7. อื่นๆ

-ไม่มี-
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ปี 2560
1,520,000.00
196,000.00*
1,716,000.00
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บริษทั ฯ มีจดุ มุง่ หมายให้ธรุ กิจเติบโตคูไ่ ปกับการร่วมรับผิด
ชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน โดยค�ำนึงถึงการสร้างประโยชน์สูงสุด
ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กรที่เกี่ยวข้องตลอดจนถึงการ
ด�ำเนินงาน ทั้งพันธมิตรทางธุรกิจ พนักงาน ผู้ถือหุ้น สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ความร่วมมือร่วมใจจากภายในองค์กรเป็นอันดับ
แรก รวมทั้งปลูกจิตส�ำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ้น
กับพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องด้วยความเป็นน�้ำหนึ่งใจ
เดียวกัน ร่วมท�ำกิจกรรมเพือ่ สังคมส่งเสริมให้เกิดการสร้างสมดุล
ในการท�ำงาน โดยได้ก�ำหนดนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคม (Corporate Social Responsibility Policy) โดยค�ำนึง
ถึงนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี (Corporate Governance
Policy) จรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ (Code of Conduct)
และนโยบายการพัฒนาบุคลากร โดยมีหลักการส�ำคัญดังต่อไปนี้
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1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ มีเจตนาแน่วแน่ที่จะด�ำเนินธุรกิจด้วยความ
เป็นธรรม เปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซื่อสัตย์สุจริต การ
ประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมนี้เป็นไปตามหลักการ
ก�ำกับและดูแลกิจการที่ดีหมวดที่ 3 ที่ระบุถึงการให้ความ
ส�ำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน
เพื่อสร้างความพึงพอใจต่อทุกฝ่าย โดยบริษัทฯ ได้ก�ำหนด
รายละเอียดและข้อพึงต่อปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อาทิ
ผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่แข่งขัน รวมทั้งชุมชน
และสังคม

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้อง
สิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบัติต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะ
เป็นพนักงาน และสังคมรอบข้างด้วยความเคารพในคุณค่า
ของความเป็นมนุษย์ ค�ำนึงถึงความเสมอภาคและเสรีภาพ
ทีเ่ ท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบตั ไิ ม่วา่ จะเป็นในเรือ่ งของเชือ้ ชาติ
สัญชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว เพศ อายุ การศึกษา สภาวะทาง
ร่างกาย หรือสถานะทางสังคม รวมถึงจัดให้มีการดูแลไม่ให้
ธุรกิจของบริษัทฯ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน เช่น การใช้แรงงานเด็ก และการคุกคามทางเพศ
เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการ
ปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดด้านสิทธิมนุษยชน โดยจัดให้มสี ว่ นร่วม
ในการแสดงความคิดเห็น และเพื่อให้การเคารพสิทธิมนุษย
ชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษทั ฯ ได้ดำ� เนินการปลูกจิต
ส�ำนึกให้พนักงานของบริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามหลักสิทธิมนุษยชน

4. การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม

2. การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทฯ มีการบริหารกิจการบนพื้นฐานความโปร่งใส
มีจริยธรรม ยึดมั่นในหลักการการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และ
ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและต่อต้าน
การทุจริตคอร์รปั ชัน่ โดยบริษทั ฯ ได้กำ� หนดโครงสร้างองค์กร
ให้มกี ารแบ่งหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ กระบวนการท�ำงานและ
สายการบังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานให้มีความชัดเจน
เพือ่ ให้มกี ารถ่วงดุลอ�ำนาจและมีความรัดกุมในการตรวจสอบ
ระหว่างกันอย่างเหมาะสม โดยก�ำหนดหลักทั่วไป
มิให้พนักงาน ผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับบริษทั ฯ ไม่วา่ จะเป็นกรรมการ ผู้
บริหาร พนักงาน กระท�ำการอันใดที่เป็นการเกีย่ วข้องกับการ
ทุจริต คอร์รปั ชัน่ ทุกรูปแบบ ไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม
แม้ว่าจะเป็นประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ หรือประโยชน์
ส่วนตน หรือผู้อื่น โดยยึดหลักจรรยาบรรณ และปฏิบัติตาม
นโยบายการทุจริต คอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด
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บริษทั ฯ ตระหนักว่าพนักงานเป็นทรัพยากรทีม่ คี ณ
ุ ค่ายิง่
และเป็นปัจจัยหลักแห่งความส�ำเร็จของการบรรลุเป้าหมาย
ของบริษทั ฯ จึงให้ความสาคัญในการปฏิบตั ติ อ่ พนักงานอย่าง
เป็นธรรม โดยยึดหลักความเท่าเทียมและเสมอภาค ทั้งใน
ด้านโอกาสในการได้รบั การคัดเลือกเข้ามาเป็นพนักงาน การ
พิจารณาผลตอบแทน การแต่งตัง้ การโยกย้าย ตลอดจนการ
พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานควบคู่กับการพัฒนาด้าน
จริยธรรมและคุณธรรม โดยยึดแนวปฏิบัติ ดังนี้
1. ด�ำเนินการสรรหาและคัดเลือกพนักงานอย่างเป็น
ธรรมไม่เลือกปฏิบตั ิ โดยมีการก�ำหนดขัน้ ตอนและ
เกณฑ์ในการคัดเลือกอย่างชัดเจน เพือ่ ให้ได้มาซึง่
พนักงานที่มีคุณลักษณะครบถ้วนตามที่บริษัทฯ
ต้องการ
2. ให้ ผลตอบแทนที่ เ หมาะสมตามความรู ้ ความ
สามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน
อย่างเป็นธรรม
3. ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท�ำงานให้มคี วาม
ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน
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4. การแต่งตั้งและโอนย้าย รวมถึงการให้รางวัลและ
การลงโทษพนักงาน ต้องกระท�ำด้วยความสุจริตใจ
และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ
และความเหมาะสมของพนักงาน
5. ให้ ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ การพั ฒ นาความรู ้ ค วาม
สามารถและทักษะของพนักงาน โดยให้โอกาส
พนักงานอย่างเท่าเทียมและสม่าเสมอเหมาะสม
6. ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายและข้ อ บั ง คั บ ต่ า งๆ ที่
เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
7. รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้น
ฐานความรูท้ างวิชาชีพของพนักงานจากพนักงาน
ทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค เพือ่ ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด และสร้างความสัมพันธ์อันดีใน
การท�ำงานร่วมกัน

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นใจและพึงพอใจกับ
ผู้บริโภคซึ่งในที่นี้หมายถึง ลูกค้าของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ
น�ำเสนอผลิตภัณฑ์ และการบริการที่ดีมีคุณภาพในราคาที่
เหมาะสม และปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้า ค�ำนึง
ถึงผลประโยชน์ และความถูกต้องตามมาตรฐานวิศวกรรม
ระบบ และตรงตามความต้องการของลูกค้าเป็นส�ำคัญ รวม
ทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าโดย
มิได้รับอนุญาต เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคล
ภายนอกที่เกี่ยวข้องตามข้อบังคับของกฎหมาย ในส่วนของ
คูค่ า้ หรือผูจ้ ดั หาสินค้าและบริการ บริษทั ฯ มีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะ
ปฏิบตั ติ อ่ คูค่ า้ ด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกันโดยค�ำนึง
ถึงประโยชน์รว่ มกันตามเงือ่ นไขทางการค้า รวมถึงการปฏิบตั ิ
ตามสัญญาต่อคูค่ า้ อย่างจริงใจ และไม่ดำ� เนินการใดๆ ทีเ่ ป็น
ทุจริตในการค้ากับคู่ค้าและขัดต่อกฎหมาย
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6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริ ษั ท ฯ มี ค วามเชื่ อ ว่ า การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ที่ ดี ต ้ อ งให้
ความส�ำคัญ รับผิดชอบ และยึดมั่นในการดูแลรักษาสิ่ง
แวดล้อม บริษัทฯ จึงสนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม โดยให้ความส�ำคัญกับการสรรหาผลิตภัณฑ์
และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้มีการ
ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด ทั้งอุปกรณ์
เครื่องใช้ส�ำนักงานและทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ การใช้
ไฟฟ้าและน�้ำประปา การใช้เทคโนโลยีสื่อสาร อินเตอร์เน็ต
และอินทราเน็ต เพื่อความประหยัดพลังงาน เวลาการเดิน
ทาง เพื่อความรวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร รวมถึงลดการใช้
กระดาษ เป็นต้น อีกทั้งบริษัทฯ มีนโยบายที่จะไม่สนับสนุน
กิจกรรมใดๆ ที่เป็นภัยต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ ค�ำนึงถึงการร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคมด้วย
การให้การสนับสนุนในการท�ำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ
สังคม อีกทั้งแสวงหาโอกาสสนับสนุน กิจกรรมสร้างสรรค์
สังคม ปลูกฝังจิตส�ำนึกของความรับผิดชอบต่อสังคมให้
เกิดขึ้นในพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและจริงจัง รวม
ทั้งปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตาม
กฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานก�ำกับดูแล
ส�ำหรับกิจกรรมที่บริษัทฯ ได้สนับสนุนแก่ชุมชนและสังคม
ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ได้แก่ การบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือ
อุทกภัยน�้ำท่วมเพื่อเยียวยาความเดือนร้อนให้กับประชาชน
บริจาคเงินให้ความสนับสนุนนักศึกษาแพทย์เพื่อให้ได้ท�ำ
กิจกรรมทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ สังคม บริจาคเงินให้กบั หน่วยงาน
ภาครัฐหลายๆ หน่วยงานเพือ่ สนับสนุนการท�ำกิจกรรมทีเ่ ป็น
ประโยชน์ต่อสังคม เป็นต้น ในล�ำดับถัดไป
บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะให้ความสนับสนุนชุมชนและ
สังคมโดยจะมีการขยายผลกิจกรรมไปยังด้านอื่นๆ อย่างต่อ
เนื่อง รวมทั้ง เน้นการมีส่วนร่วมของพนักงานให้มีการจัดท�ำ
กิจกรรมร่วมกับสังคม อาทิเช่น ด้านการศึกษา ในการรับ
นักศึกษาเข้าฝึกงานเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และสัมผัสกับการ
ท�ำงานจริงและเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา
ก่อนที่จะจบการศึกษาออกมาพัฒนาประเทศชาติต่อไป การ
สนับสนุนด้านอุปกรณ์การศึกษา อาคารเรียนแก่โรงเรียนที่
ขาดแคลน ด้านสังคมในการบ�ำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่
ชุมชน วัด โรงเรียน เป็นต้น
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ปัจจุบัน มีผู้ป่วยยากไร้ ถูกทอดทิ้งจากสังคม และต้องการความช่วยเหลือเป็นจ�ำนวนมาก โดยที่ไม่สามารถรับภาระค่า
ใช้จา่ ยในการรักษาพยาบาลได้ ซึง่ เป็นปัญหาหลักในการด�ำรงชีวติ ของผูป้ ว่ ยแล้ว ยังเป็นปัญหาด้านอารมณ์และจิตใจ ปัญหา
สังคม ปัญหาค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการด�ำรงชีพ ซึ่งปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่ไม่ควรมองข้าม เนื่องจากหากปล่อยเรื้อรังโดยไม่
ได้รับการแก้ไขหรือเยียวยาให้ถูกต้องแล้ว ในอนาคตย่อมจะส่งผลเสียต่อทั้งสภาวะทางร่างกายและจิตใจของผู้ป่วย ผู้ดูแล
ผู้ป่วย รวมถึงบุคคลในครอบครัวผู้ป่วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการด�ำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ กับมูลนิธิ และองค์กร
สาธารณกุศล บริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในการบริจาค หรือมอบสิ่งของต่างๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการกองทุน มอบข้าวสาร
ต่อชีวิต ยืดอายุผู้สูงวัยด้วยอาหารเสริมแก่มูลนิธินักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์กรที่ได้รับการรับรองจากคณะ
กรรมการส่งเสริมการจัดการสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ให้เป็นองค์กรสาธารณะกุศลที่ปฏิบัติงานด้านสุขภาพอนามัย โดย
บริษัทฯ ยึดหลักมนุษยธรรมและความเหมาะสม เพื่อผู้ป่วยเหล่านี้จะสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีตามควรแก่อัตภาพต่อไป
บริษัทฯ มุ่งให้ความส�ำคัญด้านการพัฒนาเยาวชนและ
ส่งเสริมการเรียนรู้ โดยตระหนักว่า เยาวชนเปรียบเสมือน
ทรัพยากรที่มีค่าต่อการพัฒนาประเทศ เพราะเราเชื่อว่าการ
ปูพื้นฐานด้านการศึกษาให้แก่เยาวชนผู้ที่จะเป็นอนาคตที่
ส�ำคัญของประเทศชาติ การสร้างและพัฒนาเยาวชนให้มี
คุณภาพ มีคุณธรรมประจ�ำใจ ท�ำประโยชน์ให้กับชุมชนและ
ผูอ้ นื่ จะเป็นจุดเริม่ ต้นทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ ประเทศชาติในระยะ
ยาว นับเป็นเป้าหมายหลักที่แท้จริงของการพัฒนาเยาวชน
เราตั้งใจจะให้เยาวชนเติบโตเพื่อช่วยกันพัฒนาประเทศชาติ
ของเราให้เจริญรุง่ เรือง ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงให้การสนับสนุนและ
ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ทางด้านการศึกษา อย่างต่อเนือ่ ง โดยในปีนที้ าง นายธรรมวัฒน์ อุชไุ พบูลย์วงศ์ ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ย
ปฏิบัติการ นายเอกพจน์ บุณยรัตพันธ์ รองกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ พร้อมทีมปฎิบัติการ ได้มอบเคเบิลใยแก้วน�ำแสง
ให้กบั ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเพือ่ ใช้ในการศึกษาของ
ภาควิชาฯ ต่อไป
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยงจากโครงการ

เนือ่ งจากบริษทั ฯ ท�ำธุรกิจทีเ่ น้นการประมูลโครงการเป็นหลัก บริษทั ฯ จึงได้ตระหนักถึงความเสีย่ งต่างๆ ทีอ่ าจจะเกิดขึน้
จากการขายแต่ละโครงการ บริษัทฯ จึงได้ก�ำหนดนโยบายให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการด�ำเนินธุรกิจของ
บริษทั ฯ และมีคณะท�ำงานบริหารความเสีย่ ง ท�ำหน้าทีป่ ระเมินความเสีย่ งต่างๆ ทัง้ ทีเ่ กิดจากเรือ่ งการเงิน การบริหารโครงการ
ด้านเทคนิค รวมถึงปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก เพือ่ เสนอแนะแนวทางในการจัดการความเสีย่ งให้อยูใ่ นระดับทีย่ อมรับ
ได้ โดยโครงการส�ำเร็จลุล่วงและสามารถสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมกับบริษัทฯ

การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดให้มีและรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุม
ภายในรวมทั้งด�ำเนินการทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อปกป้องเงินลงทุนของผู้ถือ
หุน้ และทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ การควบคุมภายในจะครอบคลุมถึง การควบคุมทางการเงิน การด�ำเนินงาน การก�ำกับดูแลการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการบริหารความเสี่ยง
ระบบการควบคุมภายในที่บริษัทฯ ได้จัดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยให้บริษัทฯ มีความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล
ที่จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ในเรื่องดังนี้
• ระบบข้อมูล และรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เชื่อถือได้
• ได้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบาย กระบวนการท�ำงานของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
• ทรัพย์สินของบริษัทฯ มีอยู่จริงและได้มีการควบคุม ดูแล จัดเก็บ รักษา เป็นอย่างดี
• การด�ำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
• วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ของบริษัทฯ ได้มีการบรรลุและด�ำเนินงานอย่างมีประสิทธิผล
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ สรุปตามองค์ประกอบของการควบคุมแต่ละด้านดังนี้
1. ด้านควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
บริษัทฯ ได้จัดให้มีโครงสร้างองค์กรและสภาพแวดล้อมที่ดีซึ่งเป็นรากฐานที่ส�ำคัญของการควบคุมภายใน ที่มี
ประสิทธิผล โดยบริษทั ฯ มีการก�ำหนดวิสยั ทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ งบประมาณ รวมทัง้ ก�ำหนดหลักเกณฑ์ในการวัดผล
ทีช่ ดั เจนในการด�ำเนินงาน และปรับโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจเป็นประจ�ำต่อเนือ่ ง มีการปรับปรุงระบบ
การกากับดูแลกิจการ สรรหาบุคลากรทีม่ ีคุณภาพและพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง มีนโยบายและระเบียบในการปฏิบัติงานที่
ครอบคลุมธุรกรรมทางด้านการเงิน จัดซื้อ การบริหารความเสี่ยงและด้านอื่นอย่างครบถ้วน
2. ด้านการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
บริษัทฯ ก�ำหนดให้ทุกหน่วยงานประเมินและพิจารณาความเสี่ยงในการท�ำธุรกรรมต่างๆ โดยมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้
3. ด้านการควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่งาน เพื่อให้เกิดระบบการควบคุมระหว่างกัน ก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่ใน
การอนุมตั ริ ายการและวงเงินเป็นลายลักษณ์อกั ษร และได้จดั ท�ำแนวทางการดูแลรายการทีเ่ กีย่ วโยงและรายการระหว่าง
กันให้เป็นไปตามกฎหมาย

รายงานประจ�ำปี 2560

90

บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหาชน)

4. ด้านระบบสารสนเทศและสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)
บริษัทฯ จัดให้มีระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินอย่างเพียงพอโดยมีหน่วยงานที่รวบรวม วิเคราะห์และจัดเก็บในระบบ
คลังข้อมูลของบริษัทฯ ระบบข้อมูลในองค์กรมีการสื่อสารทั้งสองทางอย่างมีประสิทธิภาพ ในระดับคณะกรรมการ
บริษัทฯ ได้มีการจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจ
5. ด้านระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
ผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ คือ บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินส�ำหรับปี 2560 ได้
ให้ความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวของบริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหาชน) ถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการมีความเห็นว่าบริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอและเหมาะสม โดยบริษทั ฯ ได้จดั ให้มบี คุ ลากร
อย่างเพียงพอทีจ่ ะด�ำเนินการตามระบบดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถท�ำให้การด�ำเนินกิจการของบริษทั ฯ เป็นไป
ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี (Good Corporate Governance) และมีความโปร่งใส นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังจัดให้มรี ะบบ
การติดตามดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ จากการที่กรรมการ
หรือผู้บริหารน�ำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ�ำนาจ รวมถึงการมีระบบการควบคุมดูแลที่เพียงพอในเรื่องการท�ำธุรกรรมกับ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
เพือ่ ให้ระบบควบคุมภายในของบริษทั ฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษทั ฯ ได้วา่ จ้างบริษทั บีเค ไอเอ แอนด์ ไอซี จ�ำกัด
ท�ำหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมภายในของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2558 และบริษัท บีเค ไอเอ แอนด์ ไอซี จ�ำกัด ได้มอบหมายให้
นางสาวบุญณี กุศลโสภิต ท�ำหน้าที่เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และมีเสนอรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นประจ�ำทุกไตรมาส ส่วนงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่ในการให้คำ� ปรึกษาและตรวจสอบ ประเมินระบบควบคุมภายใน
ระบบบริหารความเสี่ยงและการก�ำกับดูแลกิจการ เพื่อให้แน่ใจว่าระบบควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง และ
กระบวนการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ได้จัดให้มีขึ้นอย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
ส่วนงานตรวจสอบภายในของบริษทั ฯ ได้จดั ท�ำแผนการตรวจสอบประจ�ำปี โดยพิจารณาตามปัจจัยเสีย่ ง (Risk Based
Approach) ซึ่งจะเน้นความเสี่ยงส�ำคัญต่างๆ ที่จะมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และความถูกต้องของ
การเงิน
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บริษทั บีเค ไอเอ แอนด์ ไอซี จ�ำกัด ผูต้ รวจสอบภายในของบริษทั ฯ ได้นำ� เสนอแผนการตรวจภายในประจ�ำปี 2560 และ
ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2560 โดยมีรายละเอียดแผนการ
ตรวจสอบภายใน ดังนี้
วงจร/ระบบที่จะตรวจสอบหรือติดตามผล

ระยะเวwลาของข้อมูล
วันที่เข้าตรวจสอบ
เอกสารที่จะตรวจสอบ
ธ.ค. 2559
ม.ค.-2560

1. การควบคุมระบบสารสนเทศ ติดตามประเด็นของปี 2559
และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในประจ�ำปี 2559
2. การค�ำนวณและบันทึกบัญชีค่าตอบแทนพนักงาน
ม.ค. - มี.ค. 2560
พ.ค.-2560
3. การควบคุมการว่าจ้าง และควบคุมการจ่ายต้นทุนค่าใช้จ่าย
ม.ค. - พ.ค. 2560
มิ.ย.-2560
4. การควบคุมการขายสินค้า ประมูลงานโครงการ ควบคุมงานโครงการ
พ.ค. - มิ.ย. 2560
ก.ย.-2560
และส่งมอบสินค้า/ส่งมอบงานโครงการ
5. การบันทึกบัญชีรับรู้รายได้และต้นทุนจากการขายสินค้า/บริการ
ก.ค. - ก.ย. 2560
ธ.ค.-2560
และติดตามการรับช�ำระหนี้
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาสอบทานและอนุมัติแผนการตรวจสอบประจ�ำปีดังกล่าว และติดตามผลการตรวจ
สอบและผลการปฏิบัติงานของส่วนงานตรวจสอบภายในเป็นรายไตรมาส นอกจากนี้ส่วนงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ
ยังได้อ้างอิงมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายในของสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน เป็นกรอบในการปฏิบัติ
หน้าที่ มีความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม ตลอดจนได้รับการสนับสนุนในด้านทรัพยากรต่างๆ ที่จ�ำเป็นอย่างเพียงพอ
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบในภารกิจทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะ
กรรมการบริษัทฯ ในการก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการบริหารและผู้บริหารได้ปฏิบัติหน้าที่
อันจะพึงมีต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ และได้บริหารกิจการตามนโยบายของบริษัทฯ
ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี รวม 4 ครั้ง
เพื่อติดตามความคืบหน้าในการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติ
หน้าที่และข้อเสนอแนะต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจ�ำทุกไตรมาส ซึ่งสามารถสรุปสาระส�ำคัญของการปฏิบัติ
หน้าที่ได้ดังนี้
1. พิจารณางบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ�ำปี คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถาม และรับฟัง
ค�ำชี้แจงจากฝ่ายบริหาร และผู้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงินและความเพียงพอในการ
เปิดเผยข้อมูล เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน รายการปรับปรุงบัญชีที่มีผลกระทบต่องบการเงินทีมี
สาระส�ำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดท�ำงบการเงินเป็นไปตามข้อก�ำหนดของกฎหมายและมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ระบบบัญชีและงบการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ รวมทั้ง มีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่าง
เพียงพอและทันเวลา เพื่อเป็นประโยชน์กับนักลงทุนหรือผู้ใช้งบการเงิน
2. ในการสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาและให้ความเห็นเกีย่ ว
กับรายงานผลการตรวจสอบภายในปี 2560 ประกอบกับการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร แล้วสรุปได้ว่า จาก
การประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร
การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม
คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้จัดให้
มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะด�ำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ
จากการที่กรรมการหรือผู้บริหารน�ำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ�ำนาจ รวมถึงธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัด
แย้งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน อย่างเพียงพอแล้วและไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�ำคัญในการปฏิบัติตามระบบ
การควบคุมภายในที่ก�ำหนด
3. ให้ความส�ำคัญกับการปฏิบัติตามกระบวนการพิจารณาอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่ง
สอดคล้องกับข้อก�ำหนดของทางการและหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน
การท�ำรายการให้มีความถูกต้องสมเหตุสมผลมีเงื่อนไขทางธุรกิจตามปกติและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4. ในการประชุมแต่ละครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งผลการสอบทานเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 ที่ผ่านมา
นั้น ไม่พบประเด็นที่เป็นสาระส�ำคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
5. คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิ จ ารณาทบทวนผลการปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบภายในประจ� ำ ปี 2560 ของ
บริษัท บีเค ไอเอ แอนด์ ไอซี จ�ำกัด ซึ่งท�ำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ แล้วเห็นว่าสามารถปฏิบัติงาน
ได้ผลดี ไม่พบสิง่ บ่งชีข้ องการกระท�ำทุจริตหรือข้อบกพร่องด้านการควบคุมภายในทีม่ นี ยั ส�ำคัญ มีขอ้ เสนอแนะใน
การควบคุมภายในทีเ่ กิดประโยชน์และมีความเป็นอิสระในการท�ำหน้าที่ รวมทัง้ ได้เสนอค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสมจึง
เห็นควรแต่งตั้ง บริษัท บีเค ไอเอ แอนด์ ไอซี จ�ำกัด ให้ท�ำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ประจ�ำปี 2561
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6. คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ และเสนอค่าตอบแทน ผูส้ อบบัญชีประจ�ำปี 2561 เพือ่ น�ำ
เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ ให้ขออนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2561 ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และความเหมาะสมของค่าตอบแทนแล้วเห็นสมควรเสนอแต่งตั้ง
นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 หรือนางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 6011 หรือนางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5313 ในนามบริษัท
ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ�ำปี 2561 เนื่องจากเห็นว่า
• มีมาตรฐานในการท�ำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีตลอดมา
• ให้ค�ำแนะน�ำและให้ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานบัญชีที่ออกมาใหม่ได้ดี มีความละเอียดชัดเจน ค่าสอบ
บัญชีประจ�ำปี 2561 จ�ำนวน 1,520,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
• ส�ำนักงานสอบบัญชี และผูส้ อบบัญชีตามรายชือ่ ทีเ่ สนอข้างต้น ไม่มคี วามสัมพันธ์หรือมีสว่ นได้เสียกับบริษทั ฯ
ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการสอบและแสดงความ
เห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ
7. คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามขอบเขตอ�ำนาจที่ก�ำหนดไว้ส�ำหรับบทบาทของคณะ
กรรมการตรวจสอบที่ส อดคล้อ งกับกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั กทรั พย์ แ ละตลาดหลั กทรั พย์ และข้ อก� ำ หนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ส�ำหรับปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่
ผ่านมาเป็นไปภายใต้ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม รายงานทางการเงินมีความถูกต้อง
ครบถ้วนและเชื่อถือได้ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อก�ำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
รวมทั้ง การเปิดเผยข้อมูลให้หน่วยงานก�ำกับดูแลต่างๆ อย่างถูกต้อง มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส และเชื่อถือได้

(นายเสกสรรศ์ รอยลาภเจริญพร)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายการระหว่างกัน
ในระหว่างปี 2560 บริษัทฯ มีรายการธุรกิจที่ส�ำคัญกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไข
ทางการค้าและเกณฑ์ตามทีต่ กลงกันระหว่างบริษทั ฯ และบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกันเหล่านัน้ ซึง่ เป็นไปตามปกติธรุ กิจโดยสามารถ
สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
2560
2559
นโยบายการก�ำหนดราคา
รายการธุรกิจกับผู้ถือหุ้น
ดอกเบี้ยจ่าย
0.3
2.0
อัตราร้อยละ 5 ต่อปี
ค่าธรรมเนียมการค�้ำประกัน
0.4
0.1
อัตราร้อยละ 1 ต่อปี
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้จากการขายและบริการ
135.9
121.0
ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด
ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
2560
2559
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน (มีกรรมการเป็นบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ)
68,237
รวมลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
68,237
รายได้ที่ยังไม่เรียกช�ำระ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน (มีกรรมการเป็นบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ)
19,751
รวมรายได้ที่ยังไม่เรียกช�ำระกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
19,751
ดอกเบี้ยค้างจ่ายแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ผู้ถือหุ้น
1,619
รวมดอกเบี้ยค้างจ่ายแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
1,619
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ผู้ถือหุ้น
410
153
รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่ายแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
410
153

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษทั ฯ มีเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากผูถ้ อื หุน้ จ�ำนวน 22 ล้านบาท คิดดอกเบีย้ อัตราร้อยละ 5 ต่อปี
มีก�ำหนดช�ำระภายใน 1 ปี และไม่มีหลักประกัน บริษัทฯ ช�ำระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าวครบแล้วในระหว่างปี
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและ
ผู้บริหาร ดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
2560
2559
ผลประโยชน์ระยะสั้น
23.0
21.2
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
1.1
0.9

แนวโน้มการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต
บริษทั ฯ อาจมีการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคตอย่างต่อเนือ่ งซึง่ จะเป็นไปตามลักษณะการท�ำธุรกิจการค้าทัว่ ไปและ
จะมีการก�ำหนดนโยบายการเข้าท�ำรายการระหว่างกันอย่างชัดเจน โดยเป็นราคาและเงื่อนไขการค้าตามปกติของธุรกิจเช่น
เดียวกับที่ก�ำหนดให้กับบุคคล และ/หรือบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน เช่น การซื้อสินค้าการให้หรือรับบริการต่างๆ รวมทั้งการค�้ำ
ประกันวงเงินสินเชื่อของกรรมการบริษัทฯ โดยรายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นนั้นเป็นไปเพื่อความจ�ำเป็นในการด�ำเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานกู้ยืม
จากบริษทั ฯ ทัง้ นี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และให้ความเห็นถึงความสมเหตุ
สมผลของรายการทีเ่ กิดขึน้ ทุกไตรมาส โดยปัจจุบนั บริษทั ฯ อยูร่ ะหว่างด�ำเนินการในการปลดการค�ำ้ ประกันวงเงินสินเชือ่ ของ
กรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ กับธนาคารพาณิชย์ที่ยังมีรายการดังกล่าวคงค้างอยู่
ส�ำหรับรายการระหว่างกันที่มิได้เป็นไปตามธุรกิจปกติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตบริษัทฯ จะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจ
สอบเข้ามาสอบทานการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแสดงเหตุผลในการท�ำรายการดังกล่าวก่อนที่บริษัทฯ จะเข้าท�ำรายการ
นั้นๆ โดยให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ�ำเป็นของการเข้าท�ำรายการ ความสมเหตุสมผล และความเหมาะสมด้านราคาของ
รายการนั้น โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการด�ำเนินการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบ
เทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอกในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช�ำนาญในการพิจารณารายการ
ระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นบริษัทฯ จะให้บุคคลที่มีความรู้ความช�ำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ส�ำนัก
กฎหมาย เป็นต้น ที่เป็นอิสระจากบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดัง
กล่าว เพื่อน�ำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบน�ำเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี โดยจะด�ำเนินการตามมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการท�ำรายการระหว่างกัน
ตามที่ระบุข้างต้น อย่างไรก็ตามรายการระหว่างกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
คณะกรรมการบริษทั ฯจะต้องปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับประกาศค�ำ
สั่งหรือข้อก�ำหนดของคณะกรรมการตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อก�ำหนด
เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท�ำรายการเกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือบริษัท
ย่อยตลอดจนการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการบัญชีทกี่ ำ� หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีและผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแห่งประเทศไทย
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
ต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด
(มหาชน) รวมถึงสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�ำปี งบการเงินดังกล่าวจัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่
รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ
และประมาณการที่เหมาะสมที่สุดในการจัดท�ำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่างเพียงพอใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน งบการเงินดังกล่าว ได้ผา่ นการตรวจสอบและให้ความเห็นชอบจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
ที่เป็นอิสระ คือ บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด ซึ่งในการตรวจสอบนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสาร
ต่างๆ เพือ่ ให้ผสู้ อบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผูส้ อบบัญชี
ได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีแล้ว
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้จดั ให้มรี ะบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล เพือ่
ให้มนั่ ใจได้วา่ การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมคี วามถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอทีจ่ ะด�ำรงรักษาไว้ซงึ่ ทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ และ
ป้องกันมิให้เกิดการทุจริต หรือการด�ำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีนัยส�ำคัญ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพือ่ ท�ำหน้าทีก่ ำ� กับดูแล สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงิน มีระบบการควบคุม
ภายใน และระบบการตรวจสอบภายในทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงไว้
ในรายงานประจ�ำปีแล้ว
คณะกรรมการบริษทั ฯ มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ โดยรวมอยูใ่ นระดับทีน่ า่ พอใจ และสามารถ
สร้างความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินบริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์ค
ส จ�ำกัด (มหาชน) ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่
รับรองทั่วไป และปฎิบัติถูกต้องตามกฎหมาย และกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(นายเสกสรรศ์ รอยลาภเจริญพร)
ประธานกรรมการบริษัท
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(นายมนชัย มณีไพโรจน์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
รายงานของผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
เส น อต่อ ผู ถ้ ื อ หุ ้น ของบ ริ ษ ทั อิ น ฟ อร์ เ ม ชั �น แอน ด์ คอม มิ ว นิ เ คชั �น เน ็ ท เวิร์ ค ส จํา ก ดั (ม ห าชน )
(เดิ มชื� อ “บริ ษทั อิ นฟอร์ เมชั�น แอนด์ คอมมิ วนิ เคชั�น เน็ทเวิร์คส จํากัด”)
ความเห็น
ข้า พเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงิ นของบริ ษ ทั อินฟอร์ เมชั�น แอนด์ คอมมิ วนิ เคชั�น เน็ท เวิร์คส จํา กัด (มหาชน)
(บริ ษ ทั ฯ) ��� ง ประกอบด้ว ยงบแสดงฐานะการเงิ น ณ วัน ที � 31 ธัน วาคม 2560 งบกํา ไรขาดทุน เบ็ด เสร็จ
งบแสดงการเปลี� ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น และงบกระแสเงิ นสด สําหรับปี สิ� นสุ ดวันเดี ยวกัน และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ น รวมถ� งหมายเหตุ สรุ ปนโยบายการบัญชี ที�สาํ คัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี� แสดงฐานะการเงิน ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 ผลการดําเนิ นงานและกระแสเงินสด
สําหรับปี สิ� นสุ ดวันเดี ยวกันของบริ ษทั อินฟอร์ เมชัน� แอนด์ คอมมิวนิ เคชัน� เน็ทเวิร์คส จํากัด (มหาชน) โดยถูกต้อง
ตามที�ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิ บ ตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรั บผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค
ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจาก
บริ ษทั ฯตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชีที�กาํ หนดโดยสภาวิชาชี พบัญชี ในส่ วนที�เกี�ยวข้อง
กับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณอื�น ๆ ตามที�ระบุในข้อกําหนด
นั�นด้วย ข้าพเจ้าเชื� อว่าหลักฐานการสอบบัญชี ที�ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื�อใช้เป็นเกณ�์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า
เร��องส� าคัญในการตรว�สอบ
เรื� องสําคัญ ในการตรวจสอบคื อเรื� องต่างๆ ที� มีนัยสําคัญที�สุ ดตามดุ ล ยพิ นิจเยี�ยงผูป้ ระกอบวิช าชี พ ของข้าพเจ้า
ในการตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาํ เรื� องเหล่านี�มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบ
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั�งนี� ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับ
เรื� องเหล่านี�
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ข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิงานตามความรับผิดชอบที�ได้กล่าวไว้ในวรรคความรั บผิ ดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบ
งบการเงิ นในรายงานของข้าพเจ้า �ึ� งได้รวมความรับผิดชอบที�เกี�ยวกับเรื� องเหล่านี� ดว้ ย การปฏิ บตั ิงานของข้าพเจ้าได้
รวมวิธีการตรวจสอบที�ออกแบบมาเพื�อตอบสนองต่อการประเมินความเสี� ยงจากการแสดงข้อมูลที�ขดั ต่อข้อเท็จจริ ง
อันเป็นสาระสําคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า �ึ� งได้รวมวิธีการตรวจสอบสําหรับเรื� องเหล่านี�
ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม
เรื� องสําคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสําหรับแต่ละเรื� องมีดงั ต่อไปนี�
การรับรู้ รายได้
บริ ษทั ฯได้เปิ ดเผยนโยบายการรับรู้รายได้จากการขายและบริ การตามสัญญา ประมาณการต้นทุนโครงการตามสัญญา
และสํารองเผื�อผลขาดทุ นสําหรับโครงการตามสัญญา ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิ นข้อ 4.1 ก) และ ข้อ 4.1 ข)
ข้าพเจ้าพิจารณาว่า การรับรู้รายได้และประมาณการผลขาดทุนที�อาจจะเกิดขึ�นจากสัญญาเป็นความเสี� ยงที�มีนยั สําคัญ
ในการตรวจสอบ เนื� องจากรายได้จากสัญญาที�บริ ษทั ฯรับรู ้ในแต่ละงวดมีจาํ นวนเงินที�มีสาระสําคัญเมื�อเปรี ยบเทียบ
กับรายได้รวมของบริ ษ ทั ฯ นอกจากนี� กระบวนการในการวัดมู ลค่ารวมถึ งรอบระยะเวลาที� เหมาะสมในการรั บรู ้
รายได้และประมาณการผลขาดทุนที� อาจจะเกิดขึ�นนั�นเป็นเรื� องที�ตอ้ งใช้ดุลยพินิจที�มีนัยสําคัญของผูบ้ ริ หารในการ
ประเมินขั�นความสําเร็จของงานและความน่าจะเป็นของโอกาสที�จะเกิดผลขาดทุนและวัดมูลค่าผลขาดทุนที� อาจจะ
เกิดขึ�น รวมทั�งบริ ษทั ฯอาจเข้าทําสัญญารอง�บับอื�น�ึ� งอาจมีผลกระทบต่อเงื�อนไขในสัญญาหลัก�ึ� งทําให้เกิดความ
เสี� ยงเกี�ยวกับมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู ้รายได้และประมาณการผลขาดทุนที�อาจจะเกิดขึ�นจากสัญญา
ข้าพเจ้าได้ประเมินและทดสอบระบบการควบคุม�ายในที�บริ ษทั ฯได้กาํ หนดให้มีข� ึนเพื�อควบคุมกระบวนการในการ
ทําสั ญญา การประมาณการและการปรั บเปลี� ยนต้นทุ นโครงการ การบันทึ กรั บรู ้ รายได้ และการประมาณการขั�น
ความสําเร็จของงานและผลขาดทุนที�อาจจะเกิดขึ�นจากสัญญา โดยการสอบถามผูร้ ับผิดชอบ ทําความเข้าใจและเลือก
ตัวอย่างมาสุ่ มทดสอบการปฏิบตั ิตามการควบคุมที�บริ ษทั ฯออกแบบไว้
นอกจากนี� ข้าพเจ้าได้เลือกสัญญาที�สาํ คัญและสุ่ มตัวอย่างเพิม� เติมเพื�อ
• อ่านสัญญาดังกล่าวเพื�อพิจารณาเงื�อนไขต่าง ๆ ที�เกี�ยวกับการรับรู ้รายได้
• สอบถามผูบ้ ริ หารและวิศวกร/ผูค้ วบคุมโครงการของบริ ษทั ฯเกี�ยวกับเงื�อนไขและความเสี� ยงต่าง ๆ ของสัญญา
ดังกล่าวเกี�ยวกับการรับรู ้รายได้และประมาณการผลขาดทุนที�อาจจะเกิดขึ�น
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• สอบถามผูบ้ ริ หารและวิศวกร/ผูค้ วบคุมโครงการของบริ ษทั ฯที�รับผิดชอบและทําความเข้าใจกระบวนการที�
บริ ษ ทั ฯใช้ในการประเมิ นขั�นความสําเร็จของงานและการประมาณต้นทุ นตลอดทั�งโครงการ ตรวจสอบ
ประมาณการต้นทุนโครงการกับแผนงบประมาณสําหรับแต่ละโครงการที�ได้รับการอนุมตั ิจากผูม้ ีอาํ นาจและ
สุ่ มทดสอบกับเอกสารที�เกี�ยวข้อง รวมถึงพิจารณาเหตุผลของการปรับเปลี� ยนต้นทุนโครงการที�เกิ ดขึ�น และ
เปรี ยบเที ยบการประมาณการในอดี ตของผูบ้ ริ หารโครงการดังกล่ าวกับ ต้นทุ นโครงการที� เกิ ดขึ� นจริ งเพื� อ
ประเมินความสามารถในการประมาณการต้นทุนโครงการของผูบ้ ริ หารโครงการ ตรวจสอบต้นทุนที�เกิดขึ�นจริ ง
กับเอกสารประกอบรายการ และทดสอบการคํานวณขั�นความสําเร็จของงานจากต้นทุนจริ งที�เกิ ดขึ�น รวมทั�ง
วิเคราะห์เปรี ยบเทียบขั�นความสําเร็จของงานที�เกิดจากต้นทุนที�เกิดขึ�นจริ งกับขั�นความสําเร็จของงานที�ประเมิน
โดยวิศวกร/ผูค้ วบคุมโครงการของบริ ษทั ฯ
• ประเมินการประมาณผลขาดทุนที�อาจจะเกิดขึ�นของผูบ้ ริ หารโดยการวิเคราะห์ตน้ ทุนที�เกิดขึ�นจริ งของต้นทุน
โครงการกับประมาณการต้นทุนโครงการ
• ตรวจสอบรายการบันทึ กบัญชี ที�เกี� ยวข้องกับ บัญชี รายได้�� ึ งถู ก บันทึ กผ่านสมุ ดรายวันทัว� ไปเพื�อหาความ
ผิดปกติในการบันทึกรายการดังกล่าว
• พิ จารณาการเปิ ดเผยข้อมู ล เกี� ยวกับ เกณ�์ ก ารรั บ รู ้ รายได้และประมาณการผลขาดทุ น ที� อาจจะเกิ ดขึ� น ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้ อมู�อ���
ผูบ้ ริ หารเป็นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื�น �ึ� งรวมถึงข้อมูลที�รวมอยูใ่ นรายงานประจําปี ของบริ ษทั ฯ (แต่ไม่รวมถึงงบ
การเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชีที�แสดงอยูใ่ นรายงานนั�น) �ึ� งคาดว่าจะถูกจัดเตรี ยมให้กบั ข้าพเจ้า�ายหลังวันที�
ในรายงานของผูส้ อบบัญชีน� ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื�นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ขอ้ สรุ ปในลักษณะการให้ความ
เชื�อมัน� ในรู ปแบบใดๆต่อข้อมูลอื�นนั�น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที�เกี�ยวเนื� องกับการตรวจสอบงบการเงิ นคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื�นนั�นมี
ความขัดแย้งที� มี ส าระสําคัญ กับ งบการเงิ น หรื อกับ ความรู ้ ที� ไ ด้รับ จากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรื อไม่ หรื อ
ปรากฏว่าข้อมูลอื�นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็นสาระสําคัญหรื อไม่
เมื�อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี ของบริ ษทั ฯตามที�กล่าวข้างต้น และหากสรุ ปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที�ขดั ต่อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็นสาระสําคัญ ข้าพเจ้าจะสื� อสารเรื� องดังกล่าวให้ผูม้ ีหน้าที�ในการกํากับดูแลทราบเพื�อให้มีการ
ดําเนินการแก้ไขที�เหมาะสมต่อไป
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้ า�ี�� นการก�ากับดูแลต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ ห ารมี หน้าที� รับ ผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงิ น เหล่ านี� โดยถู ก ต้องตามที� ค วรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ น และรับผิดชอบเกี� ยวกับการควบคุ มภายในที�ผูบ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็นเพื�อให้สามารถ
จัดทํางบการเงินที�ปราศจากการแสดงข้อมูลที�ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่ว่าจะเกิ ดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงิน ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริ ษทั ฯในการดําเนิ นงานต่อเนื� อง
การเปิ ดเผยเรื� องที� เกี� ยวกับ การดําเนิ นงานต่อเนื� องในกรณี ที� มี เรื� องดังกล่ าว และการใช้เกณฑ์ การบัญชี สําหรั บ
กิ จการที� ดาํ เนิ นงานต่อเนื� องเว้นแต่ผูบ้ ริ หารมี ความตั�งใจที� จะเลิ กบริ ษทั ฯหรื อหยุดดําเนิ นงานหรื อไม่ส ามารถ
ดําเนินงานต่อเนื�องอีกต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที�ในการกํากับดูแลมีหน้าที�ในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของบริ ษทั ฯ
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื�อให้ได้ความเชื�อมัน� อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงข้อมูลที�ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิ ดจากการทุ จริ ตหรื อข้อผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผูส้ อบบัญชี ซ� งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชื� อมัน� อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื�อมัน�
ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิ บตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถตรวจ
พบข้อมูลที�ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็นสาระสําคัญที�มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที�ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิ ดจากการทุจริ ต
หรื อข้อผิดพลาดและถื อว่ามีสาระสําคัญเมื�อคาดการณ์ อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที�ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละ
รายการหรื อทุ กรายการรวมกันจะมี ผลต่ อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิ จของผูใ้ ช้งบการเงิ นจากการใช้งบการเงิ น
เหล่านี�
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี�ยงผู ้
ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานดังต่อไปนี�ดว้ ย
• ระบุและประเมินความเสี� ยงที�อาจมีการแสดงข้อมูลที�ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงิน ไม่วา่
จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิ�ีการตรวจสอบเพื�อตอบสนองต่อความ
เสี� ยงเหล่านั�น และได้หลักฐานการสอบบัญชี ที�เพียงพอและเหมาะสมเพื�อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ของข้าพเจ้า ความเสี� ยงที�ไม่พบข้อมูลที�ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญซ�� งเป็นผลมาจากการทุจริ ตจะสู ง
กว่าความเสี� ยงที�เกิดจากข้อผิดพลาด เนื� องจากการทุจริ ตอาจเกี�ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร
หลักฐาน การตั�งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที� ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน
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• ทําความเข้าใจเกี�ยวกับระบบการควบคุ มภายในที�เกี�ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื�อออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื�อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิ ผลของการ
ควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี ที�ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี
และการเปิ ดเผยข้อมูลที�เกี�ยวข้องที�ผบู ้ ริ หารจัดทํา
• สรุ ปเกี�ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชี สําหรับกิจการที�ดาํ เนิ นงานต่อเนื� องของผูบ้ ริ หาร และ
สรุ ป จากหลัก ฐานการสอบบัญ ชี ที� ไ ด้รับ ว่า มี ค วามไม่ แ น่ น อนที� มี ส าระสํ าคัญ ที� เกี� ย วกับ เหตุ ก ารณ์ ห รื อ
สถานการณ์ ที�อาจเป็นเหตุให้เกิ ดข้อสงสัยอย่างมีนัยสําคัญต่อความสามารถของบริ ษทั ฯในการดําเนิ นงาน
ต่อเนื� องหรื อไม่ หากข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที�มีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ขอ้ สังเกตไว้ใน
รายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิ ดเผยข้อมูลที�เกี�ยวข้องในงบการเงิน หรื อหากเห็นว่าการเปิ ดเผย
ดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที�เปลี�ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ�นอยูก่ บั หลักฐานการ
สอบบัญชี ที�ได้รับจนถึงวันที�ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์
ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริ ษทั ฯต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนื� องได้
• ประเมิ นการนําเสนอ โครงสร้ างและเนื� อหาของงบการเงิ น โดยรวม รวมถึ งการเปิ ดเผยข้อมู ล ที� เกี� ยวข้อง
ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที�เกิดขึ�นโดยถูกต้องตามที�ควรหรื อไม่
ข้าพเจ้าได้สื�อสารกับผูม้ ีหน้าที�ในการกํากับดูแลในเรื� องต่าง��ึ� งรวมถึงขอบเขตและช่ วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที�ได้วางแผนไว้ ประเด็นที�มีนัยสําคัญที�พบจากการตรวจสอบรวมถึ งข้อบกพร่ องที� มีนยั สําคัญในระบบการ
ควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คาํ รับรองแก่ผมู ้ ีหน้าที�ในการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที�เกี�ยวข้อง
กับความเป็นอิสระและได้สื�อสารกับผูม้ ีหน้าที�ในการกํากับดูแลเกี�ยวกับความสัมพันธ์ท� งั หมดตลอดจนเรื� องอื�น�ึ� ง
ข้าพเจ้าเชื� อว่ามี เหตุ ผลที� บุคคลภายนอกอาจพิ จารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิ สระของข้าพเจ้าและมาตรการที�
ข้าพเจ้าใช้เพื�อป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็นอิสระ
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จากเรื� องทั�งหลายที� สื�อสารกับผูม้ ีหน้าที� ในการกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื� องต่าง � ที� มีนัยสําคัญที� สุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปั จจุบนั และกําหนดเป็นเรื� องสําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บายเรื� องเหล่านี�ไว้ใน
รายงานของผู ้ส อบบัญ ชี เว้น แต่ กฎหมายหรื อข้อบังคับ ห้ ามไม่ ให้ เปิ ดเผยเรื� องดังกล่ าวต่ อสาธารณะ หรื อใน
สถานการณ์ที�ยากที�จะเกิดขึ�น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื� อสารเรื� องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทํา
ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที�ผมู ้ ีส่วนได้เสี ย
สาธารณะจะได้จากการสื� อสารดังกล่าว
ข้าพเจ้าเป็นผูร้ ับผิดชอบงานสอบบัญชี และการนําเสนอรายงานฉบับนี�

กฤษดา เลิศวนา
ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต เลขทะเบียน ����
บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด
กรุ งเทพฯ: �� กุมภาพันธ์ 2561
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บริ�ัท �ิน��ร์ เมชั� น แ�นด์ ค�มมิวนิเน
คชั� น เน�ทเวิร์คส ��ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิ

(เดิษมัทช�อิ� �น“บริ
ัท ่น�ินแอนด์
��ร์ เมชั
� น แ�นด์
เวิร์คส ��ากัด”)
บริ
ฟอร์�เมชั
คอมมิ
วนิเคชั่นค�มมิ
เน็ทเวิวนิร์คเคชั
ส จ�� นำกัเน�ด ท(มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิ
(เดิ
มชื่อ “บริษัท อินฟอร์นเมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด”)
ณ� วัวันนทีที่ 31
� 31ธัธันนวาคม
วาคม2560
2560
หมายเหตุ
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว� คราว
ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น
รายได้ที�ยงั ไม่เรี ยกชําระ
สิ นค้าคงเหลือ
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นค้าและบริ การ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื�น
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงิน�าก�นาคารที�มีภาระคํ�าประกัน
ส่ วนปรับปรุ งสํานักงานและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

7
8
9

10
11
17

2560

(หน่วย: บาท)
2559

188,468,292
643,799
308,057,553
143,668,591
148,748,085
18,557,122
24,146,050
832,289,492

45,654,687
208,539
229,152,809
127,409,528
1,145,878
4,321,559
7,811,083
415,704,083

128,955,795
5,241,001
112,039
1,737,494
2,924,540
138,970,869
971,260,361

52,406,235
3,217,514
137,526
1,208,081
7,323,681
64,293,037
479,997,120

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหน��ง�องงบการเงินนี�

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
รายงานประจ�ำปี 2560
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บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริ�ั� อิน�อร� เมชั� น แอนด� คอมมิวนิเคชั� น เน��เวิร�คส ��ากัด (มหาชน)
บริษมัทชื� ออิน“บริ
ฟอร์�เมชั
คอมมิ
วนิเคชัคอมมิ
่น เน็ทวเวินิรเ์คคชั
ส � นจ�ำเน�
กัด�(มหาชน)
(เดิ
ั� อิ่นนแอนด์
�อร� เมชั
� น แอนด�
เวิร�คส ��ากัด”)
(เดิมชื่อ “บริษัท อินฟอร์
งบแสดงฐานะการเงิ
น เ(ต่มชัอ่น) แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด”)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
� วัน�ี� 31 ธันวาคม 2560
หมายเหตุ
หนีส� ิ นแ�ะส่ วน�อง�ู้ถือหุ้น
หนีส� ิ นหมุนเวียน
เจ้าหนี�ทรัสต์รีซีท
เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น
เงินกูย้ มื ระยะสั�นจากผูถ้ ือหุ น้
ต้นทุนที�ยงั ไม่เรี ยกชําระ
รายได้รับล่วงหน้าจากลูกค้า
หนี�สินตามสัญญาเช่าซื�อที�ถ�งกําหนดชําระ�าย�นหน��งปี
หนี�สินหมุนเวียนอื�น
รวมหนีส� ิ นหมุนเวียน
หนีส� ิ น�ม่ หมุนเวียน
หนี�สินตามสัญญาเช่าซื�อ - สุ ทธิจากส่ วนที�ถ�ง
กําหนดชําระ�าย�นหน��งปี
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รวมหนีส� ิ น�ม่ หมุนเวียน
รวมหนีส� ิ น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหน��งของงบการเงินนี�

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
รายงานประจ�ำปี 2560

12
6

13

2560

(หน่วย: บาท)
2559

372,641,424
35,888,410
40,630,666
421,487
18,846,921
468,428,908

37,941,263
166,415,492
21,946,379
47,112,207
25,642,536
12,453,480
311,511,357

1,430,716
5,059,558
6,490,274
474,919,182

3,382,798
3,382,798
314,894,155

บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหาชน)
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริ�ั� อิน�อร� เมชั� น แอนด� คอมมิวนิเคชั� น เน��เวิร�คส ��ากัด (มหาชน)
บริษมัทชื� ออิน“บริ
ฟอร์�เมชั
คอมมิ
วนิเคชัคอมมิ
่น เน็ทวเวินิรเ์คคชั
ส � นจ�ำเน�
กัด�(มหาชน)
(เดิ
ั� อิ่นนแอนด์
�อร� เมชั
� น แอนด�
เวิร�คส ��ากัด”)
(เดิมชื่อ “บริษัท อินฟอร์
งบแสดงฐานะการเงิ
น เ(ต่มชัอ่น) แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด”)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
� วัน��� 31 ธันวาคม 2560
หมายเหตุ
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ น้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 450,000,000 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 0.50 บาท
(2559: หุ น้ สามัญ 11,500,000 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 10 บาท)
ทุนออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ว
หุน้ สามัญ 450,000,000 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 0.50 บาท
(2559: หุ น้ สามัญ 11,500,000 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 10 บาท)
ส่ วนเกินมูลค่าหุ น้ สามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหน�ส� ิ นแ�ะส่ วนของผู้ถือหุ้น

2560

(หน่วย: บาท)
2559

14
225,000,000

115,000,000

225,000,000
155,062,688

115,000,000
-

6,000,000
110,278,491
496,341,179
971,260,361
-

2,654,873
47,448,092
165,102,965
479,997,120
-

14

14
15

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหน��ง�องงบการเงินนี�

กรรมการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
รายงานประจ�ำปี 2560
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บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหาชน)

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัท อิน�อร� เมชั� น แอนด� คอมมิวนิเคชั� น เน็ทเวิร�คส จํากัด (มหาชน)
(เดิมช�� อ “บริษัท อิน�อร� เมชั� น แอนด� คอมมิวนิเคชั� น เน็ทเวิร�คส จํากัด”)
บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหาชน)
งบกํ
เสร็จเมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด”)
(เดิมาชืไรขาดทุ
่อ “บริษนัท เบ็อินดฟอร์
หรับบปีปีสสิิ้น�นสุสุดดวัวันนทีที่ 31� 31ธันธัวาคม
สํส�าำหรั
นวาคม2560
2560
หมายเหตุ
รายได้
รายได้จากการขายและบริการ
รายได้อื�น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนขายและบริการ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายทางการเงินและค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสํ าหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ�น�
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี
กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุน้ ขั�นพื�นฐาน
กําไรสําหรับปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหน��งของงบการเงินนี�

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
รายงานประจ�ำปี 2560

17

(หน่วย: บาท)
2559

2560
956,848,580
1,670,120
958,518,700

569,768,878
1,189,491
570,958,369

811,615,473
21,634,021
39,605,813
872,855,307
85,663,393
(57,536)
85,605,857
(19,430,331)
66,175,526
66,175,526

484,125,901
19,706,879
30,970,322
534,803,102
36,155,267
(219,977)
35,935,290
(8,825,935)
27,109,355
27,109,355

0.20

0.12

18

บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหาชน)
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งบกระแสเงินสด

บริ�ั� �ิน��ร� เมชั� น แ�นด� ค�มมิวนิเคชั� น เน��เวิร�คส จํากัด (มหาชน)
(เดิมช�� � “บริ�ั� �ิน��ร� เมชั� น แ�นด� ค�มมิวนิเคชั� น เน��เวิร�คส จํากัด”)
บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหาชน)
งบกระแสเงิ
(เดิมชื่อ “บรินษัทสดอินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด”)
สํส�าำหรั
นวาคม2560
2560
หรับบปี��สสิิ้น�นสุสุดดวันวัทีน่ ��31� 31ธันธัวาคม

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกําไรก่อนภาษีเป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดําเนินงาน
ค่าเสื� อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
โอนกลับรายการค่าเผือ� การลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายส่ วนปรับปรุ งสํานักงานและอุปกรณ์
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายภาษี�ูกหัก ณ ที�จ่าย
สํารองค่าปรับงานล่าช้าและการรับประกันผลงาน
โอนอุปกรณ์เป็ นต้นทุนโครงการ
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี�ยนที�ยงั ไม่เกิดขึ�นจริง
ดอกเบี�ยรับ
ค่าใช้จ่ายดอกเบี�ย
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์
และหนี�สินดําเนินงาน
สินทรัพย์ดาํ เนินงาน (เพิ�มขึ�น) ลดลง
ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น
รายได้ที�ยงั ไม่เรี ยกชําระ
สินค้าคงเหลือ
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น

2560

(หน่วย: บาท)
2559

85,605,857

35,935,290

1,362,317
220,363
4,441,273
907,349
1,676,760
971
(1,234,955)
57,536

1,629,943
(615,655)
34,204
611,875
327,338
85,213
1,369,222
33,375
(775,132)
219,977

93,037,471

38,855,650

(78,904,744)
(16,259,063)
(147,602,207)
(14,235,563)
(13,396,677)
9,000

(100,699,036)
6,913,171
1,743,723
(3,994,115)
(987,721)
3,798,020

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ�งของงบการเงินนี�
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
รายงานประจ�ำปี 2560
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บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหาชน)

บริ�ัท อิน�อร� เมชั� น แอนด�
คอมมิว(ต่
นิเคชัอ
� น )เน�ทเวิร�คส จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงิ
นสด

(เดิมช�� อ “บริ�ัท อิน�อร� เมชั� น แอนด� คอมมิวนิเคชั� น เน�ทเวิร�คส จํากัด”)

บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
(เดิ
มชื่อ “บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด”)
สํส�ำาหรั
หรับบปีปีสสิิ้น�นสุสุดดวันวันทีที่ 31� 31ธัธันนวาคม
วาคม2560
2560
หนี�สินดําเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง)
เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น
ต้นทุนที�ยงั ไม่เรี ยกชําระ
รายได้รับล่วงหน้าจากลูกค้า
หนี�สินหมุนเวียนอื�น
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
จ่ายดอกเบี�ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว� คราว (เพิ�มขึ�น) ลดลง
เงิน�าก�นาคารที�มีภาระคํ�าประกัน (เพิ�มขึ�น) ลดลง
ซื� ออุปกรณ์
ซื� อสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ดอกเบี�ยรับ
เงินสดสุ ทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการเพิม� ทุน
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายออกหุ น้ เพิ�มทุน
เจ้าหนี�ทรัสต์รีซีทเพิ�มขึ�น (ลดลง)
เงินกูย้ มื จากผูถ้ ือหุ น้ ลดลง
เงินสดจ่ายหนี�สินตามสัญญาเช่าซื� อ
เงินสดสุ ทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเ�ิม� ข�น� (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี
ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเ�ยเ�ิม� เติม
รายการที�ไม่ใช่เงินสด
อุปกรณ์เพิ�มขึ�นจากเจ้าหนี�อื�น
อุปกรณ์เพิ�มขึ�นจากหนี�สินตามสัญญาเช่าซื�อ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ�งของงบการเงินนี�
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
รายงานประจ�ำปี 2560

2560

(หน่วย: บาท)
2559

206,271,097
(11,223,797)
14,988,130
5,486,092
38,169,739
(219,436)
(21,038,739)
16,911,564

46,303,703
(17,590,051)
21,327,694
4,247,821
(81,141)
(377,667)
(9,662,486)
(10,121,294)

(435,260)
(76,549,560)
(1,577,979)
(54,500)
832,615
(77,784,684)

896,461
39,995,141
(117,348)
(26,000)
683,155
41,431,409

270,800,000
(7,171,640)
(37,939,014)
(21,946,379)
(56,242)
203,686,725
142,813,605
45,654,687
188,468,292
-

21,655,408
(63,053,621)
(259,835)
(41,658,048)
(10,347,933)
56,002,620
45,654,687
-

106,089
1,842,112

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหน��งของงบการเงินนี�

�อ�ค��ห�ือ � วัน��� 1 มกราคม 2560
ออกหุน้ สามัญเพิ�มทุน (หมายเหตุ 14)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
โอนไปสํารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 15)
�อ�ค��ห�ือ � วัน��� 31 ธันวาคม 2560

�อ�ค��ห�ือ � วัน��� 1 มกราคม 2559
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
�อ�ค��ห�ือ � วัน��� 31 ธันวาคม 2559
115,000,000
110,000,000
225,000,000

ทุนเรื อนหุน้
ที�ออกและ�ําระแล้ว
115,000,000
115,000,000

บริ(���
ษัทมอิชืน�อฟอร์
นิเคชั่นคอมม�
เน็ทเวิวรน�์คส�คชัจ�ำ�นกัด�น�(มหาชน)
“�ร�เมชั
�ั�่น อ�แอนด์
น�อร�คอมมิ
�มชั�นว�อน��
��ว�ร�ค� ��ากั�”)
(เดิมชื่อ “บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด”)
������การ������ น������ วน�อ��ู้ถือหุ้น
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
�� าหรั��� ���น�ุ �วัน��� 31 ธันวาคม 2560

งบแสดงการเปลี
่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
�ร��ั� อ�น�อร� �มชั�น �อน�� คอมม�วน��คชั�น �น���ว�ร�ค� ��ากั� (มหาชน)

155,062,688
155,062,688

ส่ วนเกินมูลค่า
หุน้ สามัญ

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จดั สรร รวมส่ วนของผูถ้ ือหุน้
2,654,873
20,338,737
137,993,610
27,109,355
27,109,355
2,654,873
47,448,092
165,102,965
2,654,873
47,448,092
165,102,965
265,062,688
66,175,526
66,175,526
3,345,127
(3,345,127)
6,000,000
110,278,491
496,341,179
-

(หน่วย: บาท)
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริ�ัท อิน�อร์ เมชั� น �อนด์ คอมมิวนิเคชั�น เน�ทเวิร์ค� จํากัด (มหาชน)
(เดิ
�อร์ เมชั
� น �อนด์
เวิร์ค� จํากัด”)
บริษมัทช�� ออิน“บริ
ฟอร์�เัทมชัอิ่นนแอนด์
คอมมิ
วนิเคชัคอมมิ
่น เน็ทวเวินิรเ์คคชั
ส � นจ�ำเน�
กัดท(มหาชน)
หมายเหตุ
(เดิมชื่อ “บริปษระกอบงบการเงิ
ัท อินฟอร์เมชั่น นแอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด”)
25602560
�ํส�ำาหรั
หรับบปีปีส�ิิ้น�นสุด�ุวัดนวัทีน่ 31
ที� 31ธันธัวาคม
นวาคม
1.

ข้ อมูลทัว� �ป
บริ ษทั อินฟอร์ เมชัน� แอนด์ คอมมิวนิ เคชัน� เน็ทเวิร์คส จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) จดทะเบียนเป็ น
บริ ษทั มหาชนเมื�อวันที� �� เมษายน ���� บริ ษทั ฯมีภูมิลาํ เนาในประเทศไทย ธุ รกิจหลักของบริ ษทั ฯ
คือให้บริ การติดตั�งงานระบบโทรคมนาคม ที�อยูต่ ามที�จดทะเบียนของบริ ษทั ฯอยูท่ ี� 393 อาคารดี.เค.เจ
ชั�น 5 ถนนสุ คนธสวัสดิ� แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพมหานคร
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้รับหุ น้ สามัญของบริ ษทั ฯเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเริ� มทําการซื�อขาย
ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ตั�งแต่วนั ที� 15 กันยายน 2560

2.

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงิน
งบการเงินนี� จดั ทําขึ�นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที�กาํ หนดในพระราชบัญญัติวิชาชี พบัญชี
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุ รกิจการค้าลงวันที�
11 ตุลาคม 255� ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็ นงบการเงินฉบับที�บริ ษทั ฯใช้เป็ นทางการตามก�หมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี�
งบการเงิ นนี� ได้จดั ทําขึ� นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุ นเดิ มเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื�นในนโยบายการ
บัญชี

3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�เริ�มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ นฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2559) รวมถึ งแนวปฏิ บตั ิทางบัญชี ฉบับใหม่ ซึ� งมีผลบังคับใช้สําหรับ
งบการเงิ นที� มีรอบระยะเวลาบัญชี ที�เริ� มในหรื อหลังวันที� 1 มกราคม 25�� มาถื อปฏิ บตั ิ มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิ นดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข� ึนเพื�อให้มีเนื� อหาเท่าเทียมกับมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ น ระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่ เป็ นการปรั บ ปรุ งถ้อยคําและคําศัพ ท์ การ
ตีความและการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี กบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน� ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ
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�. �าตร�านการราย�าน�า�การ���น��จ� ะ���ลบั�คับใช้ ในอนาคต
ในระหว่างปี ปั จจุบนั สภาวิชาชี พบัญชี ได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับปรับปรุ ง (ปรั บปรุ ง ����) จํานวนหลายฉบับ ซึ� งมีผลบังคับใช้
สําหรับงบการเงิ นที�มีรอบระยะเวลาบัญชี ที�เริ� มในหรื อหลังวันที� � มกราคม ���� มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข� ึนเพื�อให้มีเนื� อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ นระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่ เป็ นการปรับปรุ งและอธิ บายให้ชัดเจนเกี� ยวกับการเปิ ดเผย
ข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
�่ ายบริ หารของบริ ษทั �เชื�อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ น
สาระสําคัญต่องบการเงินเมื�อนํามาถือปฏิบตั ิ
4.

น�ยบายการบั�ช���� � าคั�

4.1 การรับรู้ รายได้ และค่ าใช้ จ่าย
ก)

รายได้
ขายและบริ การ
รายได้จากการให้ บ ริ ก ารติ ด ตั�ง ตามสั ญ ญาที� ระบุ ค่า บริ ก ารไว้อย่างแน่ น อนจะรั บ รู ้ รายได้ตามขั�น
ความสําเร็ จของงาน ขั�นความสําเร็ จของงานคํานวณโดยการเปรี ยบเที ยบต้นทุ นที� เกิดขึ�นของงานที�
เสร็ จจนถึ งปั จจุ บนั กับต้นทุนงานทั�งหมดที� คาดว่าจะใช้ รายได้ที�รับรู ้ แล้วแต่ยงั ไม่ถึงกําหนดเรี ยก
ชําระตามสัญญาแสดงไว้เป็ น “รายได้ที�ยงั ไม่เรี ยกชําระ” ในงบแสดงฐานะการเงิน
รายได้จากการให้บริ การและซ่อมบํารุ งรับรู ้เมื�อได้ให้บริ การแล้วตามงวดระยะเวลา
รายได้จากการขายสิ นค้ารับรู้ เมื�อบริ ษทั �ได้โอนความเสี� ยงและผลตอบแทนที�มีนัยสําคัญของความ
เป็ นเจ้าของสิ นค้าให้กบั ผูซ้ �ื อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกํากับสิ นค้าโดยไม่
รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม สําหรับสิ นค้าที�ได้ส่งมอบหลังจากหักส่ วนลดแล้ว
��ก�บ�ย� ร� บ
ดอกเบี�ยรับถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที�แท้จริ ง
รายได้อื�นบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง
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ข)

ค่าใช้จ่าย
ต้น ทุ น จากการให้ บ ริ ก ารติ ด ตั�ง และให้ บ ริ ก ารซ่ อมบํา รุ ง และขายสิ น ค้าบัน ทึ ก ตามอัต ราส่ วนขั�น
ความสําเร็ จของงาน (รับรู ้รายได้แล้ว) ของประมาณการต้นทุน โดยจะบันทึกสํารองเผื�อผลขาดทุ น
สําหรั บ โครงการทั�งจํานวนเมื� อทราบแน่ ชัดว่าโครงการนั�นจะประสบผลขาดทุ น ผลต่างระหว่าง
ต้น ทุ น ที� บ ันทึ ก ตามอัตราส่ วนขั�นความสําเร็ จของประมาณการต้น ทุ น และต้นทุ นงานโครงการที�
เกิดขึ�นจริ งบันทึกเป็ น “งานระหว่างทํา” ภายใต้สินค้าคงเหลือหรื อ “ต้นทุนที�ยงั ไม่เรี ยกชําระ” ภายใต้
หนี�สินหมุนเวียน
ค่าใช้จ่ายอื�นบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง

4.� เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด หมายถึง เงิ นสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั�นที� มี
สภาพคล่ อ งสู ง ซึ� งถึ งกําหนดจ่ายคื น ภายในระยะเวลาไม่ เกิ น 3 เดื อ นนับ จากวัน ที� ไ ด้ม าและไม่ มี
ข้อจํากัดในการเบิกใช้
4.� ลูกหนีก� ารค้ า
ลู ก หนี� การค้าแสดงมู ล ค่าตามจํานวนมู ล ค่าสุ ท ธิ ที� จะได้รับ บริ � ัท �บันทึ ก ค่าเผื�อหนี� ส งสั ย จะสู ญ
สําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที�อาจเกิดขึ�นจากการเก็บเงินจากลูกหนี� ไม่ได้ ซึ� งโดยทัว� ไปพิจารณา
จากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี�
4.� สิ นค้ าคงเหลือ
สิ นค้าสําเร็ จรู ปและงานระหว่างทําแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน) หรื อมูลค่าสุ ทธิ ที�
จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ�ากว่า ราคาทุนดังกล่าวประกอบด้วยต้นทุนของค่าอุปกรณ์ ค่าแรงงาน ค่า
งานผูร้ ับเหมาช่วงและค่าใช้จ่ายอื�นที�เกี�ยวข้อง
4.� ส่ วนปรับปรุงสํ านักงานและอุปกรณ์ และค่ าเสื� อ�ราคา
ส่ วนปรับปรุ งสํานักงานและอุปกรณ์ แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื� อมราคาสะสม และค่าเผื�อการ
ด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี)
ค่าเสื� อมราคาของส่ วนปรั บ ปรุ งสํ านัก งานและอุ ป กรณ์ ค าํ นวณจากราคาทุ น ของสิ น ทรั พ ย์โดยวิธี
เส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี�
ส่ วนปรับปรุ งสํานักงาน
เครื� องตกแต่งและเครื� องใช้สาํ นักงาน
เครื� องมือและอุปกรณ์โครงการ
ยานพาหนะ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฮาร์ ดแวร์
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ค่าเสื� อมราคารวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
บริ ษทั ฯตัดรายการอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื� อจําหน่ ายสิ นทรัพย์หรื อคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิ ง
เศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรื อการจําหน่ ายสิ นทรัพย์ รายการผลกําไรหรื อขาดทุนจากการจําหน่ าย
สิ นทรัพย์ จะรับรู้ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนเมื�อบริ ษทั ฯตัดรายการสิ นทรัพย์น� นั ออกจากบัญชี
4.� สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตนและค่ าตัดจําหน่ าย
สิ นทรัพ ย์ไม่มี ตวั ตนแสดงมูลค่าตามราคาทุ นหักค่าตัดจําหน่ ายสะสมและค่าเผื�อการด้อยค่าสะสม
(ถ้ามี) ของสิ นทรัพย์น� นั
บริ ษทั ฯตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที�มีอายุการให้ประโยชน์จาํ กัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้
ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจของสิ นทรัพย์น� นั และจะประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวเมื�อมีขอ้
บ่ งชี� ว่าสิ น ทรั พ ย์น� ัน เกิ ด การด้อ ยค่ า บริ ษ ัท ฯจะทบทวนระยะเวลาการตัดจํา หน่ ายและวิธี ก ารตัด
จําหน่ายของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนดังกล่าวทุกสิ� นปี เป็ นอย่างน้อย ค่าตัดจําหน่ ายรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายใน
ส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที�มีอายุการให้ประโยชน์จาํ กัดของบริ ษทั ฯคือ ลิ ขสิ ทธิ� �อ�แวร์ �� ึ งมีอายุการให้
ประโยชน์ 3 - 5 ปี
4.� รายการธุรกิจกับบุคคลหร��กิจการทีเ� กีย� ว�� ��กัน
บุ คคลหรื อกิ จการที�เกี� ยวข้องกันกับ บริ ษทั ฯ หมายถึ ง บุ คคลหรื อกิ จการที� มีอาํ นาจควบคุ มบริ ษทั ฯ
หรื อถูกบริ ษทั ฯควบคุมไม่ว่าจะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยู่ภายใต้การควบคุ มเดี ยวกันกับ
บริ ษทั ฯ
นอกจากนี� บุคคลหรื อกิจการที�เกี�ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริ ษทั ร่ วมและบุคคลหรื อกิจการที�มีสิทธิ
ออกเสี ยงโดยทางตรงหรื อทางอ้อม�ึ� งทําให้มีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หารสําคัญ
กรรมการหรื อพนักงานของบริ ษทั ฯที�มีอาํ นาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ
4.� สั ญญาเช่ าระยะยาว
สัญญาเช่าอาคารและอุปกรณ์ ที�ความเสี� ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ได้โอนไป
ให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็ นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม
ของสิ นทรัพย์ที�เช่าหรื อมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ของจํานวนเงินที�ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะ
ตํ�ากว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็ นหนี�สินระยะยาว ส่ วนดอกเบี�ย
จ่ายจะบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สิ นทรัพย์ที�ได้มาตามสัญญาเช่ า
การเงินจะคิดค่าเสื� อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์ที�เช่า
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สัญญาเช่าอาคารและอุปกรณ์ ที�ความเสี� ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ไม่ได้โอน
ไปให้ ก ับ ผูเ้ ช่ าถื อ เป็ นสั ญ ญาเช่ า ดํา เนิ น งาน จํานวนเงิ น ที� จ่ ายตามสั ญ ญาเช่ า ดํา เนิ น งานรั บ รู ้ เป็ น
ค่าใช้จ่ายในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า
4.9 เงินตราต่ างประเทศ
บริ ษทั ฯแสดงงบการเงินเป็ นสกุลเงินบาท �ึ� งเป็ นสกุลเงินที�ใช้ในการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
รายการที�เป็ นเงิ นตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี� ยน ณ วันที� เกิ ดรายการ
สิ นทรัพ ย์และหนี� สินที� เป็ นตัวเงิน�ึ� งอยู่ในสกุลเงิ นตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้
อัตราแลกเปลี�ยน ณ วันสิ� นรอบระยะเวลารายงาน
กําไรและขาดทุ นที� เกิ ดจากการเปลี� ยนแปลงในอัต ราแลกเปลี� ย นได้รวมอยู่ในการคํานวณผลการ
ดําเนินงาน
4.10 การด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์
ทุกวันสิ� นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯจะทําการประเมินการด้อยค่าของอุปกรณ์หรื อสิ นทรัพย์ที�ไม่
มีตวั ตนของบริ ษทั ฯหากมีขอ้ บ่งชี�วา่ สิ นทรัพย์ดงั กล่าวอาจด้อยค่า บริ ษทั ฯรับรู ้ขาดทุนจากการด้อยค่า
เมื�อมูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์มีมูลค่าตํ�ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์น� นั ทั�งนี�มูลค่า
ที�คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่าจากการใช้
สิ นทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสู งกว่า
บริ ษทั ฯจะรับรู ้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
4.11 ผลประโยชน์ ของพนักงาน
ผลประโยชน์ ระยะ�ั� นของพนักงาน
บริ ษทั ฯรับรู ้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่ายเมื�อเกิดรายการ
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริ ษทั ฯและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั�งกองทุนสํารองเลี�ยงชีพ �ึ�งประกอบด้วยเงินที�พนักงานจ่ายสะสม
และเงินที� บริ ษทั ฯจ่ายสมทบให้เป็ นรายเดื อน สิ นทรัพย์ของกองทุนสํารองเลี� ยงชี พได้แยกออกจาก
สิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ เงินที�บริ ษทั ฯจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลี� ยงชี พบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในปี ที�เกิ ด
รายการ
โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงาน
บริ ษทั ฯมี�าระสําหรับเงินชดเชยที�ตอ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมื�อออกจากงานตามก�หมายแรงงาน �ึ� ง
บริ ษทั ฯถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสําหรับพนักงาน
5
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บริ ษทั ฯคํานวณหนี�สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่
ละหน่วยที�ประมาณการไว้ �Projected Unit Credit Method) โดย ผูเ้ ชี� ยวชาญอิสระ ได้ทาํ การประเมิน
ภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ผลกํา ไรหรื อ ขาดทุ น จากการประมาณการตามหลัก คณิ ตศาสตร์ ป ระกัน ภัย สํ า หรั บ โครงการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู ้ทนั ทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น
4.12 ปร��า�การ�นี�� ิ น
บริ ษทั ฯจะบันทึกประมาณการหนี�สินไว้ในบัญชีเมื�อภาระผูกพัน�ึ�งเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้
เกิดขึ�นแล้ว และมี ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ นอนว่าบริ ษทั ฯจะเสี ยทรัพ ยากรเชิ งเศรษฐกิ จไปเพื� อ
ปลดเปลื�องภาระผูกพันนั�น และบริ ษทั ฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั�นได้อย่างน่าเชื�อถือ
4.�3 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
บริ ษทั ฯบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนั ตามจํานวนที�คาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่ วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดย
คํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณ�์ที�กาํ หนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว� คราวระหว่างราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์
และหนี�สิน ณ วันสิ� นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี� สินที�เกี�ยวข้องนั�น โดย
ใช้อตั ราภาษีที�มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ� นรอบระยะเวลารายงาน
บริ ษทั ฯรับรู ้ หนี� สินภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี ของผลแตกต่างชัว� คราวที�ตอ้ งเสี ยภาษี ทุกรายการ แต่
รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สําหรับผลแตกต่างชัว� คราวที�ใช้หักภาษี รวมทั�งผลขาดทุ น
ทางภาษี ที� ยงั ไม่ได้ใช้ในจํานวนเท่าที� มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ที� บริ ษทั ฯจะมี กาํ ไรทางภาษี ใน
อนาคตเพียงพอที� จะใช้ป ระโยชน์จากผลแตกต่างชั�วคราวที� ใช้หักภาษี และผลขาดทุ นทางภาษี ที�ยงั
ไม่ได้ใช้น� นั
บริ ษ ทั ฯจะทบทวนมู ลค่าตามบัญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญ ชี ทุ กสิ� นรอบระยะเวลา
รายงานและจะทําการปรับลดมูลค่าตามบัญชี ดงั กล่าว หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ บริ ษทั ฯจะ
ไม่มีกาํ ไรทางภาษีเพียงพอต่อการนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ท� งั หมดหรื อบางส่ วนมาใช้
ประโยชน์
บริ ษทั ฯจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นหากภาษีที�เกิดขึ�นเกี�ยวข้อง
กับรายการที�ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
6
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4.14 ตราสารอนุพนั ธ์
สั ญญา���อขาย�งินตราต� างประ�ท�ล� �งหน้ า
ลูกหนี�และเจ้าหนี�ตามสัญญาซื� อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะถูกแปลงค่าตามอัตราแลกเปลี�ยน
ณ วัน สิ� นรอบระยะเวลารายงาน กําไรขาดทุ นที� ย งั ไม่เกิ ดขึ�น จากการแปลงค่าเงิ นตราต่างประเทศ
ดังกล่าวจะถูกบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
5.

การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญช� ทส� � าคัญ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและ
การประมาณการในเรื� องที�มีความไม่แน่ นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี�
ส่ งผลกระทบต่อจํานวนเงิ น ที� แสดงในงบการเงิ นและต่ อข้อมู ล ที� แสดงในหมายเหตุ ป ระกอบงบ
การเงิ น ผลที� เกิ ด ขึ� น จริ ง อาจแตกต่ า งไปจากจํานวนที� ป ระมาณการไว้ การใช้ดุ ล ยพิ นิ จและการ
ประมาณการที�สาํ คัญมีดงั นี�
การประมาณการรายได้ จากการขายและให้ บริการและต้ นทุนขายและบริการ
ในการคํานวนรายได้จากการขายและให้บริ การและต้นทุนขายและบริ การ ฝ่ ายบริ หารใช้ดุลยพินิจบน
พื�นฐานของข้อมูลที�ดีที�สุดที�มีในส�าวะปัจจุบนั และประสบการณ์จากการประกอบธุ รกิจโดยอิงข้อมูล
จากวิศวกร/ผูค้ วบคุ มโครงการในการประมาณการต้นทุนทั�งหมดที�จะใช้ในการให้บริ การติดตั�งและ
ให้ บ ริ การซ่ อมบํารุ ง ซึ� งประกอบด้วยต้นทุ นของค่าอุ ป กรณ์ ค่ าแรงงาน ค่างานผูร้ ับ เหมาช่ วงและ
ค่าใช้จ่ายอื�นที�เกี�ยวข้องของแต่ละสัญญาและจะทบทวนการประมาณการดังกล่าวเป็ นระยะ� หรื อเมื�อ
ต้นทุนที�เกิดขึ�นจริ งแตกต่างจากประมาณการอย่างมีสาระสําคัญ
ค� า���อ� หน�ส� งสั ยจะสู ญของลูกหน��
ในการประมาณค่าเผื�อหนี� สงสัยจะสู ญของลูกหนี� ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณ
การผลขาดทุนที�คาดว่าจะเกิดขึ�นจากลูกหนี� แต่ละราย โดยคํานึ งถึ งประสบการณ์การเก็บเงินในอดี ต
อายุของหนี�ที�คงค้างและส�าวะเศรษฐกิจที�เป็ นอยูใ่ นขณะนั�น เป็ นต้น

6.

รายการธุรกิจกับบุคคลท��� ก�ย� �ข้ องกัน
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯมีรายการธุ รกิจที�สาํ คัญกับบุคคลที�เกี�ยวข้องกัน รายการธุ รกิจดังกล่าวเป็ นไปตาม
เงื�อนไขทางการค้าและเกณ�์ตามที�ตกลงกันระหว่างบริ ษทั ฯและบุ คคลที� เกี� ยวข้องกันเหล่ านั�น ซึ� ง
เป็ นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี�

7
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บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหาชน)

รายการธุ รกิจกับผูถ้ ือหุ น้
ดอกเบี�ยจ่าย
ค่าธรรมเนียมการคํ�าประกัน
รายการธุ รกิจกับกิจการที�เกี�ยวข้องกัน
รายได้จากการขายและบริ การ

2560

2559

�.�
�.�

2.0
0.1

���.�

121.0

117

(หน่วย: ล้านบาท)
นโยบายการกําหนดราคา
อัตราร้อยละ 5 ต่อปี
อัตราร้อยละ � ต่อปี
ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด

ยอดคงค้า งระหว่ า งบริ ษ ัท ฯและกิ จ การที� เกี� ย วข้อ งกัน � วัน ที� 31 ธั น วาคม 2560 และ 2559 มี
รายละเอียดดังนี�

ลูกหน�ก� ารค้ า - ก�จการ��เ� ก�ย� วข้ องกัน (หมายเหตุ 8)
บริ ษทั ที�เกี�ยวข้องกัน (มีกรรมการเป� นบุคคลที�เกี�ยวข้องกับ
ผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ)
รวมลูกหนี�การค้ากิจการที�เกี�ยวข้องกัน

(หน่วย: พันบาท)
2559

2560

-

68,237
68,237

ราย��้ �ย� งั �ม่ เร�ยกช� าร� - ก�จการ��เ� ก�ย� วข้ องกัน
บริ ษทั ที�เกี�ยวข้องกัน (มีกรรมการเป� นบุคคลที�เกี�ยวข้องกับ
ผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ)
รวมรายได้ที�ยงั ไม่เรี ยกชําระกิจการที�เกี�ยวข้องกัน

-

19,751
19,751

�อกเบ�ย� ค้ างจ่ ายแก่ บุคคล��เ� ก�ย� วข้ องกัน (หมายเหตุ 12)
ผูถ้ ือหุน้
รวมดอกเบี�ยค้างจ่ายแก่บุคคลที�เกี�ยวข้องกัน

-

1,619
1,619

ค่ าใช้ จ่ายค้ างจ่ ายแก่ บุคคล��เ� ก�ย� วข้ องกัน (หมายเหตุ 12)
ผูถ้ ือหุน้
รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่ายแก่บุคคลที�เกี�ยวข้องกัน

���
���

153
153

8
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บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหาชน)

เงินกูย้ มื ระยะสั�นจากผูถ้ ือหุ น้
� วันที� 31 ธันวาคม 25�� บริ ษทั ฯมีเงิ นกู้ยืมระยะสั� นจากผูถ้ ื อหุ ้นจํานวน �� ล้านบาท คิดดอกเบี� ย
อัต ราร้ อ ยละ 5 ต่ อ ปี มี ก ําหนดชํา ระภายใน 1 ปี และไม่ มี ห ลัก ประกัน บริ ษ ัท ฯชํา ระคื น เงิ น กู้ยื ม
ดังกล่าวครบแล้วในระหว่างปี
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ในระหว่างปี สิ� นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั ฯมี ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที�
ให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หาร ดังต่อไปนี�

ผลประโยชน์ระยะสั�น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
7.

(หน่วย: ล้านบาท)
2559
21.2
0.9

2560
23.0
1.1

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
(หน่วย: พันบาท)
2559
��
��,���
��,���

2560
เงินสด
เงินฝากธนาคาร
รวม

�
���,���
���,���

� วันที� �� ธันวาคม 2560 เงินฝากออมทรัพย์ มีอตั ราดอกเบี�ยระหว่างร้อยละ �.� ถึง �.� ต่อปี (2559:
ร้อยละ 0.1 ถึง 0.4 ต่อปี )
8.

ลูก�นีก� าร�� าและลูก�นี�� น�
(หน่วย: พันบาท)
2559

2560
ลูกหนี�การค้า - กิจการที�เกี�ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)
อายุหนี�คงค้างนับจากวันที�ถึงกําหนดชําระ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
รวมลูกหนี�การค้า - กิจการที�เกี�ยวข้องกัน

-

��,743

-

32,494
68,237

9
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บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหาชน)

2560
ลูกหนี�การค้า - กิจการที�ไม่เกี�ยวข้องกัน
อายุหนี�คงค้างนับจากวันที�ถึงกําหนดชําระ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวมลูกหนี�การค้า - กิจการที�ไม่เกี�ยวข้องกัน
รวมลูกหนี�การค้า
ลูกหนี�อื�น
เงินทดรองจ่าย
อื�น�
รวมลูกหนี�อื�น
รวมลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น
9.

สิ นค้ าคงเหลือ

งานระหว่างทํา
รวม

119

(หน่วย: พันบาท)
2559

���,���

54,683

��,���
��,���
��,���
���,���
���,���

69,800
��,���
���
���
160,762
���,���

���
���
���,���

���
��
���
���,���

(หน่วย: พันบาท)
2560
2559
���,���
�,���
���,���
�,���

�0. เงิน�า��นาคา����� ��า��ค�า� �����น
ยอดคงเหลือนี� คือ เงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝากประจํา�ึ� งบริ �ทั �ได้นาํ ไปคํ�าประกันวงเงิน�ิ นเชื�อ

10
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บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหาชน)

11. ส่ วนปรับปรุงสํ านักงานและอุปกรณ์
ส่วน
ปรับปรุ ง
สํานักงาน
ราคาทุน
1 มกราคม 2559
ซื�อเพิ�ม
ตัดจําหน่าย
โอนออกเป็ นต้นทุนโครงการ
31 ธันวาคม 2559
ซื�อเพิ�ม
ตัดจําหน่าย
31 ธันวาคม 2560
ค่ า�ส��อมราคาสะสม
1 มกราคม 2559
ค่าเสื� อมราคาสําหรับป�
ค่าเสื� อมราคาสําหรับส่วนท��
ตัดจําหน่าย
ค่าเสื� อมราคาสําหรับส่วนท��
โอนออกเป็ นต้นทุนโครงการ
31 ธันวาคม 2559
ค่าเสื� อมราคาสําหรับป�
ค่าเสื� อมราคาสําหรับส่วนท��
ตัดจําหน่าย
31 ธันวาคม 2560
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2559
31 ธันวาคม 2560

เครื� องตกแต่ง เครื� องมือ
และเครื� องใช้ และอุปกรณ์
สํานักงาน
โครงการ

(หน่วย: พันบาท)

อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์
ยานพาหนะ ฮาร์ดแวร์

รวม

950
��
���
���
(535)
551

4,200
��
(8)
(14)
�,205
458
(���)
4,549

��
��

1,�35
�,���
�,���
�,���

2,240
��
(121)
(128)
2,066
315
(��)
2,344

9,325
���
(129)
(142)
�,���
�,���
(686)
12,011

332
96

1,993
���

-

1,178
���

1,057
532

4,560
1,545

-

(5)

-

-

(90)

(95)

���
��

(3)
�,���
532

�

�,���
294

(54)
�,���
���

(57)
�,���
1,283

(���)
���

(��)
�,006

�

1,821

(33)
�,��5

(466)
�,�70

537

1,65�

-

���

621

�,���

407

�,���

��

2,702

���

�,���

ค่ า�ส��อมราคาสําหรับปี
2559 (��34 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการขายและบริ การ ส่วนท��เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร)

�,���

2560 (���� ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการขายและบริ การ ส่วนท��เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร)

�,283

11
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บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหาชน)

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯมียอดคงเหลือของยานพาหนะซ�� งได้มา�ายใต้สัญญาเช่าซื� อ โดยมี
มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชีเป็ นจํานวนเงิน 2.4 ล้านบาท (2559: ไม่มี)
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯมีอุปกรณ์ จาํ นวนหน�� งซ�� งตัดค่าเสื� อมราคาหมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่
มูลค่าตามบัญชี ก่อนหักค่าเสื� อมราคาสะสมของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวมีจาํ นวนเงินประมาณ 5.1 ล้านบาท
(2559: 1.4 ล้านบาท)
�2. ��้ า�นีก� าร�้ า�ละ��้ า�นีอ� น�

เจ้าหนี�การค้า - กิจการที�ไม่เกี�ยวข้องกัน
เจ้าหนี� อื�น
ดอกเบี�ยค้างจ่ายแก่บุคคลที�เกี�ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)
เจ้าหนี� เงินประกันผลงาน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายแก่บุคคลที�เกี�ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)
รวมเจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น

2560
��2,954
1,052
�,���
��,��0
���
���,���

(หน่วย: พันบาท)
2559
���,���
��
�,���
�,���
��,���
���
���,���

��. สํ ารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน
จํานวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซ�� งเป็ นเงิ นชดเชยพนักงานเมื� อออกจากงาน
แสดงได้ดงั นี�
(หน่วย: พันบาท)
2560
2559
สํ ารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานต้ นปี
�,���
2,014
ต้นทุนบริ การในปั จจุบนั
�,���
1,307
ต้นทุนดอกเบี�ย
���
62
สํ ารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานปลาย ปี
�,���
3,383
ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู ้ในรายการต่อไปนี� ในส่ วนของกําไรหรื อ
ขาดทุน

ต้นทุนขายและบริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ การและการบริ หาร
รวมค่าใช้จ่ายที�รับรู้ในกําไรหรื อขาดทุน

2560
���
�,���
�,���

(หน่วย: พันบาท)
2559
288
1,081
1,369
12
รายงานประจ�ำปี 2560

122

บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหาชน)

บริ ษทั ฯคาดว่าจะไม่มีการจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปี ข้างหน้า (2559: ไม่มี)
ณ วันที� �� ธันวาคม 2560 ระยะเวลาเ�ลี� ย�่วงนํ�าหนักในการจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงานของบริ ษทั ฯประมาณ �.�� ปี (2559: 9.62 ปี )
สมมติ�านที�สาํ คัญในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย สรุ ปได้ดงั นี�
2560
3%
�%
��%

อัตราคิดลด
อัตราการขึ�นเงินเดือน
อัตราการเปลี�ยนแปลงในจํานวนพนักงาน

(หน่วย: ร้อยละต่อปี )
2559
3%
�%
��%

ผลกระทบของการเปลี� ยนแปลงสมมติ �านที� สําคัญต่อมูลค่าปั จจุ บนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์
ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุ ปได้ดงั นี�

อัตราคิดลด
อัตราการขึ�นเงินเดือน
อัตราการเปลี�ยนแปลงในจํานวนพนักงาน
14.

2560
เพิ�มขึ�น 1% ลดลง 1%
(��0)
4��
���
(���)
(4��)
���

(หน่วย: พันบาท)
2559
เพิ�มขึ�น 1% ลดลง 1%
(280)
314
347
(313)
(304)
75

ทุนเรือนหุ้น
เมื�อวันที� 18 เมษายน 25�� ที�ประชุมสามัญประจําปี ผู�้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯได้มีมติ
1) อนุ มตั ิ การเปลี� ยนแปลงมูลค่าที� ตราไว้ของบริ ษทั ฯจากเดิ มหุ ้นละ 10 บาท เป็ นหุ ้นละ �.�� บาท
(ทุ น จดทะเบี ย นจากเดิ ม หุ ้ น สามัญ ��,���,��� หุ ้ น มู ล ค่ า หุ ้ น ละ �� บาท เป็ นหุ ้ น สามั ญ
���,���,��� หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ �.�� บาท)
2) อนุ มตั ิเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จํานวน ���,���,��� บาท จากเดิม ���,���,��� บาท เป็ น
���,���,��� บาท โดยการออกหุ ้นสามัญใหม่จาํ นวน ���,���,��� หุ ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ �.�� บาท
�ึ� งบริ ษทั ฯได้จดทะเบียนเพิ�มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื�อวันที� 25 เมษายน 2560
โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุน้ ดังนี�

13
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- จัดสรรหุ ้นสามัญใหม่จาํ นวน 100,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 0.50 บาท เพื�อเสนอขายให้แก่
ผูถ้ ือหุ ้นเดิมตามสัดส่ วน เมื�อวันที� 27 เมษายน 25�� บริ ษทั ฯกําหนดให้เรี ยกชําระค่าหุ ้นครั�ง
แรกร้อยละ 100 ของทุนส่ วนที�เพิ�ม บริ ษทั ฯได้รับชําระค่าหุ น้ เพิ�มทุนดังกล่าวตามสัดส่ วนการ
ถื อ หุ ้ น ของผู ้ถื อ หุ ้ น เดิ ม จํา นวน 50,000,000 บาท แล้ว ในเดื อ นเมษายน 25�� และได้จ ด
ทะเบียนทุนชําระแล้วกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื�อวันที� 27 เมษายน 2560
- จัดสรรหุ ้นสามัญใหม่จาํ นวน 108,000,000 หุ ้น เพื�อเสนอขายให้แก่ ประชาชนเป็ นครั�งแรก
(Initial Public Offering)
- จัด สรรหุ ้ น สามัญ ใหม่ จ าํ นวน 12,000,000 หุ ้ น เพื� อ เสนอขายให้ แ ก่ ก รรมการและ/หรื อ
พนักงาน
ในระหว่างวันที� 8 และ 11-12 กัน ยายน 2560 บริ ษ ทั ฯได้เสนอขายหุ ้น ให้ แก่ ป ระชาชนทัว� ไปและ
กรรมการและ/หรื อพนักงานของบริ ษทั ฯเป็ นครั�งแรกจํานวน ���,000,000 หุ ้น ในราคาหุ ้นละ �.�� บาท
มี ผ ลทํา ให้ บ ริ ษ ัท ฯมี ทุ น ที� อ อกจํา หน่ า ยและชํา ระแล้ว จากจํา นวน ���,000,000 บาท (หุ ้ น สามัญ
���,000,000 หุ ้ น มู ล ค่ า ที� ต ราไว้หุ้ น ละ �.�� บาท) เป็ นจํา นวน ���,000,000 บาท (หุ ้ น สามัญ
���,000,000 หุ ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ �.�� บาท) และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้รับหุ ้นสามัญ
จํานวน 450,000,000 หุ ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ �.�� บาท เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเริ� มทําการ
ซื� อขายได้ในวันที� �� กันยายน 2560
ทั�งนี� ในการเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ� มทุ นดังกล่ าว บริ ษ ัทฯมี ค่ าใช้จ่ายที� เกี� ยวข้องกับการเสนอขายหุ ้ น
เกิดขึ�นเป็ นจํานวนเงินประมาณ 5.7 ล้านบาท (สุ ทธิ จากภาษีเงินได้ 1.4 ล้านบาท) ซึ�งบริ ษทั ฯได้บนั ทึกหัก
กับส่ วนเกินมูลค่าหุ น้ สามัญ
15. สํ ารองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯต้อง
จัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี ส่ วนหนึ� งไว้เป็ นทุนสํารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ � ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หัก
ด้ว ยยอดขาดทุ น สะสมยกมา (ถ้ามี ) จนกว่า ทุ น สํ า รองนี� จะมี จ าํ นวนไม่ น้ อ ยกว่า ร้ อ ยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเงินปั นผลได้
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16. ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที�สาํ คัญดังต่อไปนี�

เงินเดือนและค่าแรงและผลประ�ยชน�อื�นของพนักงาน
ค่าเสื� อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าปรับงานล่าช้าและการรับประกันผลงาน
ค่ารับรอง
ซื� อสิ นค้า
ค่าจ้างผูร้ ับเหมา
การเปลี�ยนแปลงในสิ นค้าสําเร็ จรู ปและงานระหว่างทํา

2560
��,���
�,���
���
��,���
���,���
���,���
(���,���)

(หน่วย: พันบาท)
2559
65,713
1,630
���
9,370
186,344
265,841
1,744

17. ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับปี สิ� นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุ ปได้ดงั นี�
(หน่วย: พันบาท)
2560
2559
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับปี
��,���
9,051
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี :
(���)
(225)
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว� คราว
ผลกระทบต่อภาษีเงินได้จากค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวกับการเสนอขายหุ น้
1,434
เพิ�มทุนให้แก่ประชนชนทัว� ไปเป็ นครั�งแรก (หมายเหตุ 14)
8,826
��,���
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ท�ี� สดงอยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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รายการกระทบยอดระหว่างกําไรทางบัญชีกบั ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดงั นี�

กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีสาํ หรับ:
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
ค่าใช้จ่ายที�มีสิทธิหกั ได้เพิ�มขึ�น
รวม
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้ที�แสดงอยูใ่ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

(หน่วย: พันบาท)
2560
2559
35,935
��,���
��%
��,���

20%
7,187

2,369
(60)
2,3�9
��,���

1,660
(21)
1,639
8,826

ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี�
(หน่วย: พันบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน
2560
2559
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
เจ้าหนี�สัญญาซื�อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
5
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
�,���
677
สํารองค่าปรับงานล่าช้าและการรับประกันผลงาน
��4
523
ค่าตัดจําหน่ายสะสมของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
��
�
รวม
1,���
1,208
�8. กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุ ้นขั�นพื�นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรั บปี ที� เป็ นของผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั � (ไม่รวมกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น) ด้วยจํานวนถัวเ�ลี�ยถ่วงนํ�าหนักของหุ ้นสามัญที�ออกอยูใ่ นระหว่างปี และได้ปรับ
จํานวนหุ ้ น สามัญ สําหรับ ปี สิ� นสุ ดวันที� �� ธันวาคม 2560 และ 2559 ตามสั ดส่ วนที� เปลี� ย นไปของ
จํานวนหุ ้นสามัญที�เกิดจากการเปลี� ยนแปลงมูลค่าหุ ้นที�ตราไว้จากมูลค่าหุ ้นละ 10 บาท เป็ นมูลค่าหุ ้น
ละ 0.5� บาท ตามมติที�ประชุ มสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั �เมื�อวันที� �� เมษายน ���� (ตามที�
กล่ าวไว้ในหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น ข้อ 14) โดยถื อเสมื อนว่าการแตกหุ ้ นได้เกิ ดขึ� น ตั�งแต่วนั
เริ� มต้นของงวดแรกที�เสนอรายงาน
16
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2560
กําไรต่ อหุ�น���น��น� �าน
กําไรสําหรับปี (พันบาท)
จํานวนหุ ้นสามัญถัวเ�ลี�ยถ่วงนํ�าหนัก (พันหุ น้ )
กําไรส่ วนที�เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ (บาทต่อหุน้ )

66,176
335,319
0.20

2559
27,109
230,000
0.12

�9. ส่ วนงานดําเนินงาน
ข้อมูลส่ วนงานดําเนิ นงานที�นาํ เสนอนี� สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ฯที�ผมู ้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจ
สู งสุ ดด้านการดําเนิ นงานได้รับและสอบทานอย่างสมํ�าเสมอเพื� อใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรร
ทรัพยากรให้กบั ส่ วนงานและประเมินผลการดําเนิ นงานของส่ วนงาน ทั�งนี� ผมู ้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ด
ด้านการดําเนินงานของบริ ษทั ฯคือ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯดําเนิ นธุ รกิจหลักในส่ วนงานดําเนิ นงานที�รายงานเพียงส่ วนงานเดี ยว คือ ขายและให้บริ การ
ติ ด ตั�ง งานระบบโทรคมนาคมและดํา เนิ น ธุ รกิ จ ในเขตภู มิ ศ าสตร์ เดี ย ว คื อ ประเทศไทย บริ ษ ัท ฯ
ประเมินผลการปฏิ บตั ิงานของส่ วนงานโดยพิจารณาจากกําไรหรื อขาดทุ นจากการดําเนิ นงาน�ึ� งวัด
มูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที�ใช้ในการวัดกําไรหรื อขาดทุนจากการดําเนินงานและสิ นทรัพย์รวมในงบ
การเงิ น ดังนั�น รายได้ กําไรจากการดําเนิ นงาน และสิ นทรัพย์ที�แสดงอยูใ่ นงบการเงิน จึงถื อเป็ นการ
รายงานตามส่ วนงานดําเนินงานและเขตภูมิศาสตร์ แล้ว
ข้อมูลเกี�ยวกับลูกค้ารายใหญ่
ในปี 2560 บริ ษทั ฯ มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จาํ นวน 4 ราย เป็ นจํานวนเงินประมาณ ��� ล้านบาท
�ึ� งมาจากการขายและให้บ ริ การติดตั�งงานระบบโทรคมนาคม (ปี 2559 มี รายได้จากลูกค้ารายใหญ่
จํานวน 5 ราย เป็ นจํานวนเงิ น 474 ล้านบาท �ึ� งมาจากส่ วนงานขายและให้บ ริ ก ารติ ดตั�งงานระบบ
โทรคมนาคม)
��. กองทุนสํ ารองเ���� ง�� �
บริ ษทั ฯและพนักงานบริ ษทั ฯได้ร่วมกันจัดตั�งกองทุนสํารองเลี�ยงชี พขึ�นตามพระราชบัญญัติกองทุน
สํารองเลี� ยงชี พ พ.ศ. 2530 โดยบริ ษทั ฯและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุ นเป็ นรายเดื อนในอัตรา
ร้ อยละ 5 ของเงิ น เดื อน กองทุ นสํารองเลี� ยงชี พ นี� บริ หารโดยบริ ษ ทั หลัก ทรั พ ย์จดั การกองทุ นรวม
บัวหลวง จํากัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื�อพนักงานนั�นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของ
บริ ษทั ฯ ในระหว่างปี 2560 บริ ษทั ฯรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายจํานวน �.� ล้านบาท (2559:
2.1 ล้านบาท)
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2�. ภาระผูก�ั�และห��ส� ิ ����� า��กิ�ข���
��.� ภาระผูก�ั��ก�ย� วกับสั ญญา��� า��า��ิ��า�และสั ญญาบริการ
บริ ษทั ฯได้เข้าทําสัญญาเช่าดําเนิ นงานและสัญญาบริ การที�เกี� ยวข้องกับการเช่าอาคาร พื�นที�ในอาคาร
อุปกรณ์สาํ นักงานและรถยนต์ อายุของสัญญามีระยะเวลาตั�งแต่ 1 ถึง 4 ปี
บริ ษทั ฯ มีจาํ นวนเงิ นขั�นตํ�าที�ตอ้ งจ่ายในอนาคตทั�งสิ� นภายใต้สัญญาเช่ าดําเนิ นงานและสัญญาบริ การ
ที�บอกเลิกไม่ได้ ดังนี�
(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที� 31 ธันวาคม
2560
2559
จ่ายชําระ
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 4 ปี

�
�

�
-

2�.2 ภาระผูก�ั��ก�ย� วกับการขายและให้ บริการตามสั ญญา
บริ ษ ทั ฯมี สัญญาขายสิ นค้าและบริ การกับลูกค้า�ึ� งยังไม่ได้ส่งมอบหรื อให้บ ริ การจํานวนประมาณ
��� ล้านบาท (2559: ��� ล้านบาท)
��.3 การ��า� �ระกั�
��.�.� ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 บริ ษ ทั ฯมี หนังสื อคํ�าประกัน�ึ� งออกโดยธนาคารในนามบริ ษทั ฯ
เหลืออยูเ่ ป็ นจํานวนประมาณ �82 ล้านบาท (2559: ��� ล้านบาท) �ึ� งเกี�ยวเนื�องกับภาระผูกพัน
ทางปฏิ บ ัติ บ างประการตามปกติ ธุ รกิ จของบริ ษ ัท ฯ โดยประกอบด้วยหนัง สื อ คํ�า ประกัน
ดังต่อไปนี�

คํ�าประกันการปฏิบตั ิงานตามสัญญา
คํ�าประกันการชําระคืนเงินรับล่วงหน้า
คํ�าประกันการยืน� �องประกวดราคา
รวม

(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที� 31 ธันวาคม
2560
2559
112
79
70
27
��
�82
���

ณ วันที� 31 ธันวาคม 25�� วงเงินสิ นเชื�อของหนังสื อคํ�าประกันดังกล่าวข้างต้น คํ�าประกันด้วย
ที�ดินของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯและเงิน�ากประจําของบริ ษทั ฯ
18
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��.�.� � วัน ที� 31 ธั น วาคม 2560 บริ ษั ท ฯมี เ ลตเตอร์ อ อฟเครดิ ต เหลื อ อยู่ ร วมเป็ นจํ า นวน
�.�� ล้านเหรี ยญสหรั ฐอเมริ ก าและ ��.�� ล้านบาท (2559: 0.25 ล้านเหรี ยญสหรั ฐอเมริ ก า
และ 62.14 ล้านบาท)
��. ��������������������
��.� ����������������������� ��
เครื� องมือทางการเงินที�สําคัญของบริ ษทั ฯตามที�นิยามอยูใ่ นมาตรฐานการบัญชี �บับที� 107 “การแสดง
รายการและการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับเครื� องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด เงินลงทุนชัว� คราว ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น เงินฝากประจําธนาคารที�มี�าระคํ�าประกัน เจ้า
หนี�ทรัสต์รีซีท เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น และหนี� สินตามสัญญาเช่าซื� อ บริ ษทั ฯมีความเสี� ยงที�เกี�ยวข้อง
กับเครื� องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริ หารความเสี� ยงดังนี�
������������ �������� ������� �
บริ ษทั ฯมีความเสี� ยงด้านการให้สินเชื� อที�เกี�ยวเนื� องกับลูกหนี� การค้าและลูกหนี� อื�น ฝ่ ายบริ หารควบคุม
ความเสี� ยงนี�โดยการกําหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสิ นเชื�อที�เหมาะสม และลูกค้าส่ วน
ใหญ่เป็ นหน่ วยงานราชการหรื อบริ ษทั ซึ� งมี รัฐบาลถื อหุ ้นใหญ่ ดังนั�นบริ ษทั ฯจึงไม่คาดว่าจะได้รับ
ความเสี ยหายที�เป็ นสาระสําคัญจากการให้สินเชื�อ โดยจํานวนเงินสู งสุ ดที�บริ ษทั ฯอาจต้องสู ญเสี ยจาก
การให้สินเชื�อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�นที�แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน
��������������������������
บริ ษ ทั ฯมีค วามเสี� ยงจากอัตราดอกเบี� ยที� สําคัญอันเกี� ยวเนื� องกับเงิ นฝากสถาบันการเงิ น เงิ นลงทุ น
ชัว� คราว เงินกูย้ ืมระยะสั�นจากผูถ้ ือหุ ้น เจ้าหนี�ทรัสต์รีซีท และหนี�สินตามสัญญาเช่าซื� อ สิ นทรัพย์และ
หนี� สินทางการเงิ นส่ วนใหญ่มีอตั ราดอกเบี�ยที�ปรับขึ�นลงตามอัตราตลาด หรื อมีอตั ราดอกเบี�ยคงที�ซ� ึ ง
ใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปั จจุบนั
� วันที� �� ธันวาคม 2560 และ 2559 สิ นทรัพย์และหนี�สินทางการเงินที�สาํ คัญสามารถจัดตามประเ�ท
อัตราดอกเบี� ย และสําหรับสิ นทรัพย์และหนี� สินทางการเงิ นที� มีอตั ราดอกเบี�ยคงที� สามารถแยกตาม
วันที�ครบกําหนด หรื อ วันที�มีการกําหนดอัตราดอกเบี�ยใหม่ (หากวันที�มีการกําหนดอัตราดอกเบี�ยใหม่
ถึงก่อน) ได้ดงั นี�
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(หน่วย: ล้านบาท)
� วันที� 31 ธันวาคม 2560
อัตราดอกเบี�ยคงที�
ภายใน มากกว่า 1 มากกว่า
ถึง 5 ปี
5 ปี
1 ปี
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว� คราว
ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น
เงิน�ากธนาคารที�มีภาระค��าประกัน

อัตราดอกเบี�ย
ปรับขึ�นลง
ไม่มี
ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี�ย

รวม

อัตรา
ดอกเบี�ย
ที�แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

���.�
�.�
���.�

-

-

-

���.�
-

���.�
�.�
���.�
���.�

3��.�

-

-

-

���.�

���.�

0.4

1.4

-

-

���.�
-

���.�
�.8

0.4

1.4

-

-

372.6

374.4

�.� - �.�
0.9
0.� - 0.9

�น��สินทางการเงิน
เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น
หนี�สินตามสัญญาเช่าซื�อ

6.0 - 6.3

(หน่วย: ล้านบาท)
� วันที� 31 ธันวาคม 2559
อัตราดอกเบี�ยคงที�
ภายใน มากกว่า 1 มากกว่า
ถึง 5 ปี
5 ปี
1 ปี
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว� คราว
ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น

อัตราดอกเบี�ย
ปรับขึ�นลง
ไม่มี
ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี�ย

รวม

อัตรา
ดอกเบี�ย
ที�แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

��.7
�.�
��.�

-

-

-

229.2
-

��.7
�.�
���.2
��.�

��.3

-

-

-

229.2

���.5

เงินกูย้ มื ระยะสั�นจากผูถ้ ือหุน้

��.�

-

-

-

-

��.�

5

เจ้าหนี�ทรัสต์รีซีท

��.�
-

-

-

-

���.�

��.�
���.�

�.8 - 7.3

��.�

-

-

-

166.�

���.�

เงิน�ากธนาคารที�มีภาระค��าประกัน

�.� - �.4
0.9
0.� - 0.9

�น��สินทางการเงิน

เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น

-
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ความ���� ���า�����า����������
บริ ษั ท ฯมี ค วามเสี� ยงจากอั ต ราแลกเปลี� ย นที� สํ า คั ญ อั น เกี� ย วเนื� องจากการซื� อสิ นค้ า เป็ นเงิ น
ตราต่างประเทศ บริ ษทั ฯได้ตกลงทําสัญญาซื� อขายเงิ นตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ� งส่ วนใหญ่มีอายุ
สัญญาไม่เกินหนึ�งปี เ�ื�อใช้เป็ นเครื� องมือในการบริ หารความเสี� ยง
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั ฯมียอดคงเหลือของหนี� สินทางการเงินที�เป็ นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ ดังนี�
สกุลเงิน

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
ยูโร

หนี�สินทางการเงิน
อัตราแลกเปลี�ยนเ�ลี�ย
2560
2559
2560
2559
(ล้าน)
(ล้าน) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
�.��
0.21
��.��
36.00
0.03
38.14

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯมีสัญญาซื� อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือ (����: ไม่มี)
ดังนี�
อัตราแลกเปลี�ยนตามสัญญาของ
สกุลเงิน
จํานวนที�ซ�ือ
จํานวนที�ซ�ือ
วันครบกําหนดตามสัญญา
(ล้าน)
(บาทต่อหน่วยเงินตรา
ต่างประเทศ)
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
�.��
��.��
�� มีนาคม ����
2�.� มูลค่ ายุ�����ม����ค�����ม���า��า�����
เนื� อ งจากเครื� อ งมื อ ทางการเงิ น ส่ วนใหญ่ ข องบริ ษ ัท ฯจัดอยู่ใ นประเภทระยะสั� น เงิ น กู้ยืม มี อ ัตรา
ดอกเบี� ย ใกล้เคี ย งกับ อัตราดอกเบี� ยในตลาด บริ ษ ทั ฯจึงประมาณมู ล ค่ ายุติธ รรมของเครื� องมื อทาง
การเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที�แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
มู ลค่ายุติธ รรม หมาย�ึ ง จํานวนเงิ นที� �ูซ้ �ื อและ�ูข้ ายตกลงแลกเปลี� ยนสิ นทรั � ย์กนั หรื อจ่ ายชําระ
หนี�สินในขณะที�ท�งั สองฝ่ ายมีความรอบรู ้ และเต็มใจในการแลกเปลี�ยนและสามาร�ต่อรองราคากันได้
อย่างเป็ นอิสระในลักษณะที�ไม่มีความเกี�ยวข้องกัน วิธีการกําหนดมูลค่ายุติธรรมขึ�นอยูก่ บั ลักษณะของ
เครื� องมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกําหนดจากราคาตลาดล่าสุ ด หรื อกําหนดขึ�นโดยใช้เกณฑ์การ
วัดมูลค่าที�เหมาะสม
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2�. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนที�สาํ คั�ของบริ ษทั ฯ คือการจัดให้มี�� งโครงสร้างทุนที�เหมาะสม
เพื�อสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯและเสริ มสร้างมูลค่าการถือหุ น้ ให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ โดย ณ วันที�
31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯมีอตั ราส่ วนหนี�สินต่อทุนเท่ากับ 0.96:1 (2559: 1.91:1)
2�. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื�อวันที� 22 กุมภาพันธ์ 2561 ที�ประ�ุ มคณะกรรมการของบริ ษทั ฯได้มีมติให้นาํ เสนอที�ประ�ุ มผูถ้ ือหุ ้น
เพื� อขออนุ ม ตั ิ จดั สรรกําไรประจําปี ���� เป็ นสํารองตามกฎหมายจํานวน �.�� ล้านบาท และจ่าย
เงินปั นผลสําหรับผลการดําเนิ นงานประจําปี ���� ในอัตราหุ น้ ละ �.�� บาท รวมเป็ นเงินทั�งสิ� น ��.��
ล้านบาท
��. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี�ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เมื�อวันที� �� กุมภาพันธ์ 2561

22
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การวิเคราะห์และค�ำอธิบายของฝ่ายจัดการ
ผลประกอบการของบริษทั ฯ ส�ำหรับปี 2560 ในภาพรวม แสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างก้าวกระโดดเมือ่ เทียบกับระยะ
เวลาเดียวกันในปี 2559 อันเป็นผลสืบเนือ่ งจากการทีภ่ าครัฐได้ผลักดันโครงการทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาในอุตสาหกรรมการ
สื่อสารโทรคมนาคม ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับโครงการมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในปี 2560 และสามารถสร้างผลประกอบการที่
ดีขึ้นตามล�ำดับ โดยมีรายได้รวมเป็นจ�ำนวน 958.52 ล้านบาท ในปี 2560 เพิ่มสูงขึ้นเท่ากับ 387.56 ล้านบาท หรือเท่ากับ
67.88% เมื่อเทียบกับปี 2559 โดยแบ่งเป็นรายได้จากการขายและบริการในปี 2560 เป็นจ�ำนวน 956.85 ล้านบาท ถือเป็น
สัดส่วนร้อยละ 99.83 และเป็นรายได้จากการขายและบริการในปี 2559 เป็นจ�ำนวน 569.77 ล้านบาท ถือเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 99.79 ในส่วนของต้นทุนและค่าใช้จ่ายส�ำหรับปี 2560 เป็นจ�ำนวน 811.61 ล้านบาท มีสัดส่วนที่ร้อยละ 84.67 ของราย
ได้รวม โดยเมื่อเทียบกับปีก่อนจะเป็นจ�ำนวน 484.13 ล้านบาท เป็นสัดส่วนที่ร้อยละ 84.79 ของรายได้รวม ซึ่งอยู่ในทิศทาง
ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ส�ำหรับก�ำไรสุทธิมีการเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีจำ� นวน 66.18 ล้านบาท
หรือร้อยละ 6.90 ของระยะเวลาเดียวกันในปี 2560 และเป็นจ�ำนวน 27.11 ล้านบาทหรือเท่ากับร้อยละ 4.75 ของรายได้รวม
ของระยะเวลาเดียวกันในปี 2559 อันเป็นผลมาจากการบริหารต้นทุนของงานโครงการ และการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายใน
การขายและบริการ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการบริหารได้อย่างรัดกุมในภาพรวมของปี 2560
ส�ำหรับผลการด�ำเนินงานในไตรมาสที่ 4 ปี 2560 นั้น บริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้นเป็นจ�ำนวน 357.61 ล้านบาท โดยแบ่ง
เป็นรายได้จากการขายและบริการเป็นจ�ำนวน 356.90 ล้านบาท และรายได้อื่น 0.70 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส
4 ปี 2559 มีรายได้รวมเป็นจ�ำนวน 232.11 ล้านบาท สะท้อนการเติบโตเป็นสัดส่วนร้อยละ 54.07 และมีสัดส่วนต้นทุนและ
ค่าใช้จา่ ยเป็นจ�ำนวน 328.40 ล้านบาท เป็นสัดส่วนร้อยละ 91.83 ของรายได้รวมในปี 2560 และเป็นจ�ำนวน 210.68 ล้านบาท
ถือเป็นสัดส่วนร้อยละ 90.77 ของรายได้รวมของระยะเวลาเดียวกันในปี 2559 ซึง่ สัดส่วนของต้นทุนทีเ่ พิม่ สูงขึน้ เป็นผลมาจาก
การรับรูร้ ายได้ของโครงการทีม่ กี ำ� ไรขัน้ ต้นทีค่ อ่ นข้างน้อย จึงส่งผลให้กำ� ไรขัน้ ต้นในไตรมาส 4 ปี 2560 ปรับตัวลดลงเล็กน้อย
ส�ำหรับก�ำไรสุทธิเป็นจ�ำนวน 21.94 ล้านบาท เป็นสัดส่วนร้อยละ 6.13 ของรายได้รวมของไตรมาสที่ 4 ในปี 2560 เมื่อเทียบ
กับไตรมาสเดียวกันในปี 2559 เป็นจ�ำนวน 16.26 ล้านบาท เป็นสัดส่วนร้อยละ 7.01 ของรายได้รวม

1. การวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงาน
1.1 รายได้

บริษัทฯ มีรายได้รวมส�ำหรับปี 2560 จ�ำนวน 958.52 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 67.88 จากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีราย
ได้รวม 570.96 ล้านบาท เนื่องจากองค์กรรัฐวิสาหกิจที่ชะลอการลงทุนในปี 2559 ได้เริ่มกลับมาทยอยลงทุน
ประเภท
1. รายได้จากการขายและบริการ
2. รายได้อื่น*
รวมรายได้
หมายเหตุ * รายได้อื่น ประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับ เป็นต้น
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2559
ล้านบาท
569.77
1.19
570.96

2560
ร้อยละ
99.79
0.21
100.00

ล้านบาท
956.85
1.67
958.52

ร้อยละ
99.83
0.17
100.00
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รายได้รวมของบริษทั ฯ ประกอบด้วยรายได้จากการขายและบริการ และรายได้อนื่ โดยในปี 2559 และระยะเวลาเดียวกัน
ของปี 2560 บริษทั ฯ มีสดั ส่วนรายได้จากการขายและบริการต่อรายได้รวม คิดเป็นร้อยละ 99.79 และร้อยละ 99.83 ตามล�ำดับ
และมีสัดส่วนรายได้อื่นต่อรายได้รวมที่ร้อยละ 0.21 และร้อยละ 0.17 ตามล�ำดับ
รายได้จากการขายและบริการ
รายได้จากการขายและบริการของบริษทั ฯ ของปี 2560 ประกอบด้วย รายได้จากธุรกิจรับเหมาวางระบบทัง้ ระบบสือ่ สาร
โทรคมนาคม และงานก่อสร้างและวางระบบไฟฟ้า รวมถึงรายได้จากการจ�ำหน่ายอุปกรณ์และรายได้จากการบ�ำรุงรักษา
โครงข่าย
กลุ่มผลิตภัณฑ์
รายได้จากการขายและบริการ
รายได้จากธุรกิจรับเหมาวางระบบ
- รายได้จากการวางระบบสื่อสารโทรคมนาคม
- รายได้จากงานก่อสร้างและวางระบบไฟฟ้า
รายได้จากธุรกิจการจ�ำหน่ายอุปกรณ์ และบ�ำรุงรักษา
- รายได้จากการจ�ำหน่ายอุปกรณ์
โครงข่ายระบบสื่อสารโทรคมนาคม
- รายได้จากการบ�ำรุงรักษาโครงข่าย
ระบบสื่อสารโทรคมนาคม
รวมรายได้จากการขายและบริการ

2559

2560

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

259.36
207.74
51.62
310.41
80.11

45.52
36.46
9.06
54.48
14.06

545.12
456.34
88.78
411.73
109.40

56.97
47.69
9.28
43.03
11.43

230.30

40.42

302.33

31.60

569.77

100.00

956.85

100.00

ในปี 2560 บริษทั ฯ มีรายได้จากธุรกิจรับเหมาวางระบบ และรายได้จากธุรกิจการจ�ำหน่ายอุปกรณ์และบ�ำรุงรักษา จ�ำนวน
545.12 ล้านบาทและจ�ำนวน 411.73 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 56.97 และร้อยละ 43.03 ต่อรายได้จากการขายและ
บริการตามล�ำดับ โดยรายได้จากธุรกิจรับเหมาเติบโตร้อยละ 110.18 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจาก
ลูกค้าของบริษัทฯ เริ่มกลับมาลงทุนหลังจากชะลอการลงทุนในปี 2559 และพร้อมกับบริษัทฯ มีศักยภาพเพิ่มขึ้นในการเข้า
ร่วมในโครงการขนาดใหญ่อนั เป็นผลสืบเนือ่ งจากการขับเคลือ่ นจากนโยบายภาครัฐ ส่วนรายได้จากธุรกิจการจ�ำหน่ายอุปกรณ์
และบ�ำรุงรักษาเติบโตร้อยละ 32.64 ซึง่ เป็นผลมาจากการทีบ่ ริษทั ฯ สามารถรักษาฐานลูกค้าเดิมทีใ่ ช้บริการบ�ำรุงรักษาโครง
ข่ายอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้รับงานซ่อมแซมบ�ำรุงรักษาเพิ่มเติมหลายโครงการ
รายได้อื่น
ในปี 2559 และ 2560 บริษัทฯ มีรายได้อื่น จ�ำนวน 1.19 และ 1.67 ล้านบาท ตามล�ำดับ คิดเป็นร้อยละ 0.21 และ
ร้อยละ 0.17 ของรายได้รวม โดยรายได้อื่นที่ส�ำคัญของบริษัทฯ ได้แก่ ดอกเบี้ยรับ
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1.2 ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จา่ ยหลักของบริษทั ฯ ประกอบด้วยต้นทุนขายและบริการ ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริการ ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
และค่าใช้จ่ายทางการเงิน โดยในปี 2559 และ 2560 บริษัทฯ มีต้นทุนและค่าใช้จ่ายจ�ำนวน 535.02 ล้านบาท และจ�ำนวน
872.91 ล้านบาท ตามล�ำดับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 93.71 และร้อยละ 91.07 จากรายได้รวม
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

2559
ล้านบาท
484.13
19.71
30.97
0.22
535.02
570.96

2560
ร้อยละ
84.79
3.45
5.43
0.04
93.71
100.00

ล้านบาท
811.61
21.63
39.61
0.06
872.91
958.52

ร้อยละ
84.67
2.26
4.13
0.01
91.07
100.00

ต้นทุนขายและบริการ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย
รวมรายได้
			
ต้นทุนขายและบริการ
บริษัทฯ มีต้นทุนขายและบริการในปี 2559 และ 2560 จ�ำนวน 484.13 ล้านบาท และจ�ำนวน 811.61 ล้านบาท ตาม
ล�ำดับ หรือคิดเป็นอัตราก�ำไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 15.03 และร้อยละ 15.18 ต้นทุนขายและบริการของบริษัทฯ สามารถแบ่ง
ออกได้ตามธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่ ต้นทุนธุรกิจรับเหมาวางระบบ และต้นทุนธุรกิจจ�ำหน่ายอุปกรณ์และบ�ำรุงรักษา โดย
ต้นทุนขายและบริการหลักของทั้ง 2 ธุรกิจประกอบด้วย ต้นทุนเครื่องมือและอุปกรณ์ ค่าจ้างงานเหมา และค่าบริหารจัดการ
โครงการ
2559
ต้นทุนขายและบริการ

อัตราก�ำไร
ขั้นต้น (%)
222.34
14.27
261.79
15.66
484.13
15.03

ล้านบาท

2560
อัตราก�ำไร
ขั้นต้น (%)
457.15
16.14
354.46
13.91
811.61
15.18

ล้านบาท

ต้นทุนธุรกิจรับเหมาวางระบบ
ต้นทุนธุรกิจจ�ำหน่ายอุปกรณ์และบ�ำรุงรักษา
ต้นทุนขายและบริการรวม
		
ต้นทุนธุรกิจรับเหมาวางระบบ
ต้นทุนงานรับเหมาวางระบบของบริษทั ฯ มีจำ� นวน 222.34 ล้านบาทในปี 2559 และจ�ำนวน 457.15 ล้านบาทในปี 2560
หรือคิดเป็นอัตราก�ำไรขัน้ ต้นเท่ากับร้อยละ 14.27 และร้อยละ 16.14 ตามล�ำดับ การเพิม่ สูงขึน้ ของก�ำไรขัน้ ต้นเป็นผลมาจาก
การมีงานโครงการที่มีผลก�ำไรที่ดีจึงท�ำให้ภาพรวมของก�ำไรขั้นต้นสูงขึ้น
ต้นทุนการจ�ำหน่ายอุปกรณ์และบ�ำรุงรักษา
บริษัทฯ มีต้นทุนการจ�ำหน่ายอุปกรณ์และบ�ำรุงรักษาในปี 2559 และ 2560 จ�ำนวน 261.79 ล้านบาท และจ�ำนวน
354.46 ล้านบาท ตามล�ำดับ หรือคิดเป็นอัตราก�ำไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 15.66 และร้อยละ 13.91
ในปี 2560 บริษัทฯ มีอัตราก�ำไรขั้นต้นของการจ�ำหน่ายอุปกรณ์และบ�ำรุงรักษาลดลงเป็นร้อยละ 13.91 ซึ่งเป็นผลมา
จากการจ�ำหน่ายอุปกรณ์เพื่อใช้ในการปรับปรุงสถานีฐานที่บริษัทฯ ได้รับในไตรมาสที่ 1 ของปี 2560 ซึ่งมีอัตราก�ำไรขึ้นต้น
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ที่ต�่ำกว่าการจ�ำหน่ายอุปกรณ์อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ
ในปี 2559 และ 2560 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริการจ�ำนวน 19.71 ล้านบาท และจ�ำนวน 21.63 ล้านบาท
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.45 และร้อยละ 2.26 ของรายได้รวม โดยค่าใช้จ่ายในการขายและบริการหลักของบริษัทฯ ได้แก่ ค่า
ใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน เงินกองทุนประกันสังคม เงินกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น
ส�ำหรับปี 2560 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.78 จากงวดเดียวกันของปีก่อน โดย
ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน เนื่องจากในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2559 มีการปันส่วนค่าใช้จ่ายพนักงานในฝ่าย
ผลิตภัณฑ์และโซลูชนั่ ทีเ่ ข้าไปช่วยบริหารงานโครงการจ�ำนวน 1.78 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม สัดส่วนค่าใช้จา่ ยในการขายและ
บริการต่อรายได้รวมลดลงจากร้อยละ 3.45 เป็นร้อยละ 2.26 เนื่องจากรายได้ของปี 2560 เพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก		
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจ�ำนวน 30.97 ล้านบาทในปี 2559 และจ�ำนวน 39.61 ล้านบาทในปี 2560 คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 5.42 และร้อยละ 4.13 ต่อรายได้รวมตามล�ำดับ ค่าใช้จา่ ยในการบริหารหลักประกอบด้วย ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับ
พนักงาน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับส�ำนักงาน และค่าธรรมเนียมวิชาชีพ นอกจากนี้ ในปี 2560 ได้มีการบันทึกค่าใช้จ่ายในการเข้า
จดทะบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นจ�ำนวน 2.19 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายทางภาษีที่ไม่ขอคืนในรายการค่า
ใช้จ่ายในการบริหารเป็นจ�ำนวน 4.44 ล้านบาท จึงท�ำให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 27.89 จากปี 2559 ด้วย
สาเหตุดังกล่าว
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายทางการเงินในปี 2559 และ 2560 จ�ำนวน 0.22 ล้านบาท และจ�ำนวน 0.06 ล้านบาท ตามล�ำดับ
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.04 และร้อยละ 0.01 ต่อรายได้รวม ค่าใช้จา่ ยทางการเงินของบริษทั ฯ ได้แก่ ดอกเบีย้ จ่ายส่วนทีเ่ หลือ
จากการปันส่วนเป็นต้นทุนโครงการ และค่าธรรมเนียมธนาคาร

1.3 ก�ำไรสุทธิ

จากผลการด�ำเนินงานที่กล่าวมาข้างต้น ท�ำให้ในปี 2559 และ 2560 บริษัทฯ มีก�ำไรสุทธิจ�ำนวน 27.11 ล้านบาท และ
จ�ำนวน 66.18 ล้านบาทตามล�ำดับ คิดเป็นอัตราก�ำไรสุทธิร้อยละ 4.75 และร้อยละ 6.90 ของรายได้รวม อัตราก�ำไรสุทธิของ
บริษัทฯ เพิ่มขึ้นในปี 2560 อย่างมีนัยส�ำคัญ สืบเนื่องมาจากการมีรายได้ที่มากขึ้น และ การควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่าย
ต่างๆ จึงส่งผลให้อัตราก�ำไรสุทธิเพิ่มสูงขึ้น
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2 ฐานะทางการเงิน
2.1 สินทรัพย์

ณ สิ้นปี 2559 และปี 2560 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจ�ำนวน 480.00 ล้านบาท และจ�ำนวน 971.26 ล้านบาท ตามล�ำดับ
โดยสินทรัพย์ทสี่ ำ� คัญของบริษทั ฯ ได้แก่ ลูกหนีก้ ารค้า รายได้ทยี่ งั ไม่เรียกช�ำระ สินค้าคงเหลือ และเงินฝากทีม่ ภี าระค�ำ้ ประกัน
ณ สิน้ ปี 2559 สัดส่วนของรายการสินทรัพย์ทสี่ ำ� คัญดังกล่าวต่อสินทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละ 47.74 ร้อยละ 26.54 ร้อยละ 0.24
และร้อยละ 10.92 ตามล�ำดับ และสิ้นปี 2560 สัดส่วนของรายการสินทรัพย์ที่ส�ำคัญดังกล่าวคิดเป็น ร้อยละ 31.72 ร้อยละ
14.79 ร้อยละ 15.31 และร้อยละ 13.28 ต่อยอดสินทรัพย์รวม ทั้งนี้ ในเดือนกันยายน 2560 บริษัทฯ ได้มีการเข้าจดทะเบียน
กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อท�ำการระดมทุน จึงท�ำให้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด มีสัดส่วนเป็นร้อยละ
19.40 ต่อยอดสินทรัพย์ ณ สิ้นปี 2560
ลูกหนี้การค้า
ณ สิน้ ปี 2559 และสิน้ ปี 2560 บริษทั ฯ มีลกู หนีก้ ารค้า-สุทธิจำ� นวน จ�ำนวน 229.00 ล้านบาท และจ�ำนวน 307.55 ล้านบาท
หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 47.71 และร้อยละ 31.67 ของสินทรัพย์รวมตามล�ำดับ
ระยะเวลาค้างช�ำระ

ณ 31 ธ.ค. 2559
ล้านบาท

ร้อยละ

ณ 31 ธ.ค. 2560
ล้านบาท

ร้อยละ

ลูกหนี้การค้า
ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ
90.43
39.49
171.60
55.80
ค้างช�ำระ
ไม่เกิน 3 เดือน
102.29
44.67
69.91
22.73
เกิน 3 เดือนไม่เกิน 6 เดือน
35.63
15.56
42.09
13.69
เกิน 6 เดือนไม่เกิน 12 เดือน
0.11
0.05
23.95
7.78
เกิน 12 เดือน
0.54
0.23
รวมลูกหนี้การค้า
229.00
100.00
307.55
100.00
หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การค้า – สุทธิ
229.00
307.55
จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่า ในปี 2559 บริษัทฯ มีสัดส่วนลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระและค้างช�ำระไม่เกิน 3 เดือน
จ�ำนวนร้อยละ 84.16 ของยอดลูกหนี้การค้า-สุทธิ
ณ สิ้นปี 2560 บริษัทฯ มีสัดส่วนลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ ค้างช�ำระไม่เกิน 3 เดือน ค้างช�ำระระหว่าง 3 เดือนไม่เกิน
6 เดือน และค้างช�ำระเกิน 6 เดือนไม่เกิน 12 เดือน เป็นร้อยละ 55.80 ร้อยละ 22.73 ร้อยละ 13.69 และร้อยละ 7.78 ของ
ยอดลูกหนี้การค้าก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามล�ำดับ โดยลูกหนี้ค้างช�ำระของบริษัทฯ เป็นลูกหนี้ที่รับการวางบิลจาก
บริษทั ฯ ตามงวดการช�ำระเงินแล้ว แต่อยูร่ ะหว่างรอการตรวจรับและตรวจเอกสารขัน้ สุดท้ายก่อนการช�ำระเงิน หรืออยูร่ ะหว่าง
กระบวนการแก้ไขสัญญาเพื่อท�ำการเบิกจ่ายต่อไป
รายได้ที่ยังไม่เรียกช�ำระ
จากการทีบ่ ริษทั ฯ ให้บริการวางระบบโทรคมนาคมแบบเบ็ดเสร็จ บริษทั ฯ จึงรับรูร้ ายได้ของงานดังกล่าวตามอัตราส่วน
ของงานที่ท�ำเสร็จ (Percentage of Completion) ซึ่งอาจไม่ตรงกับการเรียกเก็บเงินค่าบริการตามสัญญา ดังนั้น ณ สิ้นปี
2559 และสิ้นปี 2560 บริษัทฯ จึงมีรายได้ที่ยังไม่เรียกช�ำระจ�ำนวน 127.41 ล้านบาท และจ�ำนวน 143.67 ล้านบาท หรือคิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 26.54 และร้อยละ 14.79 ของสินทรัพย์รวมตามล�ำดับ
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สินค้าคงเหลือ
ณ สิ้นปี 2559 และสิ้นปี 2560 บริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือซึ่งเกิดจากการค�ำนวณตามอัตราส่วนของงานที่ท�ำเสร็จ
(Percentage of Completion) โดยมีจำ� นวน 1.15 ล้านบาท และจ�ำนวน 148.75 ล้านบาท ซึง่ มีการเพิม่ ขึน้ อย่างมีสาระส�ำคัญ
เนื่องจากมีโครงการหลักๆ ในปี 2560 ที่มีการน�ำส่งอุปกรณ์มายังหน้างานแต่อยู่ระหว่างขั้นตอนการติดตั้งจึงไม่สามารถรับรู้
เป็นรายได้ และต้องแสดงรายการเป็นสินค้าคงเหลือ ซึ่งสินค้าดังกล่าวเป็นของที่สั่งซื้อเพื่อโครงการนั้นๆ โดยเฉพาะและจะ
สามารถรับรู้เป็นรายได้เมื่อมีการติดตั้งและทดสอบต่อไปตามความคืบหน้าของงาน
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นของบริษัทฯ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า ภาษีซื้อยังไม่ถึงก�ำหนด ลูกหนี้กรมสรรพากร
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย เป็นต้น โดยในปี 2559 และปี 2560 บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น จ�ำนวน 7.81 ล้านบาท และ
จ�ำนวน 24.15 ล้านบาท ตามล�ำดับ สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2560 เพิ่มขึ้นจากรายการทางภาษีที่เพิ่มขึ้น
โดยมีภาษีซื้อยังไม่ถึงก�ำหนดจ�ำนวน 7.55 ล้านบาท และรายการภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อรอเครดิตคืน 11.67 ล้านบาท
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้ำประกัน
ในปี 2559 และปี 2560 บริษทั ฯ มีเงินฝากธนาคารทีม่ ภี าระค�ำ้ ประกัน จ�ำนวน 52.41 ล้านบาท และจ�ำนวน 128.96 ล้านบาท
ตามล�ำดับ โดยเงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้ำประกันจะเปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการในการใช้สินเชื่อของบริษัทฯ
ส่วนปรับปรุงส�ำนักงานและอุปกรณ์
ในปี 2559 และปี 2560 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ถาวรจ�ำนวน 3.22 ล้านบาท และจ�ำนวน 5.24 ล้านบาทตามล�ำดับ
ซึ่งสินทรัพย์ถาวรของบริษัทฯ มีเพียงส่วนปรับปรุงส�ำนักงาน เครื่องใช้ส�ำนักงาน ยานพาหนะและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เนื่องจาก บริษัทฯ ประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการ จึงไม่มีสินทรัพย์ถาวรขนาดใหญ่

2.2 แหล่งที่มาของเงินทุน
หนี้สิน
บริษัทฯ มีหนี้สินจ�ำนวน 314.89 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2559 และจ�ำนวน 474.92 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2560 โดยหนี้สิน
ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ได้แก่ เจ้าหนี้การค้า ซึ่งหนี้สินดังกล่าวเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
หนี้สินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นหนี้สินหมุนเวียน โดยสัดส่วนหนี้สินหมุนเวียนต่อหนี้สินรวมของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2559
และ ณ สิ้นปี 2560 เท่ากับร้อยละ 98.93 และร้อยละ 98.63 ตามล�ำดับ
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
บริษัทฯ มีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ณ สิ้นปี 2559 และสิ้นปี 2560 จ�ำนวน 166.42 ล้านบาท และจ�ำนวน
372.64 ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเปลี่ยนแปลงตามผลการด�ำเนินงานและต้นทุนของบริษัทฯ
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

ณ 31 ธ.ค. 2559
ล้านบาท
144.94
0.06
1.62
2.10
17.69
166.42

ร้อยละ
87.10
0.04
0.97
1.26
10.63
100.00

ณ 31 ธ.ค. 2560
ล้านบาท
352.95
1.05
1.88
16.76
372.64

ร้อยละ
94.72
0.28
0.50
4.50
100.00

รายงานประจ�ำปี 2560

138

บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหาชน)

โดยเจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ นื่ หลักของบริษทั ฯ คือ เจ้าหนีก้ ารค้า ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนีก้ ารค้าค่าอุปกรณ์ ค่าบริการ
และค่าจ้างเหมาในโครงการต่างๆ
ต้นทุนที่ยังไม่เรียกช�ำระ
ต้นทุนที่ยังไม่เรียกช�ำระของบริษัทฯ เกิดขึ้นในกรณีที่ผู้รับเหมาช่วงยังไม่เรียกเก็บเงินในโครงการที่บริษัทฯ มีการรับรู้
รายได้ตามขั้นความส�ำเร็จของงาน ท�ำให้ต้นทุนที่รับรู้สูงกว่าต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง โดยบริษัทฯ มีต้นทุนที่ยังไม่เรียกช�ำระ
ณ สิ้นปี 2559 และสิ้นปี 2560 จ�ำนวน จ�ำนวน 47.11 ล้านบาท และจ�ำนวน 35.89 ล้านบาท ตามล�ำดับ
รายได้รับล่วงหน้า
รายได้รบั ล่วงหน้าของบริษทั ฯ เกิดขึน้ เมือ่ บริษทั ฯ สามารถเก็บเงินตามงวดงานได้มากกว่าการรับรูร้ ายได้ทเี่ กิดขึน้ ตามขัน้
ความส�ำเร็จของงาน ส่วนใหญ่จะเกิดขึน้ ในโครงการทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั งินล่วงหน้าจากผูว้ า่ จ้างหลังจากเซ็นสัญญา โดยบริษทั ฯ
มีรายได้รับล่วงหน้า ณ สิ้นปี 2559 และสิ้นปี 2560 จ�ำนวน 25.64 ล้านบาท และจ�ำนวน 40.63 ล้านบาท ตามล�ำดับ
ส่วนของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นจ�ำนวน 165.10 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2559 และจ�ำนวน 496.34 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2560
โดยส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากผลประกอบการของบริษัทฯ ในแต่ละงวด และในเดือนเมษายน ปี 2560 มีการเพิ่มทุนอีก
50 ล้านบาท โดยการเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นจ�ำนวน 100 ล้านหุ้น ในราคา 0.50 บาท และ
ในเดือนกันยายน ปี 2560 ได้มกี ารเสนอขายหุน้ สามัญเพือ่ เสนอขายให้กบั กรรมการและ/หรือพนักงานรวมถึงประชาชนทัว่ ไป
เป็นครัง้ แรกอีกจ�ำนวน 120,000,000 หุน้ ในราคา 1.84 บาทต่อหุน้ โดยมีสว่ นเกินมูลค่าหุน้ สามัญเป็นจ�ำนวน 155.06 ล้านบาท
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน
บริษทั ฯ มีอตั ราส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ เท่ากับ 1.91 เท่า และ 0.96 เท่า ณ สิน้ ปี 2559 และสิน้ ปี 2560 ตามล�ำดับ
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