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แนวทางการ
ด�าเนินธุรกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)
•  เป็นผู้น�ำด้ำนวิศวกรรมและเทคโนโลยี

ดจิทิลัด้วยนวัตกรรม เพือ่ควำมพงึพอใจ 
ของลูกค้ำโดยยึดหลักธรรมำภิบำล

พันธกิจ (Mission)
• พัฒนำบุคลำกรให้มีองค์ควำมรู้และ

ศักยภำพให้ทันต่อกำรเปล่ียนแปลง
ของเทคโนโลยีอย่ำงต่อเนื่อง

• ตอบสนองควำมต้องกำรและควำมพึง
พอใจ เพ่ือประโยชน์สงูสดุให้แก่ลกูค้ำ

• ปลูกฝังจริยธรรมภำยในองค์กรและ
ค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อมพร้อมช่วยเหลือ
ชุมชนและสังคม

ค่านิยมหลัก (Core Values)
• มีทัศนคติที่ดี (Attitude)

• ท�ำงำนอย่ำงมีควำมสุข
(Happiness)

• เติบโตด้วยกันอย่ำงยั่งยืน 
(Sustainability)

 

ปณิธานในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท
 บรษิทัมคีวำมตัง้ใจอย่ำงแน่วแน่ในกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงมคีณุธรรม ยึดมัน่ในหลกัจรยิธรรมหรอืหลกัควำมประพฤตท่ีิดงีำม 
มีกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี มุ่งมั่นในกำรพัฒนำนวัตกรรมและโซลูชั่นทำงด้ำนโทรคมนำคมให้ถูกต้องตรงกับควำมต้องกำรของ
ลูกค้ำและเกิดควำมพึงพอใจในสินค้ำและบริกำรของบริษัท บริษัทรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่ำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน 
รับผิดชอบต่อชุมชน สังคม รวมทั้งร่วมรักษำสิ่งแวดล้อม
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ข้อมูลทางการเงิน	

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันสิ้นสุด ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559

ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์รวม 854.18 971.26 480.00

หนี้สินรวม 335.13 474.92 314.89

ส่วนของผู้ถือหุ้น 519.05 496.34 165.10

ผลประกอบการ

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 1,015.55 956.85 569.77

รำยได้รวม 1,017.95 958.52 570.96

ต้นทุนขำยและบริกำรและค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร 910.07 872.86 534.80

ก�ำไร (ขำดทุน) สุทธิ 85.71 66.18 27.11

อัตราส่วนการเงิน

อัตรำก�ำไรขั้นต้น (%) 16.85% 15.18% 15.03%

อัตรำก�ำไรสุทธิ (%) 8.42% 6.90% 4.75%

อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 16.88% 20.01% 17.89%

ก�ำไรต่อหุ้น (บำท) 0.19 0.20* 0.12

อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่ำ) 0.65 0.96 1.91

มูลค่ำตำมบัญชี (บำท/หุ้น) 1.15 1.48* 0.72

* ปรับด้วยจ�ำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของหุ้นที่ออกระหว่ำงปี และจ�ำนวนหุ้นสำมัญตำมสัดส่วนของรำคำพำร์ที่ 0.50 บำทต่อหุ้น  
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บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่นส์ เน็ทเวิร์คส จ�ากัด (มหาชน) “ICN”  
ก่อต้ังเม่ือวันที่ 13 กันยายน 2550 ด�าเนินธุรกิจวิศวกรรมระบบส่ือสารโทรคมนาคม 
ให้กับลูกค้าภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและบริษัทเอกชน บริษัทมีบุคลากรท่ีมีความรู้และ 
ความเช่ียวชาญในการออกแบบ รวบรวม อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารเข้ามาประยุกต์ ให้เป็นระบบ เหมาะสมกับความต้องการ 
ของแต่ละองค์กรหรือเรียกว่า System Integrator

วันที่  15 พฤษภำคม 2561 คุณมนชัย  
มณีไพโรจน ์  ประธำนเจ ้ำหน ้ำ ท่ีบริหำร  
ได้รับเกียรติเป็นแขกรับเชิญสัมภำษณ์ใน
รำยกำร Money Talk Weekly โดยผู้ด�ำเนิน
รำยกำร ดร.นิเวศน์ เหมวชริวรำกร และ อ.เสน่ห์ 
ศรีสุวรรณ ร่วมพูดคุยประวัติควำมเป็นมำของ
บริษัท มุมมองและทิศทำง รวมถึงโครงกำร
ที่บริษัทมุ่งเน้นท้ังในปัจจุบัน และในอนำคต 
อีกท้ังยังได้แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นเก่ียวกับ
อุตสำหกรรมโทรคมนำคม

นำยมนชัย มณีไพโรจน์ ประธำนเจ้ำหน้ำที่
บรหิำร เปิดเผยว่ำ บรษิทัเข้ำร่วมโครงกำรสะสม
หุ ้นส�ำหรับพนักงำนบริษัท (EJIP) เพ่ือเป็น 
รปูแบบหนึง่ของกำรให้ผลตอบแทนกับพนักงำน
และสร้ำงควำมรู ้สึกมีส่วนร่วมในควำมเป็น
เจ้ำของบริษัท โดยโครงกำรน้ีเป็นโครงกำร
ลงทุนซื้อหุ ้นสะสมของบริษัทเป ็นรำยงวด  
ระยะเวลำโครงกำร 3 ป ี  นับตั้ งแต ่ วันท่ี  
1 สิงหำคม 2561 - 31 กรกฎำคม 2564 

วันที่  1 กรกฎำคม 2561 นำยธรรมวัฒน์  
อุชุไพบูลย์วงศ์ ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำย
และกำรตลำด ให้กำรต้อนรับคณะผู้บริหำร
จำกตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และนำยก
สมำคมบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์  
เอ็ม เอ ไอ ในงำน “mai Forum 2018 มหกรรม
รวมพลังคน mai ครั้งที่ 5” ณ โรงแรมเซ็นทำรำ 
แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิล์ด

วันท่ี 26 กันยำยน 2561 นำงสำวภัทร์นรินทร์  
มลิวัลย์ ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกำรเงินและ
บัญชี  ได ้รับเ กียรติจำกตลำดหลักทรัพย  ์
แห่งประเทศไทย ในกำรบันทึกเทปสัมภำษณ์
พิเศษรำยกำร “ห ้องเรียนผู ้ประกอบกำร  
IPO Roadmap” ตอน Financial Reporting 
and Disclosure: Important Issues for 
IPO Candidates ท่ี ICN อำคำร ดี.เค.เจ.  
เขตลำดพร้ำว 

วันท่ี 12 พฤศจกิำยน 2561 นำงสำวภทัร์นรนิทร์ 
มลิวัลย์ ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยกำรเงินและ 
บัญชี ได ้รับเกียรติจำกฝ่ำยพัฒนำควำมรู ้ 
ผูป้ระกอบกำร ตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
เข้ำร่วมเป็นวิทยำกรในหลักสูตร “Internal 
Control for IPO” 

วันที่ 17 กรกฎำคม 2561 นำงสำวภัทร์นรินทร์ 
มลิวัลย์ ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยกำรเงินและ
บัญชี  ได ้รับเกียรติจำกตลำดหลักทรัพย  ์
แห ่งประเทศไทย และตลำดหลักทรัพย ์  
เอ็ม เอ ไอ (mai) เข้ำร่วมเป็นวิทยำกรในงำน
เสวนำ SMART IPO “เตรียมตัวอย่ำงไร.... 
ให้พร้อมก่อนเข้ำจดทะเบียน” 



สารจากประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 ในปี 2561 เป็นปีที่ครบรอบ 1 ปี ของบริษัทที่ได้เข้ำจดทะเบียน 
ซื้อขำยหลักทรัพย์กับตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นอีกหน่ึงปี
ของกำรขับเคล่ือนธุรกิจของบริษัทให้เติบโตตำมแผนธุรกิจท่ีได้วำงไว้
อย่ำงเป็นล�ำดับ ภำยใต้กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่เสริมสร้ำงควำมเชื่อ
มั่นของนักลงทุนอย่ำงต่อเนื่อง คณะกรรมกำรบริษัทในฐำนะผู้น�ำท่ี
ต้องรับผิดชอบต่อกำรด�ำเนินธุรกิจได้ค�ำนึงถึงกำรก�ำกับดูแลกิจกำร 
ที่เป็นปัจจัยส�ำคัญอย่ำงหนึ่งในกำรปรับปรุงประสิทธิภำพขององค์กร  
ซึ่งเก่ียวกับควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคณะกรรมกำร ฝ่ำยจัดกำร และผู้มี
ส่วนได้เสียอ่ืน ๆ ท�ำให้กิจกำรมีระบบกำรบริหำรและกำรจัดกำรท่ีมี
คณุภำพ รวมทัง้มกีำรเปิดเผยข้อมลูทีโ่ปร่งใส มมีำตรฐำนกำรตรวจสอบ
ภำยในอย่ำงมีประสิทธิภำพ และมีผลกำรปฎิบัติงำนที่เป็นมำตรฐำน  
เพ่ือส่งเสริมประสิทธิภำพ สร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน และเพ่ิม
มูลค่ำแก่กิจกำร ซึ่งจะสร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย

 ปัจจุบันนี้ กำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี
เป็นไปอย่ำงรวดเรว็ท�ำให้องค์กรต่ำง ๆ  ต้องปรบัตวัเพ่ือให้สำมำรถรกัษำ
ควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขนัธุรกิจ เทคโนโลยี Internet of Things (IoT) 
ถือเป็นเทคโนโลยีทีส่�ำคญัทีท่�ำให้สิง่ต่ำง ๆ  สำมำรถเชือ่มต่อเข้ำกับระบบ
อนิเตอร์เน็ต ท�ำให้มนษุย์สำมำรถเก็บข้อมลูหลำกหลำยชนดิเป็นปรมิำณ
มหำศำลอย่ำงที่ไม่เคยท�ำได้มำก่อน ซึ่งจะช่วยให้เกิดกระบวนกำร
เปลี่ยนผ่ำนทำงดิจิตัล (Digital Transfromation) และเป็นปัจจัยส�ำคัญ
ในกำรขับเคล่ือนระบบเศรษฐกิจดิจิทัลในประเทศไทย จำกข้อมูลของ 
ส�ำนักงำน กสทช. คำดกำรณ์ว่ำเทคโนโลยี IoT จะเข้ำไปมีบทบำททำง
เศรษฐกิจในหลำยภำคส่วนของประเทศ มูลค่ำกำรใช้จ่ำยในธุรกิจ IoT 
จะเพิ่มขึ้นกว่ำร้อยละ 249 ในปี 2565 เทียบกับปี 2560 จึงต้องเตรียม
กำรรองรับกำรพัฒนำของเทคโนโลยี IoT ในหลำยด้ำน ด้วยวิสัยทัศน์ 
(Vision) พันธกิจ (Mission) และค่ำนยิมหลกั (Core Values) ของบรษิทั 
เรำยังคงมุ่งมั่นพัฒนำบุคลำกรให้มีองค์ควำมรู้และศักยภำพให้ทันต่อ
กำรเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีอย่ำงต่อเนื่อง มีควำมเชี่ยวชำญอัน 
ทันสมัย ที่สำมำรถตอบสนองต่อกำรเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีท่ี
เกิดขึ้น เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรและควำมพึงพอใจเพื่อประโยชน์
สูงสุดของลูกค้ำ

 สดุท้ำยน้ี ในนำมของคณะกรรมกำรบรษิทั ผูบ้รหิำรและพนกังำน
ทกุคน ขอขอบคณุท่ำนผูถื้อหุ้น พันธมติรทำงธุรกิจ อนัรวมถึง ลกูค้ำ คูค้่ำ 
สถำบนักำรเงนิและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทุกท่ำนทีไ่ด้ให้ควำมไว้วำงใจและ
สนับสนนุกำรด�ำเนนิงำนของบรษิทั ส่งผลให้บรษิทัมผีลกำรประกอบกำร
ที่ดีตลอดระยะเวลำ 1 ปี ท่ีผ่ำนมำ และในปี 2562 เรำจะยังคงมุ่งมั่น 
ร่วมกันเป็นส่วนหน่ึงในกำรยกระดบัและสร้ำงสรรค์นวัตกรรมด้ำนระบบ
กำรสื่อสำรโทรคมนำคม เพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจควบคู่ไปกับกำรพัฒนำ
สังคมของประเทศไทยภำยใต้หลักธรรมำภิบำล และกำรด�ำเนินธุรกิจ 
ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมด้วยจิตส�ำนึกในกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติ
อย่ำงมีประสิทธิภำพ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู ้ถือหุ ้นและ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยอย่ำงยั่งยืนต่อไป

นำยเสกสรรศ์  รอยลำภเจริญพร 
ประธำนกรรมกำรบริษัท

นำยมนชัย มณีไพโรจน์
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร

ในปี 2562  
เราจะยังคงมุ่งมั่น 

ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่ง 
ในการยกระดับและ 

สร้างสรรค์นวัตกรรมด้าน 
ระบบการสื่อสารโทรคมนาคม  

เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ 
ควบคู่ ไปกับการพัฒนา 
สังคมของประเทศไทย 

ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
และการด�าเนินธุรกิจ 

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2561



คณะกรรมการบริษัท

1	 นายเสกสรรศ์		รอยลาภเจริญพร	2

ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

2.	 นายมนชัย		มณี ไพโรจน์	 
กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
(กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท)

3.	 นายรณภูมิ		รุ่งเรืองผล	1

กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท)

4.	 นายพีระ		เลาหสมบูรณ ์
กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท)
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บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2561



5.	 นายอนุวัติร์		เหลืองทวีกุล 
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

6.	 นายชนะชัย		กุลนพฤกษ ์
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

หมายเหตุ : 1 เป็นกรรมกำรที่ได้รับแต่งตั้งจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2559
  2 เป็นกรรมกำรที่ได้รับแต่งตั้งจำกที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2560 เมื่อวันที่ 18 เมษำยน 2560 และได้รับแต่งตั้งเป็น 

ประธำนกรรมกำรบริษัทจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 28 มิถุนำยน 2560
 3 เป็นกรรมกำรที่ได้รับแต่งตั้งจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกำยน 2561  

โดยมี นำงสำวภัทร์นรินทร์ มลิวัลย์ เป็นเลขำนุกำรบริษัท ซึ่งได้รับกำรแต่งตั้งจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 2/2559  
เมื่อ วันที่ 31 มีนำคม 2559

7.	 นางสาวภัทร์นรินทร์		มลิวัลย์	3

กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี  
และเลขานุการบริษัท (กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท)
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บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2561



BOARD	OF
DIRECTORS	



คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม

• ปริญญำตรี วิศวกรรมโทรคมนำคม สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ เจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 107/2008

ประสบการณ์ท�างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

• 29 มิ.ย. 2560 - ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำรบริษัท ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ 
บมจ. อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส

• 18 เม.ย. 2560 - 28 มิ.ย. 2560 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ 
บมจ. อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส

• 2559 - ปัจจุบัน กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย มหำวิทยำลัยสวนดุสิต

• 2552 ที่ปรึกษำประธำนกรรมกำร บมจ. กสท โทรคมนำคม

• 2549 - 2551 กรรมกำร                         บมจ. กสท โทรคมนำคม

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (28/12/2561)              

 -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร          

 -

นายเสกสรรศ์  รอยลาภเจริญพร
ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
อายุ 74 ปี 

ประวัติกรรมการบริษัท
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บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2561



คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม

• Master of Information Systems, City University, U.S.A.

• ปริญญำตรี วิทยำศำสำตรบัณฑิต มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  
รุ่นที่ 103/2013

ประสบการณ์ท�างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

• พ.ค. 2557 - ปัจจุบัน กรรมกำรบริษัท  
และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
บมจ. อินฟอร์เมชั่น แอนด์  
คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส

• 2553 - 2556 รองกรรมกำรผู้จัดกำร 
บมจ. ล็อกซเล่ย์ ไวร์เลส

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (28/12/2561)              

 19.43%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร          

 -

นายมนชัย  มณีไพโรจน์ 
กรรมการบริษัท  
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท)

อายุ 56 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม

• ปริญญำโท Industrial Education,  
Texas Southern University, U.S.A.

• ปริญญำตรี Construction Technology,  
Texas Southern University, U.S.A.

• ปริญญำตรี นิติศำสตรบัณฑิต มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  
รุ่นที่ 133/2017

ประสบการณ์ท�างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

• พ.ค. 2559 - ปัจจุบัน กรรมกำรบริษัท  
บมจ. อินฟอร์เมชั่น แอนด์  
คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส

• 2557 - 2558 กรรมกำรบริษัท 
บจ. อินฟอร์เมชั่น แอนด์  
คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส

• 2543 - ปัจจุบัน กรรมกำร 
บจ. ไอด้ำพำร์เซ็ล โพสต์

• 2539 - ปัจจุบัน กรรมกำร 
บจ. วังประดู่

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (28/12/2561)              

 0.07%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร          

 -

นายรณภูมิ  รุ่งเรืองผล 
กรรมการบริษัท 
(กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท)

อายุ 68 ปี
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บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2561



คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม

• ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยรังสิต

• ปริญญำตรี วิทยำศำสำตรบัณฑิต (สำขำบัญชี)  
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)  
รุ่นที่ 24/2002  

• หลักสูตร Successful Formulation & Execution the Strategy  
(SFE) รุ่นที่ 3/2009

• หลักสูตร How to Measure the Success of Corporate Strategy 
(HMS) รุ่นที่ 4/2014

• หลักสูตร Roll of Compensation Committee (RCC)  
รุ่นที่ 21/2016

ประสบการณ์ท�างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

• 2559 - ปัจจุบัน กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอิสระ  
บมจ. อินฟอร์เมชั่น แอนด์  
คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส

• 2555 - ปัจจุบัน กรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน 
บมจ. รำชธำนี ลิสซิ่ง

• 2553 - ปัจจุบัน กรรมกำร 
บมจ. รำชธำนี ลิสซิ่ง

• 2552 - ปัจจุบัน รองกรรมกำรผู้จัดกำร 
บมจ. ธนำคำรธนชำต

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (28/12/2561)              

 0.07%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร          

 -

นายอนุวัติร์ เหลืองทวีกุล
กรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการอิสระ
อายุ 55 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม

• ปริญญำโท School of Advance Telecom Management, 
Asian Institute of Technology

• ปริญญำตรี Faculty of Science Applied Physics, 
Solid State Electronics  
สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  
รุ่นที่ 131/2016

ประสบการณ์ท�างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

• พ.ค. 2558 - ปัจจุบัน กรรมกำรบริษัท  
บมจ. อินฟอร์เมชั่น แอนด์  
คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส

• 2550 - 2557 กรรมกำรผู้จัดกำร 
บจ. อินฟอร์เมชั่น แอนด์  
คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (28/12/2561)              

 7.77%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร          

 -

นายพีระ เลาหสมบูรณ์  
กรรมการบริษัท  
(กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท)

อายุ 51 ปี
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บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2561



คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม

• ปริญญำโท บัญชี/บริหำรุรกิจ มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย

• ปริญญำตรี บัญชี มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  
รุ่นที่ 133/2017

ประสบการณ์ท�างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

• 2559 - ปัจจุบัน กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอิสระ 
บมจ. อินฟอร์เมชั่น แอนด์  
คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส

• 2551 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  
(สำยงำนกลุ่มธุรกิจ) 
และเลขำนุกำรบริษัท 
บมจ. กุลธรเคอร์บี้

• 2557 - 2560 กรรมกำร 
บจ. กุลธร แมททีเรยีลส์ แอนด์ คอนโทรลส์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (28/12/2561)              

  0.07%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร          

 -

นายชนะชัย กุลนพฤกษ์
กรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการอิสระ
อายุ 55 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม

• ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ

• ปริญญำตรี อักษรศำสตร์ ภำควิชำภำษำเยอรมัน  
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

• หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 73/2016

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 155/2018

ประสบการณ์ท�างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

• 2561 - ปัจจุบัน กรรมกำรบริษัท 
ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกำรเงินและบัญชี  
และเลขำนุกำรบริษัท 
บมจ. อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น  
เน็ทเวิร์คส

• 2559 - ปัจจุบัน ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยกำรเงินและบัญชี  
และเลขำนุกำรบริษัท 
บมจ. อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น  
เน็ทเวิร์คส

• 2557 - ปัจจุบัน ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยกำรเงินและบัญชี  
บมจ. อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น  
เน็ทเวิร์คส

• 2556 - 2557 ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยปฏิบัติกำร 
บจ. ลอว์ตันเอเชีย อินชัวรันส์ โบรกเกอร์

• 2555 - 2556 หัวหน้ำส�ำนักกลยุทธ์ 
บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท 

• 2551 - 2554 ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีสำยบริหำรกำรเงิน / 
รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรฝ่ำยกำรพำณิชย ์
บรษิทั ซเีมนส์ ไอที โซลชูัน่ส์ แอนด์ เซอร์วสิเซส จ�ำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (28/12/2561)              

 0.14%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร          

 -

นางสาวภัทร์นรินทร์ มลิวัลย์ 
กรรมการบริษัท  
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี  
และเลขานุการบริษัท 
(กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท)

อายุ 43 ปี
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บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2561



MANAGEMENT
MEMBERS



คณะผู้บริหาร

1.	 นายมนชัย		มณี ไพโรจน์	 
กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
(กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท)

2.	 นางสาวภัทร์นรินทร์		มลิวัลย ์
กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี และ
เลขานุการบริษัท (กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท)

3.	 นายธรรมวัฒน์		อุชุไพบูลย์วงศ์	 
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด

4.	 นายสุวัฒน์		อยู่เจริญ 
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการ

5.	 นายสุรศักดิ์		กองจันทรา 
รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายขาย 3
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บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2561



8.	 นางวิ ไลพร		ธรรมวิชัย 
รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารทั่วไป

9.	 นางสาววัลภา		เหลืองดิลก 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี และผู้ควบคุมดูแลการท�าบัญชี

6.	 นายวรพจน์		วงษ์สวัสดิ ์
รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายขาย 4

7.	 นายเอกพจน์		บุณยรัตพันธ ์
รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการ

15

บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2561



คณะผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม

• Master of Information Systems, City University, U.S.A.

• ปริญญำตรี วิทยำศำสำตรบัณฑิต มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 103/2013

 ประสบการณ์ท�างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

• พ.ค. 2557 - ปัจจุบัน กรรมกำรบริษัท และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
บมจ. อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส

• 2553 - 2556 รองกรรมกำรผู้จัดกำร 
บมจ. ล็อกซเล่ย์ ไวร์เลส

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (28/12/2561)              

 19.43%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร          

 -

นายมนชัย มณีไพโรจน์ 
กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท)

อายุ 56 ปี
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บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2561



นางสาวภัทร์นรินทร์ มลิวัลย์
กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี และเลขานุการบริษัท 
(กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท)

อายุ 43 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม

• ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ

• ปริญญำตรี อักษรศำสตร์ ภำควิชำภำษำเยอรมัน จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

• หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 73/2016

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 155/2018

ประสบการณ์ท�างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

• 2561 - ปัจจุบัน กรรมกำรบริษัท ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกำรเงินและบัญชี และเลขำนุกำรบริษัท 
บมจ. อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส

• 2559 - ปัจจุบัน ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกำรเงินและบัญชี และเลขำนุกำรบริษัท 
บมจ. อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส

• 2557 - ปัจจุบัน ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกำรเงินและบัญชี  
บมจ. อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส

• 2556 - 2557 ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปฏิบัติกำร 
บจ. ลอว์ตันเอเชีย อินชัวรันส์ โบรกเกอร์

• 2555 - 2556 หัวหน้ำส�ำนักกลยุทธ์ 
บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท 

• 2551 - 2554 ประธำนเจ้ำหน้ำที่สำยบริหำรกำรเงิน / รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรฝ่ำยกำรพำณิชย ์
บริษัท ซีเมนส์ ไอที โซลูชั่นส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จ�ำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (28/12/2561)              

 0.14%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร          

 -
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บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2561



คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม

• ปริญญำตรี วิศวกรรมไฟฟ้ำ  
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประสบการณ์ท�างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

• 2561 - ปัจจุบัน ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำยและกำรตลำด 
บมจ. อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น  
เน็ทเวิร์คส

• 2558 - 2560 ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปฎิบัติกำร 
บมจ. อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น  
เน็ทเวิร์คส

• 2553 - 2558 ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโส 
บมจ. ล็อกซเล่ย์ ไวร์เลส

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (28/12/2561)              

 0.14%               

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร          

 -

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม
• ปริญญำโท Telecommunications Asian  

Institute of Technology

• ปริญญำตรี วิศวกรรมไฟฟ้ำ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

ประสบการณ์ท�างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

• 2561 - ปัจจุบัน ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปฎิบัติกำร 
บมจ. อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น  
เน็ทเวิร์คส

• 2558 - 2560 รองกรรมกำรผู้จัดกำรฝ่ำยบริหำรโครงกำร

  บมจ. อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น  
เน็ทเวิร์คส

• 2554 - 2558 ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำร 
บมจ. ล็อกซเล่ย์ ไวร์เลส

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (28/12/2561)              

 0.05%               

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร          

 -

นายธรรมวัฒน์ อุชุไพบูลย์วงศ์
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด
อายุ 49 ปี

นายสุวัฒน์ อยู่เจริญ
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการ
อายุ 46 ปี
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บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2561



คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม
• ปริญญำโท Telecommunications Asian  

Institute of Technology

• ปริญญำตรี วิศวกรรมไฟฟ้ำ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

ประสบการณ์ท�างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

• 2561 - ปัจจุบัน ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปฎิบัติกำร 
บมจ. อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น  
เน็ทเวิร์คส

• 2558 - 2560 รองกรรมกำรผู้จัดกำรฝ่ำยบริหำรโครงกำร

  บมจ. อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น  
เน็ทเวิร์คส

• 2554 - 2558 ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำร 
บมจ. ล็อกซเล่ย์ ไวร์เลส

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (28/12/2561)              

 0.05%               

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร          

 -

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม

• ปริญญำโท เศรษศำสตร์ธุรกิจ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

• ปริญญำตรี วิศวกรรมอิเลคทรอนิคส์ สถำบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง

ประสบการณ์ท�างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

• 2561 - ปัจจบุนั รองกรรมกำรผู้จัดกำรฝ่ำยขำย 3 
บมจ. อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น  
เน็ทเวิร์คส

• 2557 - 2560 รองกรรมกำรผูจ้ดักำรฝ่ำยขำย - โครงกำรพิเศษ 2 
บมจ. อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น  
เน็ทเวิร์คส

• 2554 - 2557 ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำย 
บมจ. ล็อกซเล่ย์ ไวร์เลส

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (28/12/2561)              

 0.32%              

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร          

 -

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม

• ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยศรีปทุม

• ปริญญำตรี วิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเอเชียอำคเนย์

ประสบการณ์ท�างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

• 2561 - ปัจจบุนั รองกรรมกำรผู้จัดกำรฝ่ำยขำย 4

  บมจ. อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น  
เน็ทเวิร์คส

• 2537 - 2560 ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำย 
บจ.ยูไนเต็ด เทเลคอม เซลส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (28/12/2561)              

 0.01%              

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร          

 -

นายสุรศักดิ์ กองจันทรา
รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายขาย 3
อายุ 50 ปี

นายวรพจน์ วงษ์สวัสดิ์
รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายขาย 4
อายุ 50 ปี
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คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม

• ปริญญำตรี วิศวกรรมอิเลคทรอนิคส์  
สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง

ประสบการณ์ท�างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

• 2561 - ปัจจุบัน รองกรรมกำรผู้จัดกำรฝ่ำยบริหำรโครงกำร 
บมจ. อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น  
เน็ทเวิร์คส

• 2558 - 2560 รองกรรมกำรผูจ้ดักำรฝ่ำยบรกิำรและซ่อมบ�ำรุง 
บมจ. อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น  
เน็ทเวิร์คส

• 2556 - 2558 ผู้จัดกำรอำวุโส 
บมจ. ล็อกซเล่ย์ ไวร์เลส

• 2539 - 2556  ผู้จัดกำรโครงกำร 
บจ. ซีเมนส์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (28/12/2561)              

 0.09%               

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร          

 -

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม

• ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยกรุงเทพ

ประสบการณ์ท�างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

• 2561 - ปัจจุบัน รองกรรมกำรผู้จัดกำรฝ่ำยบริหำรทั่วไป 
บมจ. อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น  
เน็ทเวิร์คส

• 2541 - 2560 ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโส 
บมจ. ล็อกซเล่ย์ ไวร์เลส

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (28/12/2561)              

 0.01%              

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร          

 -

นายเอกพจน์ บุณยรัตพันธ์
รองกรรมการผู้จัดการ 
ฝ่ายบริหารโครงการ
อายุ 46 ปี

นางวิไลพร ธรรมวิชัย
รองกรรมการผู้จัดการ 
ฝ่ายบริหารทั่วไป
อายุ 51 ปี
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คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม

• ปริญญำโท บริหำรธุรกิจทำงบัญชี มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

• ปริญญำตรี บัญชี มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

ประสบการณ์ท�างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

• 2560 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรฝ่ำยบัญชี และผู้ควบคุมดูแลกำรท�ำบัญช ี
บมจ. อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส

• 2550 - ปัจจุบัน กรรมกำร 
บจ. สิงห์ไทย ดอท คอม

• 2558 - 2559 ผู้จัดกำรอำวุโสฝ่ำยบัญชี 
บจ. อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส

• 2557 - 2558 ผู้จัดกำรแผนกบัญชีและภำษี 
บจ. ปตท.บริหำรธุรกิจค้ำปลีก

• 2543 - 2556 ผู้จัดกำรแผนกบัญชี 
บจ. ยี่หนินอำหำรแช่แข็ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (28/12/2561)              

 0.03%              

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร          

 -

นางสาววัลภา เหลืองดิลก
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี  
และผู้ควบคุมดูแลการท�าบัญชี
อายุ 47 ปี
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

 บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 13 กันยำยน 2550  
โดยในปี 2557 บริษัทได้มีกำรปรับโครงสร้ำงองค์กรเพ่ือให้บริษัทมีศักยภำพในกำรให้บริกำรมำกขึ้น รวมทั้งมีกำรเพ่ิมทุนอีก  
65 ล้ำนบำท รวมเป็น 115 ล้ำนบำท และได้แต่งตั้งประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรคนใหม่ คือ นำยมนชัย  มณีไพโรจน์ ซึ่งเป็น 
ผู้มีประสบกำรณ์ในธุรกิจกำรสื่อสำรโทรคมนำคมกว่ำ 25 ปี เข้ำมำบริหำรกิจกำรพร้อมกับทีมผู้บริหำรและพนักงำนซึ่งล้วน
เป็นผู้มีประสบกำรณ์ในกำรท�ำงำนด้ำนระบบสื่อสำรโทรคมนำคมให้กับบริษัทโทรคมนำคมชั้นน�ำระดับประเทศกว่ำ 40 คน  
ด้วยประสบกำรณ์ ควำมรูแ้ละควำมเชีย่วชำญของทมีผูบ้รหิำรและพนกังำนใหม่ของบรษิทั ส่งผลท�ำให้บรษิทั สำมำรถให้บรกิำร
รับเหมำวำงระบบสื่อสำรโทรคมนำคมแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Business) โดยครอบคลุมตั้งแต่ให้ค�ำปรึกษำ ออกแบบ จัดหำ 
ติดตั้ง ทดสอบ เชื่อมต่อระบบ และให้บริกำรหลังกำรขำย โดยบริษัท จะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์จำกพันธมิตรทำงกำรค้ำซึ่งเป็น 
ผู้ผลิตชั้นน�ำของโลกไม่ว่ำจะเป็น Nokia Alcatel-Lucent (Nokia ได้ท�ำกำรซื้อกิจกำรของ Alcatel-Lucent ในปี 2559), Huawei, 
Coriant, Oscilloquartz และ Gemalto เป็นต้น  นอกจำกนี้ เพื่อที่จะสำมำรถให้บริกำรลูกค้ำแบบครบวงจร  บริษัท ยังให้บริกำร
จ�ำหน่ำยอุปกรณ์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์ที่ลูกค้ำซื้อเก็บส�ำรองไว้ใช้ทดแทน (Supply) และให้บริกำรบ�ำรุงรักษำโครงข่ำยระบบ
สือ่สำรโทรคมนำคม (Maintenance)  และในปี 2559 บรษิทัได้เริม่ธุรกิจออกแบบและวำงระบบงำนก่อสร้ำงและวำงระบบไฟฟ้ำ  
(Construction and Electrical Systems) โดยได้ให้บรกิำรก่อสร้ำงดำต้ำเซน็เตอร์แก่ผูใ้ห้บรกิำรโทรคมนำคมขนำดใหญ่รำยหนึง่

 เมื่อวันท่ี 18 เมษำยน 2560 ท่ีประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2560 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทแปรสภำพเป็นบริษัทมหำชน
จ�ำกัด โดยเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหำชน) รวมทั้งเพ่ิมทุนจดทะเบียน 
จ�ำนวน 110 ล้ำนบำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม 115 ล้ำนบำท เป็น 225 ล้ำนบำท ซึ่งส่งผลให้ ณ วันท่ี 27 เมษำยน 2560  
บริษัท มีทุนที่เรียกช�ำระแล้วจ�ำนวน 165 ล้ำนบำท นอกจำกน้ี ในวันท่ี 15 กันยำยน 2560 บริษัทได้เข้ำจดทะเบียนกับ
ตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เสนอขำยหุ้นสำมัญเพ่ิมทุนต่อประชำชนท่ัวไปครั้งแรก (IPO) จ�ำนวน 120,000,000 หุ้นท่ีรำคำ 
หุ้นละ 1.84 บำท ท�ำให้บริษัท มีทุนเรียกช�ำระแล้วทั้งสิ้นเป็นจ�ำนวน 225 ล้ำนบำท

SUPPLIER
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายการด�าเนินธุรกิจ และค่านิยมหลัก

วิสัยทัศน์ (Vision)
 เป็นผู้น�ำด้ำนวิศวกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลด้วยนวัตกรรม เพื่อควำมพึงพอใจของลูกค้ำโดยยึดหลักธรรมำภิบำล

พันธกิจ (Mission)
• พัฒนำบุคลำกรให้มีองค์ควำมรู้และศักยภำพให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่ำงต่อเนื่อง

• ตอบสนองควำมต้องกำรและควำมพึงพอใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดให้แก่ลูกค้ำ

• ปลูกฝังจริยธรรมภำยในองค์กรและค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อมพร้อมช่วยเหลือชุมชนและสังคม

เป้าหมายการด�าเนินธุรกิจ
• เพ่ือควำมย่ังยืนทำงธุรกิจและกำรเจริญเติบโตอย่ำงต่อเน่ืองของบริษัท โดยจะเพ่ิมสัดส่วนรำยได้ประจ�ำ (Recurring 

Income) จำกธุรกิจให้บรกิำรบ�ำรงุรกัษำโครงข่ำยระบบสือ่สำรให้มำกกว่ำร้อยละ 50 ของรำยได้รวม และขยำยฐำนลกูค้ำ 
ทั้งในหน่วยงำนรำชกำรและองค์กรเอกชน

• สร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้ำ ด้วยกำรเสนอผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นท่ียอมรับน่ำเชื่อถือระดับแนวหน้ำของโลก และ
กำรบริกำรอย่ำงมืออำชีพที่รวดเร็ว ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ

• เพ่ือเป็นหลักประกันทำงเศรษฐกิจของพนักงำนและสมำชิกในครอบครัวของบริษัท ด้วยกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถ 
ควำมเชี่ยวชำญ ทักษะ ควำมรู้และนวัตกรรมอย่ำงสม�่ำเสมอ

• เพ่ือส่งเสริมกำรบริกำรแก่สังคมและประเทศชำติ ด้วยกิจกรรมต่ำง ๆ ท่ีเป็นกำรช่วยพัฒนำ เช่น กำรส่งเสริมและ
สนับสนุนทุนกำรศึกษำ อุปกรณ์ต่ำง ๆ ที่ขำดแคลน แก่โรงเรียนหรือโรงพยำบำล ในถิ่นทุรกันดำรที่ด้อยโอกำส

ค่านิยมหลัก (Core Values)
• มีทัศนคติที่ดี (Attitude)

• ท�ำงำนอย่ำงมีควำมสุข (Happiness)

• เติบโตด้วยกันอย่ำงยั่งยืน (Sustainability)
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญ
 พัฒนำกำรที่ส�ำคัญของบริษัทในช่วงระยะเวลำที่ผ่ำนมำ มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้

ปี 2550

§ จดทะเบียนจัดตั้งในชื่อ “บริษัท เจอำร์ดับเบิ้ลยู เน็ทเวิร์ค โซลูชั่นส์ จ�ำกัด” ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 20 ล้ำนบำท 

§ รับงำนวำงระบบสื่อสำรโทรคมนำคมจำกบริษัท เจ.อำร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ จ�ำกัด ที่เป็นตัวแทนจ�ำหน่ำยและ 
ได้รับกำรโอนงำนให้บริกำรแก่ลูกค้ำภำครัฐ จำกบริษัท โนเกีย ซีเมนส์ เน็ตเวิร์คส (ประเทศไทย) จ�ำกัด 

ปี 2552

§ ลดทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 10 ล้ำนบำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม 20 ล้ำนบำท เป็น 10 ล้ำนบำท โดยกำรลดจ�ำนวน 
หุ้นสำมัญจ�ำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท 

§ เปลี่ยนชื่อจำก “บริษัท เจอำร์ดับเบิ้ลยู เน็ทเวิร์ค โซลูชั่นส์ จ�ำกัด” เป็น “บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น  
เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด”

§ เพิ่มทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 10 ล้ำนบำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม 10 ล้ำนบำท เป็น 20 ล้ำนบำท โดยกำร 
ออกหุ้นสำมัญใหม่จ�ำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจกำร

ปี 2555

§ เพิ่มทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 30 ล้ำนบำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม 20 ล้ำนบำท เป็น 50 ล้ำนบำท โดยกำร 
ออกหุ้นสำมัญใหม่จ�ำนวน 3,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจกำร

ปี 2557

§ เพิ่มทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 65 ล้ำนบำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม 50 ล้ำนบำท เป็น 115 ล้ำนบำท  
โดยกำรออกหุ้นสำมัญใหม่จ�ำนวน 6,500,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจกำร

§ ได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็น Reseller ในกำรจัดจ�ำหน่ำยสินค้ำและบริกำรสื่อสำรโทรคมนำคม 
ภำยใต้ตรำสินค้ำ Alcatel Lucent จำก Alcatel Lucent (Thailand) Co., Ltd. 

§ ได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็น Reseller ในกำรจัดจ�ำหน่ำยสินค้ำและบริกำรสื่อสำรโทรคมนำคม 
ภำยใต้ตรำสินค้ำ Coriant จำก Coriant GmbH ประเทศเยอรมัน

§ เริ่มให้บริกำรเป็นผู้รับเหมำหลัก (Main Contractor) ในกำรออกแบบและวำงระบบโทรคมนำคมแบบเบ็ดเสร็จ 
ให้กับ บริษัท กสท โทรคมนำคม จ�ำกัด (มหำชน) และ บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหำชน) 

§ เริ่มธุรกิจจ�ำหน่ำยอุปกรณ์และให้บริกำรบ�ำรุงรักษำโครงข่ำยระบบสื่อสำร 

ปี 2558

§ ได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็น Channel Partner ในกำรจัดจ�ำหน่ำยสินค้ำและบริกำรสื่อสำรโทรคมนำคม 
ภำยใต้ตรำสินค้ำ Huawei จำก Huawei International Pte. Ltd. ประเทศสิงคโปร์
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ปี 2559

§ ได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็น Partner ในกำรจัดจ�ำหน่ำยสินค้ำและบริกำรประเภท Mobile Network  
ภำยใต้ตรำสินค้ำ Nokia จำก Nokia Solution and Networks (Thailand) Co., Ltd

§ ได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็น Value Added Reseller ในกำรจัดจ�ำหน่ำยสินค้ำและบริกำรสื่อสำรโทรคมนำคม 
ภำยใต้ตรำสินค้ำ Oscilloquartz จำก Oscilloquartz SA ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

§ ได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็น Value Added Reseller ในกำรจัดจ�ำหน่ำย Hardware และ Software  
ภำยใต้ตรำสินค้ำ Gemalto จำก Gemalto (Thailand) Ltd. 

§ เริ่มให้บริกำรในธุรกิจงำนก่อสร้ำงและวำงระบบไฟฟ้ำ โดยให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงระบบไฟฟ้ำ Data Center  
ให้แก่บริษัทในกลุ่มผู้ให้บริกำรโทรคมนำคมชั้นน�ำของประเทศ

ปี 2560

§ ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2560 เมื่อวันที่ 18 เมษำยน 2560 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท 
ด�ำเนินกำรดังนี้

- แปรสภำพเป็นบริษัทมหำชนจ�ำกัด

- เปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้จำกหุ้นละ 10 บำท เป็น 0.50 บำท

- เพิ่มทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 110 ล้ำนบำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม 115 ล้ำนบำท เป็น 225 ล้ำนบำท  
โดยกำรออกหุ้นสำมัญใหม่จ�ำนวน 220,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท โดยมีรำยละเอียด 
กำรจัดสรรดังนี้

1. หุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ�ำนวน 100,000,000 หุ้น เสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งจัดสรรเรียบร้อยแล้ว  
ส่งผลให้ทุนช�ำระแล้วของบริษัท เท่ำกับ 165 ล้ำนบำท

2. หุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ�ำนวน 108,000,000 หุ้น เสนอขำยให้แก่ประชำชน

3. หุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ�ำนวน 12,000,000 หุ้น เสนอขำยให้แก่กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัท  
ในรำคำเดียวกันกับรำคำเสนอขำยหุ้นสำมัญให้แก่ประชำชน

§	บริษัทเข้ำจดทะเบียนกับตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 15 กันยำยน 2560 

- เสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนต่อประชำชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จ�ำนวน 120,000,000 หุ้น ที่รำคำหุ้น ละ 1.84 บำท

§	ได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็น Value Added Reseller ในกำรจัดจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ Software 
และบริกำรภำยใต้ตรำสินค้ำ ZTE จำก ZTE (Thailand) Ltd. 

§	ได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็น Value Added Reseller ในกำรจัดจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ Software  
และบริกำรภำยใต้ตรำสินค้ำ HP จำก HP Inc (Thailand) Ltd.

ปี 2561

§ ได้รับกำรแต่งตั้งเป็น Reseller ในกำรจัดจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ Software ภำยใต้ตรำสินค้ำ IBM  
จำก IBM Singapore Pte Ltd.

§ ได้รับกำรแต่งตั้งเป็น Reseller ในกำรจัดจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ Software ภำยใต้ตรำสินค้ำ Oracle  
จำก Oracle Corporation

§ ได้รับกำรแต่งตั้งเป็น Reseller ในกำรจัดจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ Software ภำยใต้ตรำสินค้ำ HPE  
จำก Hewlett Packard Enterprise
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

 บรษิทัถือเป็นผูใ้ห้บรกิำรออกแบบและวำงระบบ (System Integrator) ทีค่รบวงจร โดยบรษิทัสำมำรถให้บรกิำรออกแบบและ
วำงระบบโครงข่ำยสือ่สำรโทรคมนำคม (Telecommunication System)  ซึง่เป็นระบบทีบ่รษิทั มคีวำมเชีย่วชำญ รวมท้ังให้บรกิำร
ออกแบบและวำงระบบงำนก่อสร้ำงและวำงระบบไฟฟ้ำอื่นๆ  (Construction and Electrical Systems) นอกจำกนี้ บริษัท ยังให้
บริกำรจ�ำหน่ำยอุปกรณ์เพื่อใช้ทดแทน (Supply) และให้บริกำรบ�ำรุงรักษำโครงข่ำยระบบสื่อสำรโทรคมนำคม (Maintenance)

โครงสร้างรายได้
 จำกลักษณะกำรประกอบธุรกิจของบริษัท  สำมำรถจ�ำแนกรำยได้ของบริษัท ได้เป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ (1) รำยได้จำกธุรกิจ
รับเหมำวำงระบบ (Turnkey Project) ทั้งด้ำนสื่อสำรโทรคมนำคม และงำนก่อสร้ำงและวำงระบบไฟฟ้ำ และ (2) รำยได้จำก
ธุรกิจกำรจ�ำหน่ำยอุปกรณ์และบ�ำรุงรักษำ (Supply and Maintenance) ซึ่งประกอบด้วยรำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำยอุปกรณ์โครง
ข่ำยระบบสือ่สำรโทรคมนำคม และกำรให้บรกิำรบ�ำรงุรกัษำโครงข่ำยระบบสือ่สำรโทรคมนำคม  โดยโครงสร้ำงรำยได้ของบรษิทั  
ในปี 2559-2561 เป็นดังนี้

กลุ่มผลิตภัณฑ์
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายได้จากการขายและบริการ

รายได้จากธุรกิจรับเหมาวางระบบ

- รำยได้จำกกำรวำงระบบสื่อสำรโทรคมนำคม 207.74 36.38 456.34 47.61 615.96 60.65

- รำยได้จำกงำนก่อสร้ำงและวำงระบบไฟฟ้ำ 51.62 9.04 88.78 9.26 0.05 0.01

รายได้จากธุรกิจการจ�าหน่ายอุปกรณ์และ 
บ�ารุงรักษา

-  รำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำยอุปกรณ์โครงข่ำย 
ระบบสื่อสำรโทรคมนำคม

90.71 15.89 109.40 11.42 210.87 20.76

-  รำยได้จำกกำรบ�ำรุงรักษำโครงข่ำย 
ระบบสื่อสำรโทรคมนำคม

219.70 38.48 302.33 31.54 188.67 18.58

รวมรายได้จากการขายและบริการ 569.77 99.79 956.85 99.83 1,015.55 99.76

รำยได้อื่น* 1.19 0.21 1.67 0.17 2.40 0.24

รวมรายได้ทั้งหมด 570.96 100.00 958.52 100.00 1,017.95 100

หมายเหตุ * รำยได้อื่น ประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับ และก�ำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยน เป็นต้น
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รายละเอียดของผลิตภัณฑ์หรือบริการ
 รำยละเอียดของผลิตภัณฑ์หรือบริกำรของบริษัท แยกตำมโครงสร้ำงรำยได้เป็นดังนี้

 ธุรกิจรับเหมาวางระบบ (Turnkey Project) 
 บริษัท สำมำรถให้บริกำรรับเหมำวำงระบบแบบครบวงจร  โดยเมื่อได้รับกำรว่ำจ้ำง จะน�ำเสนอแผนงำนต่อลูกค้ำรวมถึง
ท�ำควำมเข้ำใจในกำรด�ำเนินกำรทุกขั้นตอน เมื่อแผนงำนได้รับอนุมัติ บริษัท จะเริ่มด�ำเนินกำรส�ำรวจ ออกแบบ สั่งซื้ออุปกรณ์ 
ติดตั้ง ตรวจสอบ ทดสอบ และส่งมอบโครงกำรให้แก่ลูกค้ำ ตำมช่วงเวลำ (Phase) ที่ก�ำหนดไว้ในแต่ละโครงกำร โดยสำมำรถ
แยกระบบที่บริษัท ให้บริกำรได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

 1. ระบบสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunication System)

        ระบบสือ่สำรโทรคมนำคมเป็นระบบทีบ่รษิทั มคีวำมเชีย่วชำญและมปีระสบกำรณ์  ซึง่เป็นระบบกำรตดิต่อสือ่สำรโดย
กำรรับส่งข้อมูลจำกจุดหน่ึงไปยังอีกจุดหนึ่งผ่ำนตัวกลำงต่ำงๆ โดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยท่ัวไประยะเวลำในกำรด�ำเนิน
กำรจะใช้เวลำประมำณ 3-6 เดือนตำมข้อก�ำหนดในสัญญำ หรืออำจใช้ระยะเวลำถึง 1-2 ปีหำกเป็นโครงกำรขนำดใหญ่และมี
ควำมซับซ้อน โดยบริษัท สำมำรถออกแบบ จัดหำอุปกรณ์ ติดตั้งระบบโทรคมนำคมได้ทั้งแบบระบบสื่อสำรแบบใช้สำย (Wired 
Network) และระบบสื่อสำรไร้สำย (Wireless Network) ดังนี้

  1) อุปกรณ์ Transport Network

  เป็นอปุกรณ์ทีใ่ช้รบัส่งข้อมลูระยะไกลโดยใช้เทคนคิในกำรส่งข้อมลูแบบต่ำง ๆ  ซึง่อปุกรณ์ Transport Network จะ
ตดิต้ังอยู่ในชุมสำยซึง่เป็นโครงข่ำยหลกั (Core Network) เพ่ือใช้ในกำรรบัส่งข้อมลูจ�ำนวนมำก โดยอปุกรณ์ Transport 
Network ที่บริษัท สำมำรถให้บริกำรออกแบบและวำงระบบ ได้แก่

   (1) IP Router/Carrier Switch

  เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรสื่อสำรข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยี IP, Ethernet และ Multi-Protocol Label Switching 
(MPLS) ในกำรรับส่งข้อมูล ซึ่งสำมำรถจัดกำรเส้นทำงกำรรับส่งข้อมูล (Routing) และจัดล�ำดับควำมส�ำคัญใน
กำรรับส่งข้อมูลตำมที่ผู้ใช้งำนก�ำหนด เพื่อให้สำมำรถรับส่งข้อมูลอย่ำงมีประสิทธิภำพ ส่วนใหญ่นิยมใช้ในกำร
รับส่งข้อมูลในระยะทำงไม่เกิน 40 กิโลเมตรและรองรับกำรส่งข้อมูลท่ีระดับ 100 Gbps โดยบริษัท ให้บริกำร
ออกแบบ ติดตั้ง IP Router/Carrier Switches ด้วยสินค้ำของทั้ง Nokia Alcatel-Lucent และ Huawei ซึ่งเป็น
ตรำสินค้ำชั้นน�ำ 3 อันดับแรกของโลก

 (2) Next-Generation Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM)

  เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยี Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM) ในกำรส่งข้อมูลไปบน
หลำยๆ ช่วงควำมยำวคลื่นของสำยเคเบิลใยแก้วน�ำแสง ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรส่งข้อมูลจ�ำนวน
มำกในครำวเดยีว ท�ำให้สำมำรถรองรบักำรส่งข้อมลูทีส่งูถึงระดับ 3200 Gbps และสำมำรถรบัส่งข้อมลูได้ไกลถึง 
200 กิโลเมตร นอกจำกนี้ Next-Gen DWDM ยังมีเทคโนโลยี Generalized Multi-Protocol Label Switching/
Automatically Switched Optical Network (GMPLS/ASON)  ซึง่จะช่วยให้ระบบสำมำรถค�ำนวณหำเส้นทำงกำร
ส่งข้อมูลใหม่ (Protection Path) โดยอัตโนมัติ เมื่อเส้นทำงที่ก�ำลังใช้งำน (Working Path) เกิดควำมเสียหำย
ท�ำให้โครงข่ำยของผู้ใช้งำนมีควำมเสถียร โดยอุปกรณ์ที่บริษัท ให้บริกำรออกแบบและติดตั้งเป็นตรำสินค้ำของ
ทั้ง Nokia Alcatel-Lucent และ Huawei ซึ่งเป็นตรำสินค้ำชั้นน�ำ 3 อันดับแรกของโลก

27

บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2561



Inter Domain
DWDM DWDM

Core Network Core Network

Router/Switch Router/Switch
Domain A Domain B

ภาพตัวอย่างโครงข่าย Optical Transport Network

ภาพตัวอย่าง Mobile Backhaul Transport

Figure 1: Scope of MPLS in Mobile Backhaul Initiative

Backhaul Transport
Transport Network & 
Mobile Core Network

   (3) Mobile Backhaul Router 

  บริษัท รับออกแบบและติดตั้งระบบ Mobile Backhaul Router ซึ่งใช้ในกำรเชื่อมต่อโครงข่ำยโทรศัพท์
เคลื่อนที่ภำคพ้ืนดินของผู้ให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนท่ีกับส่วนควบคุมสถำนีฐำนเข้ำด้วยกัน ซึ่งบริษัท ให้บริกำร
โดยใช้ผลิตภัณฑ์ของ Huawei และ Alcatel-Lucent

   (4) Synchronous Digital Hierarchy (SDH)

  เป็นระบบสือ่สำรข้อมลูทีใ่ช้มำเป็นระยะเวลำนำน โดยเป็นกำรใช้สำยทองแดงหรอืสำยโทรศพัท์ในกำรรบัส่ง
ข้อมลูจำกชมุสำยให้แก่ผูใ้ช้งำน ซึง่เป็นระบบทีม่คีวำมเสถยีรและควำมปลอดภัยในกำรใช้งำน แต่รองรบักำรส่ง
ข้อมูลได้เพยีง 10 Gbps   อย่ำงไรก็ตำม ยังมีควำมต้องกำรในกำรใช้อุปกรณ์ดังกล่ำวในกลุ่มลูกค้ำบำงกลุ่มที่ยงั
คงต้องกำรควำมปลอดภัยในกำรใช้งำน ซึ่งบริษัท ให้บริกำรโดยใช้ผลิตภัณฑ์ของ Coriant
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  2) อุปกรณ์ Access Network

  เป็นโครงข่ำยที่เชื่อมโยงจำกโครงข่ำยหลัก (Core Network) ไปยังอุปกรณ์ปลำยทำงเพื่อให้บริกำรส่งผ่ำนข้อมูล
ในรูปแบบต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็น Voice, Video, Data, Multimedia เป็นต้น โดยผ่ำนเทคโนโลยีต่ำงๆ เช่น โครงข่ำย 
สำยโทรศัพท์ที่เป็นทองแดง (ADSL, VDSL), โครงข่ำยสำยเคเบิ้ลทีวีที่เป็นทองแดง (DOCSIS), โครงข่ำยสำยเคเบิ้ล 
ใยแก้วน�ำแสง (FTTX) เป็นต้น ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่บริษัท จ�ำหน่ำย ออกแบบ และติดตั้งโดยใช้ผลิตภัณฑ์ของ Nokia 
Alcatel-Lucent และ Huawei

ภาพตัวอย่างโครงข่าย Access Network

อุปกรณ์ผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการ
ข่ายสายผู้ให้บริการ

ภาพตัวอย่างสายเคเบิลใยแก้วน�าแสง

  3) สายเคเบิลใยแก้วน�าแสง (Fiber Optic Cable: FOC)

  เป็นสำยสญัญำณท่ีใช้ในกำรรบั-ส่งข้อมลูโดยใช้หลกักำรสะท้อนของแสงในกำรส่งข้อมลู จงึท�ำให้สำยส่งสญัญำณ
ประเภทนี้สำมำรถส่งข้อมูลได้ด้วยควำมเร็วเกือบเท่ำแสง มีควำมสูญเสียของสัญญำณต�่ำ และส่งข้อมูลได้ไกลกว่ำ
สำยส่งสัญญำณประเภทอื่น ดังนั้น สำยเคเบิลใยแก้วน�ำแสงจึงเป็นที่นิยมใช้เป็นตัวกลำงในกลำงรับส่งสัญญำณใน
ปัจจบุนั โดยบรษิทั จดัซือ้สำยเคเบลิใยแก้วน�ำแสงจำกผูผ้ลติในประเทศ โดยพิจำรณำจำกข้อก�ำหนดและควำมต้องกำร
ของลูกค้ำในแต่ละโครงกำร
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  4)  อุปกรณ์ Microwave Radio 

  ระบบกำรสือ่สำรไมโครเวฟเป็นคลืน่ควำมถ่ีวิทยุชนิดหน่ึงทีม่คีวำมถ่ีอยู่ระหว่ำง 0.3 GHz - 300 GHz ส่วนในกำร
ใช้งำนนั้น ส่วนมำกนิยมใช้ช่วงควำมถี่ระหว่ำง 1 GHz - 60 GHz เนื่องจำกเป็นย่ำนควำมถี่ที่สำมำรถผลิตขึ้นได้ด้วย
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยเป็นกำรส่งข้อมูลโดยอำศัยสัญญำณไมโครเวฟซึ่งเป็นสัญญำณคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำไปใน
อำกำศพร้อมกับข้อมูลที่ต้องกำรส่ง และจะต้องมีสถำนีท่ีท�ำหน้ำท่ีส่งและรับข้อมูล เน่ืองจำกสัญญำณไมโครเวฟจะ
เดนิทำงเป็นเส้นตรงในระดับสำยตำ (Line of Sight) จงึต้องมกีำรตัง้สถำนรีบั-ส่งข้อมลูเป็นระยะๆ และส่งข้อมลูต่อกัน 
เป็นทอดๆ ระหว่ำงสถำนต่ีอสถำนีจนกว่ำจะถึงสถำนปีลำยทำง กำรส่งข้อมลูด้วยสือ่กลำงชนิดน้ีเหมำะกับกำรส่งข้อมลู
ในพื้นที่ห่ำงไกลมำกๆ และทุรกันดำร ซึ่งอุปกรณ์สื่อสัญญำณ Microwave Radio ที่บริษัท จ�ำหน่ำย ออกแบบและติด
ตั้งภำยใต้ตรำสินค้ำ Nokia Alcatel-Lucent และ Huawei

ภาพตัวอย่างระบบการสื่อสารไมโครเวฟ

1.2GHz digital voice/data repeater and 10GHz microwave linkStation A
Station C

  5)   Broadband Wireless Access (BWA)

  Broadband Wireless Access (BWA) เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในกำรเข้ำถึงอินเทอร์เน็ตไร้สำยควำมเร็วสูงซึ่งท�ำให้
เครือข่ำยไร้สำยมีอัตรำควำมเร็วเทียบเท่ำกับเครือข่ำยใช้สำยบำงเครือข่ำย โดย BWA จะท�ำหน้ำที่รับส่งข้อมูลจำก
โครงข่ำยหลัก (Core Network) ไปยังผู้ใช้งำนโดยไม่ใช้สำย ส�ำหรับกำรใช้งำนส่วนมำกจะรับส่งข้อมูลผ่ำนคลื่นวิทยุ
ซึ่งนิยมใช้ช่วงควำมถี่ 2.3 - 2.4 GHz และควำมถี่ 2.5 - 2.6 GHz ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ทำงบริษัท จ�ำหน่ำย ออกแบบ และ
ติดตั้งภำยใต้ตรำสินค้ำ Nokia Alcatel-Lucent และ Huawei

ภาพตัวอย่าง Broadband Wireless Access

Wi-Fi

Wired
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  6)   อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบ 3G/4G Mobile Network

  บรษิทั สำมำรถให้บรกิำรตดิตัง้อปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกับระบบโทรศพัท์เคลือ่นทียุ่คที ่3 (3G) และ เทคโนโลยีสือ่สำร
ไร้สำยควำมเร็วสูง 4G หรือ เทคโนโลยี Long Term Evolution (LTE) เป็นระบบที่สำมำรถให้บริกำรสื่อสำรทำงเสียง 
(Voice) วดิโีอ (Video Telephony) และข้อมลูควำมเรว็สงู (High Speed Data) รวมถึงกำรเข้ำถึงอนิเทอร์เน็ต (Internet 
Access) และบริกำรเสริมต่ำงๆ โดยบริษัท สำมำรถออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ในระบบ 3G/4G Mobile Network 
เช่น Mobile Switching Center Server (MSC-S) ในโครงข่ำยหลัก Radio Network Controller (RNC) ในสถำนีฐำน 
ระบบบริกำรเสริมพื้นฐำน (Value Added Service - VAS) และระบบสนับสนุนกำรให้บริกำร (Business Support 
System - BSS)  เป็นต้น ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่บริษัท จ�ำหน่ำย ออกแบบ และติดตั้งภำยใต้ตรำสินค้ำ Nokia และ Huawei

  7) อุปกรณ์อื่นๆ

         บริษัท ให้บริกำรรับเหมำวำงระบบอื่นๆ ท่ีนอกเหนือจำกระบบสื่อสำรโทรคมนำคมใช้สำยและไร้สำย โดยมี
ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ต่อไปนี้

   • Mobile Device Management (MDM)

  MDM เป็นระบบท่ีท�ำงำนร่วมกับโครงข่ำยโทรศพัท์เคลือ่นท่ีทัง้โครงข่ำย 3G/4G ในกำรบรหิำรจดักำรลกูข่ำย
โทรศพัท์เคลือ่นที ่(Subscriber) เพ่ืออ�ำนวยควำมสะดวกในกำรใช้งำนของลูกข่ำยในกำรต้ังค่ำต่ำงๆ ในตัวเครือ่ง 
เก็บข้อมลูเพ่ือวิเครำะห์ฐำนข้อมลูลกูข่ำยและแนวโน้ม เพ่ือวำงแผนกำรตลำด และสำมำรถเพ่ิมระบบบรกิำรเสรมิ 
(Mobile Value-Added Services) เป็นต้น โดยตัวระบบสำมำรถจดักำรเครือ่งลกูข่ำยได้หลำกหลำยแพลตฟอร์ม 
และมีส่วนเสริมด้ำนควำมปลอดภัยต่ำงๆ เพ่ิมเข้ำมำไม่ว่ำจะเป็น Mobile Application Management หรือ  
Mobile Content Management โดยบริษัท ให้บริกำรติดตั้งระบบ MDM โดยใช้ผลิตภัณฑ์ Gemalto

ภาพตัวอย่างระบบ Mobile Device Management
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   • อุปกรณ์ระบบ Synchronization 

  เป็นอุปกรณ์กระจำยสัญญำณนำฬิกำอ้ำงอิงส�ำหรับโครงข่ำยส่ือสำรโทรคมนำคม ซึ่งจ�ำเป็นส�ำหรับหน่วย
งำนหรือบริษัทท่ัวไปที่ลงทุนติดตั้งโครงข่ำยสื่อสำรโทรคมนำคม เพ่ือช่วยในกำรปรับเทียบจังหวะสัญญำณ
โทรคมนำคมหรือกำรซิงโครไนซ์ โดยเฉพำะกำรซิงโครไนซ์ท่ีใช้ในกำรสื่อสำรข้อมูลดิจิทัลแบบอนุกรมเพ่ือกำร
สื่อสำรระยะไกลและควำมเร็วสูง เช่น กำรส่งข้อมูลจำกชุมสำยในกรุงเทพมหำนครไปยังต่ำงจังหวัด ผ่ำนกำร
สือ่สำรระบบไมโครเวฟ รวมทัง้ชมุสำยเคเบิล้ใต้น�ำ้ทีเ่ชือ่มโยงกำรสือ่สำรดำวเทยีมข้ำมทวีปและกำรเชือ่มโยงจำก
ช่องทำงสื่อสำรอ่ืนๆ ท่ีมำต่อเข้ำด้วยกัน ต้องมีกำรปรับเทียบจังหวะสัญญำณจึงท�ำให้สื่อสำรกันได้ โดยข้อมูล
อนุกรมจำกหลำยแหล่งหรอืจำกผูส่้งไปยังผูร้บัต้องมกีำรก�ำหนดจงัหวะสญัญำณท่ีสอดคล้องกันเพ่ือให้ผูส่้งและ
ผูร้บัทรำบว่ำ เริม่กำรส่งข้อมลู กำรหยุดพักกำรส่งและท�ำกำรส่งข้อมลูเสรจ็เมือ่ใด โดยบรษิทั ให้บรกิำรออกแบบ
และติดตั้งระบบ Synchronization  โดยใช้ผลิตภัณฑ์ Oscilloquartz

   • ระบบ Order Management (OM)  

  เป็นระบบ Software ส�ำหรับกำรบริหำรจัดกำรในกำรเปิด ปรับเปลี่ยน และยกเลิกบริกำรต่ำงๆ ที่ให้บริกำร
ในโครงข่ำยโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G/4G LTE เช่น กำรเปิด/ปิด SIM Card ทั้งประเภทเติมเงิน (Prepaid) หรือรำย
เดือน (Postpaid), กำรให้บริกำรเปิด National Roaming, กำรเปิด/ปิดบริกำร Data, กำรให้บริกำรเปลี่ยน SIM 
Card ใหม่เบอร์เดิม 

   • ระบบ Service Activation At once Management (SAAM) 

  เป็นระบบที่ต่อเชื่อมกับระบบ OM (Order Management) เพื่อช่วยแปลงใบค�ำสั่งงำนจำกระบบ OM ไป
ยังอุปกรณ์ปลำยทำงของระบบชุมสำยโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งต่ำงมี Protocal และรูปแบบกำรรับส่งข้อมูลที่หลำก
หลำย โดยอุปกรณ์ปลำยทำงที่มีกำรเชื่อมต่อ เช่น 

- HLR (Home Location Registering) เป็นระบบฐำนข้อมลู ท�ำหน้ำท่ีเก็บข้อมลู ID และ ข้อมลูของผูใ้ช้ 
ทุกคน

- PCRF (Policy and Charging Rules Function) ท�ำหน้ำท่ีจัดกำรปริมำณกำรใช้งำนข้อมูลภำยใน
โครงข่ำยของผู้ใช้บริกำรให้ เป็นไปตำมหลักกำรใช้งำนอย่ำงยุติธรรม มีคุณภำพของบริกำรได้ เหมำะ
สมตำมท่ีก�ำหนดไว้ในระบบ เช่น เงือ่นไขว่ำเมือ่ผูใ้ช้งำนใช้งำนข้อมลูครบตำมปรมิำณทีก่�ำหนดไว้ ผูใ้ช้
งำนรำยนั้นๆ จะถูกลดขนำดของแบนด์วิทด์ลงตำม เงื่อนไขที่ก�ำหนด ส่งผลให้ควำมเร็วในกำรใช้งำน
ข้อมูลของผู้ใช้งำนรำยนั้นลดลงจำกค่ำปกติ ด้วยหลักกำรดังกล่ำวจะท�ำให้ผู้ให้ บริกำรโทรคมนำคม
สำมำรถรับประกันคุณภำพกำรให้บริกำรกับผู้ใช้งำน ทุกคนในระบบ

- Value-Added Service (VAS) ระบบบริกำรเสริมต่ำงๆ RBT (Ring Back Tone), MCN (Missed Call 
Notification) เป็นต้น  

   • ระบบ Over The Air (OTA)

  OTA platform เป็น Software ส�ำหรับกำรบริหำรจัดกำร SIM Card บนโครงข่ำยโทรศัพท์เคลื่อนที 3G/4G 
LTE ได้จำกระยะไกล (Remotely) ด้วยวิธีกำรส่งข้อมูลผ่ำนเครือข่ำยท่ีเรียกว่ำ Over-The Air (OTA) ท�ำให้
สำมำรถบริหำรจัดกำร SIM Card (ที่จ�ำหน่ำยและถูกใช้งำน) จำกระยะไกล โดยทำงผู้ใช้งำนโทรศัพท์เคลื่อนที่
ไม่จ�ำเป็นต้องขอเข้ำรับบริกำรที่ศูนย์บริกำรหรือต้องติดต่อควำมช่วยเหลือจำก Call Center ของผู้ให้บริกำร เช่น 
กำรบรหิำรจัดกำรเครือข่ำย, กำร Update ข้อมูลใน SIM Card ของผูใ้ชบ้รกิำร, กำร Download และตดิตัง้ข้อมูล 
Aplication ใหม่บน SIM Card ของผู้ใช้บริกำร โดยไม่ต้องท�ำกำรเปลี่ยน SIM Card ใหม่
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  จำกอปุกรณ์ข้ำงต้น บรษิทั สำมำรถให้บรกิำรธุรกิจรบัเหมำวำงระบบโทรคมนำคมแบบเบด็เสรจ็ (Turnkey 
Project) ได้ 3 ประเภทได้แก่

    1. งานสร้างระบบสื่อสารโทรคมนาคมหรือโครงข่าย 

   บรษิทั ให้บรกิำรสร้ำงระบบส่ือสำรโทรคมนำคมหรอืโครงข่ำยใหม่ ท้ังภำยในอำคำรและภำยนอกอำคำร 
ทัง้ภำยในพ้ืนทีล่กูค้ำและภำยนอกพ้ืนท่ีลกูค้ำ โดยใช้อปุกรณ์สือ่สำรตำมข้อก�ำหนดและมคีณุภำพจำกทัง้ในและ
ต่ำงประเทศ โดยบริษัท จะท�ำกำรส�ำรวจ ออกแบบ ติดตั้ง ทดสอบ ส่งมอบ และจัดฝึกอบรมให้กับบุคลำกรของ
ลูกค้ำ เพ่ือให้สำมำรถเข้ำใจกำรใช้งำน กำรบ�ำรุงรักษำและบริหำรจัดกำรระบบ รวมถึงกำรติดต่อประสำนงำน 
และขออนุญำตจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมทำงหลวง กรุงเทพมหำนคร กำรไฟฟ้ำนครหลวง กำรไฟฟ้ำ
ส่วนภูมิภำค เป็นต้น เพื่อให้สำมำรถติดตั้งระบบสื่อสำรโทรคมนำคมหรือโครงข่ำยได้ 

    2. งานขยายระบบสื่อสารโทรคมนาคมหรือโครงข่าย

   บรษิทั ให้บรกิำรขยำยระบบสือ่สำรโทรคมนำคมหรอืโครงข่ำยเดมิทีล่กูค้ำมอียู ่ไม่ว่ำจะเป็นกำรขยำย
ทั้งด้ำนพื้นที่ให้บริกำร (Coverage) และควำมจุช่องสัญญำณ (Capacity) ทั้งนี้ บริษัท ต้องมีควำมเชี่ยวชำญ 
และควำมเข้ำใจในโครงข่ำยเดิมของลูกค้ำที่มีอยู่ โดยบริษัท จะท�ำกำรส�ำรวจ ออกแบบ ติดตั้ง ทดสอบ และ  
ส่งมอบอปุกรณ์เทคโนโลยีท่ีส�ำคัญในกำรขยำยโครงข่ำย ซึง่ประกอบด้วย อปุกรณ์ขยำยช่องสญัญำณโดยกำรเพ่ิม 
Access Node อปุกรณ์ขยำยควำมจรุะบบส่ือสญัญำณ DWDM และอปุกรณ์เพ่ือปรบัปรงุโหนด Topology แบบ 
Chain หรือ Spur ให้เป็น Ring โดยจะท�ำให้เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรส่งข้อมูลให้แก่เครือข่ำยและครอบคลุม
พื้นที่มำกขึ้น

    3. งานปรับปรุงระบบสื่อสารโทรคมนาคมหรือโครงข่าย

   บรษิทั ให้บรกิำรปรบัปรงุ เพ่ิมเติม หรอืเปลีย่นแปลง Software/Firmware/License และ/หรอื Hardware 
ของ ระบบสื่อสำรโทรคมนำคมหรือโครงข่ำยเดิมของลูกค้ำให้มีคุณภำพท่ีดีข้ึน ทันสมัยข้ึน (Site Upgrade) 
รวมถึงกำรโยกย้ำยอุปกรณ์ทั้ง Hardware และ Software และปรับปรุงโครงข่ำยให้มีระบบหรือเส้นทำงส�ำรอง 
(Protection Route) เพ่ือให้ระบบมีเสถียรภำพ/ประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรมำกข้ึน เพ่ือลดเหตุเสียหรือกำร
หยุดชะงักกำรให้บริกำรของลูกค้ำ ซึ่งต้องอำศัย

   ควำมเชีย่วชำญ ควำมช�ำนำญและควำมเข้ำใจในโครงข่ำยเดมิของลกูค้ำทีม่อียู่เพ่ือให้สำมำรถปรบัปรงุ
โครงข่ำยของลูกค้ำโดยไม่มีข้อขัดข้อง  
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รายละเอียดโครงการรับเหมาวางระบบโทรคมนาคมที่ส�าคัญของบริษัท ในปี 2559 - 2561

ชื่อโครงการ ชื่อลูกค้า ระยะเวลาตามสัญญา มูลค่าสัญญา 
(ล้านบาท)

โครงกำรติดตั้ง ADSS Optical Fiber Cable ส�ำหรับโครงกำร DMS 
รองรับ FRTU จ�ำนวน 970 ชุด 

MEA 5 ต.ค. 2558 - 1 มิ.ย. 2559 71.22

โครงกำรสัญญำขยำยวงจรสื่อสัญญำณ DWDM ระดับ NSC และระดับ 
LE  จ�ำนวน 38 สถำนี 

TOT 19 พ.ย. 2558 - 18 เม.ย. 2559 46.26

โครงกำรสัญญำจ้ำงอุปกรณ์ขยำยช่องสัญญำณ ส�ำหรับ ISP CAT 22 ส.ค. 2558 - 18 ม.ค. 2559 39.45

โครงกำรซื้อขำยพร้อมติดตั้งงำนขยำยช่องสัญญำณ (Bandwidth) ระบบ
สื่อสำรควำมเร็วสูงพื้นที่ภำคเหนือ 

PEA 11 ต.ค. 2559 - 8 เม.ย. 2560 35.25

โครงกำรสร้ำงระบบสื่อสัญญำณ Microwave Link ในพื้นที่ภำคกลำง 
ภำคตะวันออกและภำคตะวันตก 

CAT 19 ก.พ. 2559 - 17 ก.ค. 2559 20.80

โครงกำรจัดซื้อ จ้ำงเหมำ ติดตั้ง พร้อมทดสอบระบบ Mobile Device 
Management จ�ำนวน 1 ระบบ

CAT 14 ก.ค. 2559 - 10 พ.ย. 2559 39.60

โครงกำรจัดซื้อ จ้ำงเหมำ ติดตั้ง พร้อมทดสอบอุปกรณ์ระบบสื่อ
สัญญำณ ATN จ�ำนวน 1 ระบบ

CAT 21 พ.ย. 2559 - 20 พ.ค. 2560 48.06

โครงกำรสัญญำจ้ำงเหมำออกแบบ จัดหำพร้อมติดตั้งเคเบิลใยแก้วน�ำ
แสงของ PEA ในพื้นที่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

SVOA 9 ธ.ค. 2558 - 4 ต.ค. 2559 20.71

โครงกำรจัดจ้ำงรำยกำรอุปกรณ์ขยำยและปรับปรุงช่องสัญญำณ ส�ำหรับ 
ISP จ�ำนวน 1 ระบบ

CAT 28 ธ.ค. 2559 - 27 เม.ย 2560 18.89

โครงกำรจัดซื้อตู้ส�ำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ ONU และอุปกรณ์ประกอบ
พร้อมทั้งงำนบริกำรโครงกำรของบริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหำชน)

AIT 22 มี.ค.2560 - 3 ต.ค. 2560 109.12

โครงกำรสัญญำรับจ้ำงติดตั้งอุปกรณ์สื่อสัญญำณเชื่อมโยงโครงข่ำยสื่อ
สัญญำณระดับ Reginal Network (NSL-LE)

TOT 3 พ.ค. 2560 - 29 ก.ย. 2560 41.75

โครงกำรสัญญำจ้ำงรำยกำรอุปกรณ์ขยำยควำมจุระบบสื่อสัญญำณ 
Backhual ระหว่ำงส่วนกลำงกับสถำนีเคเบิลใต้น�้ำจ�ำนวน 1 ระบบ

CAT 1 ก.ย. 2560 - 28 พ.ค. 2561 136.22

โครงกำรสัญญำซื้อขำยพร้อมติดตั้งอุปกรณ์โครงข่ำย IP Access 
Network (MPLS Router)

PEA 25 ต.ค. 2560 - 18 เม.ย. 2562 313.82

โครงกำรจัดซื้อและจ้ำงเหมำติดตั้งชุดอุปกรณ์ Mobile NE AIT 2 พ.ย. 2560 - 27 ก.ย. 2561 119.88

โครงกำรสัญญำจ้ำงเหมำปรับปรุงโครงข่ำยสื่อสัญญำณ BBIP ระดับ 
Reginal Network ภำคตะวันออก และภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

TOT 14 พ.ย. 2560 - 13 เม.ย. 2561 45.39

โครงกำรสัญญำรับจ้ำงปรับปรุง Core Network โครงข่ำยโทรศัพท์
เคลื่อนที่

TOT 17 พ.ย. 2560 - 16 พ.ค. 2561 32.99

โครงกำรงำนจ้ำงเหมำติดตั้งอุปกรณ์เพื่อทดแทนระบบ Synchronization TOT 1 เม.ย. 2560 - 31 ส.ค. 2560 24.89

โครงกำรสัญญำรับจ้ำงขยำยระบบ OM (Order Management) TOT 4 มิ.ย. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 41.98

โครงกำรสัญญำรับจ้ำงขยำยระบบ SAMM TOT 4 มิ.ย. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 39.98

โครงกำรงำนจ้ำงขยำยระบบ OTA (Gemalto) TOT 4 มิ.ย. 2561 - 1 ธ.ค. 2561 19.97

โครงกำรสัญญำจ้ำงเหมำขยำยและปรับโครงข่ำยสื่อสัญญำณ BBIP 
ระดับ Regional Network พื้นที่ภำคใต้ตอนบน และภำคใต้ตอนล่ำง

TOT 26 ธ.ค. 2561 - 24 พ.ค. 2562 45.98
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ชื่อโครงการ ชื่อลูกค้า ระยะเวลาตามสัญญา มูลค่าสัญญา 
(ล้านบาท)

โครงกำรสัญญำรับจ้ำงระบบสื่อสำร รองรับงำน Distribution 
Management System (DMS) จ�ำนวน 1 ระบบ

MEA 17 ธ.ค. 2561 - 13 ก.ย. 2562 128.93

โครงกำรจัดหำพร้อมติดตั้งระบบสื่อสำร Microwave Radio ส�ำหรับ
กองทัพอำกำศ

AVA 17 ธ.ค. 2561 - 17 ธ.ค. 2562 24.07

โครงกำรจัดให้มีบริกำรอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูงในพื้นที่ห่ำงไกล (Zone 
C) กลุ่มที่ 5 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ส�ำหรับให้บริกำรแก่ ส�ำนักงำน
คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำร
โทรคมนำคมแห่งชำติ (ส�ำนักงำน กสทช.)

CAT 31 ม.ค. 2562 - 27 ต.ค. 2567 1,156.63

หมายเหตุ   MEA คือ กำรไฟฟ้ำนครหลวง
  PEA คือ กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค
  TOT คือ บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหำชน)
  CAT คือ บริษัท กสท โทรคมนำคม จ�ำกัด (มหำชน)
  SVOA คือ บริษัท เอสวีโอเอ จ�ำกัด (มหำชน)
  AIT คือ บริษัท แอ็ดวำนซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหำชน)
  AVA คือ บริษัท นำวิเอชั่น คอมเทค จ�ำกัด

 งานก่อสร้างและวางระบบไฟฟ้า (Construction and Electrical Systems) 

      บริษัท เล็งเห็นถึงโอกำสและควำมต้องกำรในกำรออกแบบและติดต้ังระบบงำนอื่น และเพ่ือให้บริษัท สำมำรถเป็น  
System Integrator ได้ในหลำกหลำยธุรกิจ บริษัท จึงได้เริ่มธุรกิจงำนก่อสร้ำงและวำงระบบไฟฟ้ำในปี 2559 โดยบริษัท  
สำมำรถให้บริกำร ดังนี้

 1) บริการวางระบบไฟฟ้า

       บริษัท สำมำรถให้บริกำรในกำรวำงระบบไฟฟ้ำให้แก่ศูนย์ดำต้ำเซ็นเตอร์แบบครบวงจรด้วยมำตรฐำนสำกลท่ีได้รับ
กำรยอมรับ โดยงำนก่อสร้ำงระบบไฟฟ้ำของศูนย์ดำต้ำเซ็นเตอร์ ประกอบด้วยกำรออกแบบและก่อสร้ำงระบบไฟฟ้ำภำยใน 
ห้องต่ำงๆ ได้แก่ ห้องอปุกรณ์แม่ข่ำย (Server Room) ห้องระบบไฟฟ้ำเครือ่งกล (Mechanical and Electrical Room) ห้องปฎบิตัิ
กำร (NOC Room) ห้องเก็บของ (Stock Room) ห้องประชุม (Meeting Room) และ ห้องระบบไฟฟ้ำหลัก (Generator Power 
Plant Room) นอกจำกน้ี บรษิทั ยังเป็นผูอ้อกแบบและตดิตัง้งำนระบบทีเ่ก่ียวข้องภำยในศนูย์ดำต้ำเซน็เตอร์ ได้แก่ ระบบเครือ่งกล
และระบบไฟฟ้ำ ระบบท�ำควำมเย็นและปรับอำกำศ ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ระบบรักษำควำมปลอดภัย เป็นต้น บริษัท เชื่อมั่น
ว่ำประสบกำรณ์ในกำรสร้ำงระบบไฟฟ้ำภำยในศนูย์ดำต้ำเซน็เตอร์ จะช่วยให้บรษิทั มคีวำมรูค้วำมเชีย่วชำญในกำรก่อสร้ำงงำน
ระบบไฟฟ้ำที่มีควำมซับซ้อน และเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันส�ำหรับกำรวำงระบบโทรคมนำคมได้อย่ำงครบวงจรต่อไป

รายละเอียดโครงการก่อสร้างและงานระบบไฟฟ้าของบริษัท ในปี 2559-2561

ชื่อโครงการ ชื่อลูกค้า ระยะเวลาตามสัญญา มูลค่าสัญญา 
(ล้านบาท)

สัญญำว่ำจ้ำงงำนออกแบบ ก่อสร้ำงและปรับปรุงศูนย์คอมพิวเตอร์ 
พร้อมทั้งจัดหำและติดตั้งอุปกรณ์โครงกำรศูนย์คอมพิวเตอร์ TrueIDC

W&W 23 ส.ค. 2559 - 22 ส.ค. 2560 155.69

หมายเหตุ  W&W คือ บริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส จ�ำกัด
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 2) ระบบ SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition)

  ระบบ SCADA เป็นระบบตรวจสอบและวิเครำะห์ข้อมูลแบบ Real-time ท่ีใช้ในกำรตรวจสอบสถำนะตลอดจนถึง
ควบคุมกำรท�ำงำนของระบบควบคุมในอุตสำหกรรมและงำนวิศวกรรมต่ำงๆ เช่น งำนด้ำนสื่อสำรโทรคมนำคมสื่อสำร กำร
ประปำ กำรบ�ำบัดน�้ำเสีย กำรจัดกำรด้ำนพลังงำน เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งำนรับทรำบเหตุกำรณ์และแก้ไขได้ทันท่วงที ส่งผล
ให้เกิดประสทิธิภำพในกำรท�ำงำน โดยมลีกัษณะกำรเชือ่มต่อท่ีใช้เทคโนโลยีระบบสือ่สำรท้ังแบบใช้สำยและแบบไร้สำย ซึง่บรษิทั  
มีทีมงำนและพันธมิตรทำงธุรกิจท่ีมีประสบกำรณ์และผลิตภัณฑ์ท่ีพร้อมติดตั้งและให้บริกำรระบบดังกล่ำว โดยบริษัท อยู่ใน
ระหว่ำงเตรียมกำรเสนองำนให้ลูกค้ำเพื่อติดตั้งระบบดังกล่ำว

ภาพตัวอย่างระบบ SCADA

 ธุรกิจการจ�าหน่ายอุปกรณ์และบ�ารุงรักษา (Supply and Maintenance) 
 เพื่อที่จะสำมำรถให้บริกำรลูกค้ำแบบครบวงจร (Total Solution) บริษัท จึงมีบริกำรจ�ำหน่ำยอุปกรณ์ไว้ใช้ทดแทน รวมทั้ง
กำรให้บริกำรบ�ำรุงรักษำโครงข่ำยระบบสื่อสำรโทรคมนำคม โดยรำยละเอียดของบริกำรเป็นดังนี้ 

 1) ธุรกิจจ�าหน่ายอุปกรณ์โครงข่ายระบบสื่อสารโทรคมนาคม (Supply)

  บรษิทั จ�ำหน่ำยอปุกรณ์ทีเ่ก่ียวข้องกับธุรกิจสือ่สำรโทรคมนำคมทุกประเภท ซึง่ส่วนใหญ่จะเป็นอปุกรณ์ท่ีลกูค้ำซือ้เก็บ
ส�ำรองไว้ใช้ทดแทนในกำรซ่อมบ�ำรุงรักษำเมื่ออุปกรณ์ท่ีใช้อยู่เกิดควำมเสียหำยหรือเส่ือมอำยุกำรใช้งำน โดยลูกค้ำสำมำรถน�ำ
ไปตดิต้ังหรอืเปลีย่นได้เอง หรอืจดัซือ้พร้อมว่ำจ้ำงให้บรษิทั เป็นผูต้ดิตัง้ให้ในกรณีทีต้่องใช้ควำมรูค้วำมช�ำนำญในกำรตดิตัง้ โดย
อุปกรณ์ที่บริษัท จัดจ�ำหน่ำยจะมีกำรรับประกัน 1-2 ปี 

            อปุกรณ์ทีเ่ก่ียวข้องกับธุรกิจสือ่สำรโทรคมนำคมทีบ่รษิทั จดัจ�ำหน่ำย ได้แก่ อปุกรณ์ทีใ่ช้ในโครงข่ำยระบบโทรคมนำคม
ทั้งแบบใช้สำย (Wired Network) และแบบไร้สำย (Wireless Network) โดยบริษัท สำมำรถจ�ำหน่ำยอุปกรณ์ในระบบต่ำงๆ ดังนี้

- ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G, 4G หรือ LTE

- ระบบสือ่สำรผ่ำน IP (Internet Protocol) Network เพ่ือรองรบักำรให้บรกิำรอนิเตอร์เนต็ หรอื Internet of Things (IoT)

- ระบบสื่อสัญญำณควำมเร็วสูง (Optical Network)

- ระบบสื่อสัญญำณด้วยคลื่นควำมถ่ีไมโครเวฟ (Microwave Network) กรณีระบบสื่อสัญญำณแบบใช้สำยไม่
รองรับหรือไม่คุ้มค่ำในกำรลงทุน เช่น ข้ำมเกำะหรือพื้นที่กันดำร

- ระบบกำรรักษำควำมปลอดภัยข้อมูลของ SIM Card ในระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่

- ระบบสัญญำณนำฬิกำ (Synchronization) ให้กับอุปกรณ์โทรคมนำคมเพ่ือมิให้ข้อมูลท่ีสื่อสำรในระบบเกิด
ควำมคลำดเคลื่อน

- ระบบ IT Infrastructure Servers and Storages ส�ำหรับ Cloud Computing
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- ระบบ Mobile Device Management (MDM) เพื่อบริหำรและจัดกำรเครื่องลูกข่ำยในระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้
มีประสิทธิภำพ

- ระบบ Software Defined Network  (SDN) เพื่อกำรบริหำรจัดกำรอุปกรณ์ใน Data Center

- ระบบเคเบิ้ลใยแก้วน�ำแสงและอุปกรณ์ประกอบในกำรติดตั้ง

           บริษัท ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ�ำหน่ำยจำกผู้ผลิตอุปกรณ์ระบบโทรคมนำคมชั้นน�ำของโลก ไม่ว่ำจะเป็น Nokia 
Alcatel-Lucent, Huawei, Coriant, Gemalto, Oscilloquartz, ZTE และ HP ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่นิยมและใช้อย่ำงแพร่หลำยใน
ประเทศ ส�ำหรับอุปกรณ์อื่นที่บริษัท ไม่ได้เป็นตัวแทนจ�ำหน่ำย เช่น สำยเคเบิลใยแก้วน�ำแสง  บริษัท สำมำรถจัดหำจำกผู้ผลิต
ชั้นน�ำภำยในประเทศ เช่น บริษัท เอชบีซี เทเลคอม จ�ำกัด บริษัท สยำมไฟเบอร์ อ๊อพติคส์  จ�ำกัด และบริษัท ไทยไชน่ำ ไฟเบอร์ 
ออพติคส์ จ�ำกัด เป็นต้น

 2) ธุรกิจให้บริการบ�ารุงรักษาโครงข่ายระบบสื่อสารโทรคมนาคม (Maintenance)

             บริษัท ให้ควำมส�ำคัญของธุรกิจบ�ำรุงรักษำโครงข่ำยระบบสื่อสำรเน่ืองจำกเป็นธุรกิจท่ีก่อให้เกิดรำยได้ประจ�ำ 
(Recurring Income) มกีำรแข่งขันท่ีไม่สงูมำก เนือ่งจำกต้องใช้บคุลำกร ท่ีมคีวำมรูแ้ละควำมช�ำนำญ โดยงำนบรกิำรบ�ำรงุรกัษำ
ระบบโทรคมนำคมที่บริษัท สำมำรถให้บริกำร ได้แก่ 

- กำรบ�ำรุงรักษำชุมสำยหลักของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่

- กำรบ�ำรุงรักษำอุปกรณ์ต่ำงๆ ของสถำนีฐำนระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

- กำรบ�ำรุงรักษำอุปกรณ์ระบบสื่อสัญญำณควำมเร็วสูง (Optical Network) อุปกรณ์ระบบสื่อสัญญำณด้วยคลื่น
ควำมถี่ไมโครเวฟ (Microwave Network)  อุปกรณ์ IP Router/Carrier Switches และอุปกรณ์ระบบสื่อสำรผ่ำน 
IP (Internet Protocol) Network ที่รองรับกำรส่งผ่ำนเสียง ภำพ วีดีโอและข้อมูลต่ำงๆ

         โดยกำรบ�ำรุงรักษำโครงข่ำยระบบสื่อสำรโทรคมนำคมมี 3 ลักษณะ ได้แก่ กำรบ�ำรุงรักษำในเชิงป้องกัน (Preventive 
Maintenance) บ�ำรุงรักษำเมื่อเกิดเหตุเสีย (Corrective Maintenance) และบ�ำรุงรักษำแบบปรับปรุง ปรับเปลี่ยน หรือโยกย้ำย 
(Proactive/Adaptive Maintenance) 

         ในกำรให้บริกำรบ�ำรุงรักษำโครงข่ำย บริษัท ยังมีข้อตกลงระดับกำรให้บริกำร (Service Level Agreement: SLA)  
ซึง่เป็นข้อตกลงรบัประกันคณุภำพกำรให้บรกิำรระหว่ำงผู้ให้บรกิำรกับผูร้บับรกิำร เพ่ือเพ่ิมควำมมัน่ใจแก่ผู้รบับรกิำรตำมระดบัที่
ตกลงกันไว้ โดยบริษัท ยังมีศูนย์ปฏิบัติกำรโครงข่ำย Network Operation Center (NOC) ซึ่งมีทีมงำนของบริษัท คอยเฝ้ำระวัง 
ไม่ให้เกิดเหตุเสีย และตรวจติดตำมแก้ไขในกรณีที่มีเหตุเสียต่ำงๆ เกิดขึ้น เพื่อให้เป็นไปตำม SLA ที่บริษัท ได้ตกลงไว้
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รายละเอียดโครงการบ�ารุงรักษาโครงข่ายระบบสื่อสารที่ส�าคัญของบริษัท ในปี 2559 - 2561

ชื่อโครงการ ชื่อลูกค้า ระยะเวลาตามสัญญา มูลค่าสัญญา 
(ล้านบาท)

โครงกำรสัญญำงำนเหมำบริกำร บ�ำรุงรักษำ ซ่อมแซม แก้ไข และ 
ปรับเปลี่ยนโครงข่ำยสำยเคเบิลใยแก้วน�ำแสง ของ ส�ำนักงำน 
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.)

AIT 1 ก.พ. 2559 - 30 ก.ย. 2559 101.23

โครงกำรสัญญำงำนเหมำบริกำร บ�ำรุงรักษำ ซ่อมแซม แก้ไข และ 
ปรับเปลี่ยนโครงข่ำยสำยเคเบิลใยแก้วน�ำแสง ของ ส�ำนักงำนคณะ
กรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.)

AIT 1 ต.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2560 79.00

โครงกำรสัญญำงำนเหมำบริกำร บ�ำรุงรักษำ ซ่อมแซม แก้ไข และ 
ปรับเปลี่ยนโครงข่ำยสำยเคเบิลใยแก้วน�ำแสง ของ ส�ำนักงำนคณะ
กรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.)

SVOA 1 ต.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2560 42.39

โครงกำรสัญญำรับจ้ำงบ�ำรุงรักษำอุปกรณ์ Core Switch และ 
บริกำรจัดกำรอะไหล่อื่น

TOT 1 ก.พ. 2559 - 31 ม.ค. 2560 40.45

โครงกำรสัญญำงำนเหมำบริกำร บ�ำรุงรักษำ ซ่อมแซม แก้ไข และ 
ปรับเปลี่ยนโครงข่ำยสำยเคเบิลใยแก้วน�ำแสง ของ ส�ำนักงำน 
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.)

AIT 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 71.55

โครงกำรสัญญำงำนเหมำบริกำร บ�ำรุงรักษำ ซ่อมแซม แก้ไข และ 
ปรับเปลี่ยนโครงข่ำยสำยเคเบิลใยแก้วน�ำแสง ของ ส�ำนักงำน 
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.)

SVOA 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 42.99

โครงกำรงำนจ้ำงบริหำรจัดกำรอุปกรณ์อะไหล่เพื่อกำรบ�ำรุงรักษำ 
สถำนีฐำน (Node B) ยี่ห้อ Huawei

TOT 1 มี.ค. 2560 – 31 ส.ค. 2560 41.21

โครงกำรงำนจ้ำงบริหำรจัดกำรอุปกรณ์อะไหล่เพื่อกำรบ�ำรุงรักษำ 
สถำนีฐำน (Node B) ยี่ห้อ Nokia

TOT 1 มี.ค. 2560 – 31 ส.ค. 2560 41.20

งำนจ้ำงบ�ำรุงรักษำอุปกรณ์ Core Switch และบริหำรจัดกำรอะไหล่
อุปกรณ์อื่นของ Transport Network ยี่ห้อ Alcatel-Lucent

TOT 1 มี.ค. 2560 – 28 ก.พ. 2561 40.75

โครงกำรจัดซื้ออะไหล่อุปกรณ์สื่อสัญญำณ ยี่ห้อ ALCATEL-LUCENT 
จ�ำนวน 28 รำยกำร

TOT 19 ม.ค. 2561 - 19 มี.ค. 2561 29.88

โครงกำรงำนจ้ำงบ�ำรุงรักษำอุปกรณ์ Core Switch และบริหำรจัดกำร
อะไหล่อุปกรณ์อื่นของ Transport Network ยี่ห้อ Alcatel-Lucent

TOT 1 มี.ค. 2561 – 28 ก.พ. 2562 36.90

โครงกำรจัดซื้ออุปกรณ์ Multi-Service ขนำดควำมเร็ว 10x10 Gbps 
จ�ำนวน 18 ชุด โดยวิธีพิเศษ

CAT 1 พ.ค. 2561 - 27 ก.ย. 2561 46.10

โครงกำรจัดซื้ออุปกรณ์ขยำยควำมจุช่องสัญญำณ DWDM Network  
ในพื้นที่ส่วนกลำง ภำคตะวันออก และ ภำคใต้ จ�ำนวน 1 ชุด

CAT 28 มิ.ย. 2561 - 24 พ.ย. 2561 29.57

โครงกำรติดตั้ง รื้อถอน และซ่อมแซมโครงข่ำยสำยใยแก้วน�ำแสง 
จ�ำนวน 8 จังหวัด ในพื้นที่ภำคตะวันออก

W&W 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2563 45.38

โครงกำรจัดซื้ออะไหล่อุปกรณ์สื่อสัญญำณ ยี่ห้อ Nokia 
จ�ำนวน 16 รำยกำร

TOT 6 พ.ย. 2561 - 3 ก.พ. 2562 43.49

โครงกำรจัดซื้ออุปกรณ์ DWDM ส�ำหรับลูกค้ำ ISP และ IPLC  
จ�ำนวน 20 ชุด

CAT 29 พ.ย. 2561 - 27 เม.ย. 2562 35.77
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หมายเหตุ  AIT  คือ บริษัท แอ็ดวำนซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหำชน)

 TOT  คือ บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหำชน)

 SVOA  คือ บริษัท เอสวีโอเอ จ�ำกัด (มหำชน)

 W&W  คือ บริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส จ�ำกัด 

 CAT  คือ บริษัท กสท โทรคมนำคม จ�ำกัด (มหำชน)

 PEA  คือ กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค
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ขั้นตอนในการให้บริการของบริษัท

สอบถามความต้องการ
จากลูกค้า

ยื่นประมูล	/	ยื่นข้อเสนอ 
ทางเทคนิค

จัดท�าใบเสนอราคา

จัดท�าสัญญา

จัดท�าแผนด�าเนินโครงการ สั่งซื้ออุปกรณ์ จัดท�าแผนงานบ�ารุงรักษา

สั่งซื้ออุปกรณ์	/	ว่าจ้าง 
ผู้รับเหมาช่วง

ส่งมอบ/ติดตั้งอุปกรณ์

ทดสอบ

ตรวจรับ

ปิดโครงการ

สั่งซื้ออุปกรณ์	(ถ้ามี)	/
ว่าจ้างผู้รับเหมาช่วง

วางระบบ ด�าเนินงานตามแผนงานบ�ารุงรักษา

ทดสอบ

ตรวจรับ

จัดท�ารายการ

ต่อเชื่อมระบบ

ปิดโครงการตรวจรับ

ปิดโครงการ

 บริษัท มีขั้นตอนในกำรให้บริกำรในแต่ละธุรกิจแตกต่ำงกันไปตำมแผนภำพข้ำงต้น ส่วนใหญ่ ธุรกิจรับเหมำวำงระบบจะมี
ระยะเวลำในกำรให้บริกำรประมำณ 120-540 วัน ธุรกิจจ�ำหน่ำยอุปกรณ์จะมีระยะเวลำในกำรให้บริกำรประมำณ 60-180 วัน 
และธุรกิจบ�ำรุงรักษำโครงข่ำยจะมีระยะเวลำในกำรให้บริกำรประมำณ 1-2 ปี

ธุรกิจรับเหมาวางระบบ ธุรกิจจ�าหน่ายอุปกรณ์ ธุรกิจบ�ารุงรักษาโครงข่าย
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การตลาดและการแข่งขัน
1  กลยุทธ์ ในการแข่งขัน

 1) เป็นพันธมิตรกับผู้ผลิตอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมชั้นน�าระดับโลก 

  บริษัท ได้รับควำมไว้วำงใจให้เป็นตัวแทนจ�ำหน่ำยของผู้ผลิตอุปกรณ์โทรคมนำคมชั้นน�ำระดับโลก ไม่ว่ำจะเป็น 
Nokia Alcatel-Lucent, Huawei, Coriant, Gemalto, Oscilloquartz, ZTE และ HP ซึ่งเป็นสินค้ำชั้นน�ำในระบบสื่อสำร
โทรคมนำคม โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง Nokia Alcatel-Lucent, Huawei, ZTE และ HP ซึ่งเป็นผู้น�ำในด้ำน Solution ของระบบ
สื่อสำรโทรคมนำคม นอกจำกนี้ทำงบริษัทยังมีควำมร่วมมือกับบริษัทที่ให้บริกำรด้ำน IT, Software รวมทั้ง Solution ต่ำงๆ 
ทำงด้ำน Internet of Things (IoT), Big Data, Chatbot เช่น Siemens, Oracle, IBM, Inspur, Acer (Taiwan) เป็นต้น และ
ด้วยควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงบริษัท กับพันธมิตรทำงธุรกิจประกอบกับกำรสนับสนุนจำกพันธมิตรในด้ำนควำมรู้เก่ียวกับ
เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ รวมถึงกำรให้ค�ำแนะน�ำและค�ำปรึกษำในด้ำนผลิตภัณฑ์ในกำรเข้ำประมูลโครงกำรต่ำงๆ ท�ำให้
บริษัท สำมำรถจ�ำหน่ำยสินค้ำและให้บริกำรที่ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำทั้งหน่วยงำนรัฐและเอกชนได้อย่ำงตรง
ตำมควำมต้องกำรและมีคุณภำพ

 2) บุคลากรมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์

  ธุรกิจสื่อสำรโทรคมนำคมเป็นธุรกิจซึ่งต้องอำศัยบุคลำกรที่มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญด้ำนวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำร
สื่อสำรโทรคมนำคม ดังน้ันบุคลำกรส่วนใหญ่ในบริษัท โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงฝ่ำยขำย ฝ่ำยผลิตภัณฑ์และโซลูชั่น และฝ่ำย
บริกำรและซ่อมบ�ำรุงจะต้องเป็นวิศวกรท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถในระบบสื่อสัญญำณควำมเร็วสูงและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง
เพือ่ทีจ่ะสำมำรถให้บรกิำรลกูค้ำได้อย่ำงมปีระสทิธิภำพ  โดยวิศวกรของบรษิทั ส่วนใหญ่เป็นผูท้ีม่คีวำมรู ้ควำมช�ำนำญ และ
มปีระสบกำรณ์ในด้ำนสือ่สำรโทรคมนำคมมำกว่ำ 25 ปี ผ่ำนกำรท�ำงำนกับบรษิทัโทรคมนำคมชัน้น�ำทัง้ระดบัโลกและระดบั
ประเทศ ท�ำให้มคีวำมรูแ้ละประสบกำรณ์ในกำรให้บรกิำรติดตัง้ จ�ำหน่ำย และ บ�ำรงุรกัษำ ระบบสือ่สำรโทรคมนำคมขนำด
ใหญ่ระดบัประเทศหลำยโครงกำร  นอกจำกนี ้บคุลำกรของบรษิทั ยังได้รบักำรอบรมจำกเจ้ำของผลติภัณฑ์ซึง่เป็นพันธมติร
กับบริษัท เช่น หลักสูตร  Alcatel Lucent Architecture and Evolution for DWDM Technology หลักสูตร Update on 
DWDM products เป็นต้น ส่งผลท�ำให้สำมำรถให้บริกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น และตรงตำมมำตรฐำนที่ก�ำหนด  

 3) ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า

  จำกประสบกำรณ์กำรท�ำงำนกับผู้ให้บริกำรโทรคมนำคมชั้นน�ำทั้งระดับโลกและระดับประเทศมำอย่ำงยำวนำนของ
กลุม่ผูบ้รหิำรและพนักงำนของบรษิทั ท�ำให้มคีวำมสมัพันธ์อนัดกัีบลกูค้ำ เข้ำใจถึงควำมต้องกำรของลกูค้ำเป็นอย่ำงด ีและ
สำมำรถที่จะตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำเพ่ือให้ได้ควำมพึงพอใจสูงสุด และจำกกำรท่ีได้เคยร่วมงำนกับเจ้ำของ
ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งผู้รับเหมำช่วงจ�ำนวนมำก  ท�ำให้บริษัท สำมำรถคัดเลือกผลิตภัณฑ์และผู้รับเหมำได้อย่ำงเหมำะสมใน
แต่ละโครงกำร  รวมทั้งสำมำรถบริหำรจัดกำรโครงกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพท้ังในด้ำนต้นทุน และระยะเวลำในกำร
ส่งมอบ จึงส่งผลให้บริษัท สำมำรถส่งมอบสินค้ำและบริกำรแก่ลูกค้ำอย่ำงมีคุณภำพ ภำยในระยะเวลำที่ลูกค้ำก�ำหนด  
ในรำคำที่แข่งขันได้ บริษัท จึงได้รับควำมไว้วำงใจจำกลูกค้ำทั้งภำครัฐและภำคเอกชนอย่ำงต่อเนื่อง 

  ด้วยควำมสมัพันธ์อนัดกัีบลกูค้ำ ท�ำให้บรษิทั มคีวำมมุง่มัน่ทีจ่ะเพ่ิมบรกิำรต่ำงๆ โดยใช้ควำมรูค้วำมเชีย่วชำญ ต่อยอด 
กำรให้บริกำรให้แก่ลูกค้ำเพ่ิมมำกข้ึน โดยในปี 2559 บริษัท ได้เริ่มให้บริกำรงำนก่อสร้ำงและวำงระบบไฟฟ้ำ ซึ่งจะช่วย 
เพิ่มศักยภำพในกำรเติบโตมำกขึ้น  
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 4) การรับประกันผลงานและการบริการหลังการขาย

  เพื่อให้ลูกค้ำมั่นใจในคุณภำพของสินค้ำและบริกำร บริษัท มีนโยบำยในกำรรับประกันสินค้ำและบริกำร 1 ปี - 5 ปี
แล้วแต่ข้อก�ำหนดและควำมต้องกำรของลูกค้ำ โดยบริษัทได้จัดตั้งฝ่ำยบริกำรและซ่อมบ�ำรุงซึ่งประกอบด้วยวิศวกรที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถในสนิค้ำและบรกิำรแต่ละผลติภัณฑ์ท่ีบรษิทั ให้บรกิำรวำงระบบและกำรจดัจ�ำหน่ำย ท�ำให้บรษิทั สำมำรถลดระยะ
เวลำแก้ไขปัญหำหำกสนิค้ำและบรกิำรเกิดช�ำรดุบกพร่องให้กลบัมำใช้งำนได้อย่ำงมปีระสทิธิภำพ รวมถึงกำรตดิตำม ดแูล และ
ถ่ำยทอดควำมรู้ให้กับลูกค้ำอย่ำงต่อเนื่อง  ท�ำให้ลูกค้ำพอใจบริกำรและมั่นใจบริกำรในกรณีมีเหตุเสียเกิดขึ้นหรือต้องกำรควำม
ช่วยเหลือต่ำงๆ อีกด้วย 

 นอกจำกนี ้ส�ำหรบับรกิำรรบัจ้ำงบ�ำรงุรกัษำซ่อมแซม แก้ไขและปรบัเปลีย่นโครงข่ำยโทรคมนำคม  บรษิทั ยังมกีำรรบัประกัน
ผลงำนตำมข้อก�ำหนดในสัญญำซึ่งระบุข้อตกลงระดับกำรให้บริกำร (Service Level Agreement: SLA) ท่ีเป็นข้อตกลงเพ่ือ 
รับประกันคุณภำพกำรให้บริกำรระหว่ำงบริษัท กับลูกค้ำ เพื่อเพิ่มควำมมั่นใจแก่ลูกค้ำตำมระดับที่ตกลงกันไว้ 

2  ช่องทางในการจัดจ�าหน่ายและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 เน่ืองจำกอตุสำหกรรมโทรคมนำคมเป็นอตุสำหกรรมทีจ่�ำเป็นต้องใช้เงนิทนุในกำรด�ำเนินธุรกิจสงู กลุม่ลกูค้ำเป้ำหมำยของ
บรษิทั คอื ผูใ้ห้บรกิำรระบบสือ่สำรและโทรคนำคมขนำดใหญ่ท้ังภำครฐัและเอกชน โดยบรษิทั สำมำรถให้บรกิำรแก่ลูกค้ำท้ังกำร
ให้บริกำรแก่ลูกค้ำโดยตรง และผ่ำนพันธมิตรทำงธุรกิจ

 1) การจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการแก่ลูกค้าโดยตรง (Main Contractor)

           บริษัท มีกำรน�ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริกำรให้แก่ลูกค้ำโดยตรงผ่ำนฝ่ำยขำยของบริษัท ซึ่งสำมำรถแบ่งออกได้เป็น  
4 ฝ่ำยย่อยได้แก่ 

- ฝ่ำยขำย กลุ่ม 1 ดูแลลูกค้ำองค์กรทั้งภำครัฐและเอกชน เช่น บริษัท กสท โทรคมนำคม จ�ำกัด (มหำชน) บริษัท 
ทีโอที จ�ำกัด (มหำชน) กรมสื่อสำรทหำรอำกำศ เป็นต้น

- ฝ่ำยขำย กลุม่ 2  ดแูลลกูค้ำองค์กรท้ังภำครฐัและเอกชน เช่น กำรไฟฟ้ำส่วนภมูภิำค ธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและ
สหกรณ์กำรเกษตร เป็นต้น

- ฝ่ำยขำย กลุ่ม 3 ท�ำดูแลลูกค้ำองค์กรทั้งภำครัฐและเอกชน เช่น บริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส จ�ำกัด และกลุ่ม
ทรู คอร์ปอเรชั่น  และน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่หรือบริกำรใหม่ให้แก่ลูกค้ำใหม่ของบริษัท เช่น กำรทำงพิเศษแห่ง
ประเทศไทย บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด เป็นต้น

- ฝ่ำยขำย กลุม่ 4  ดแูลลกูค้ำองค์กรท้ังภำครฐัและเอกชน เช่น กำรไฟฟ้ำนครหลวง กระทรวงศกึษำ กรงุเทพมหำนคร 
เป็นต้น

 2) การจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการผ่านพันธมิตรทางธุรกิจ (Subcontractor)

           จำกกำรที่บริษัท ด�ำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกำรสื่อสำรโทรคมนำคมมำเป็นเวลำนำน ได้ร่วมงำนกับบริษัทในอุตสำหกรรม
ท่ีเก่ียวข้องจ�ำนวนมำก ท�ำให้มีพันธมิตรทำงธุรกิจท่ีเชื่อมั่นในควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญของบริษัท ว่ำจ้ำงบริษัทให้เป็น 
ผู้รับเหมำช่วงงำนระบบหรือบ�ำรุงรักษำโครงข่ำยและอุปกรณ์ในโครงกำรต่ำงๆ เช่น บริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส จ�ำกัด 
บริษัท เอสวีโอเอ จ�ำกัด (มหำชน) บริษัท แอ็ดวำนซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหำชน)  บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รี
เสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน) บริษัท สำมำรถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จ�ำกัด บริษัท ไทยทรำนสมิชชั่น อินดัสทรี จ�ำกัด 
บริษัท ยูไนเต็ด เทเลคอม เซลส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จ�ำกัด เป็นต้น
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สัดส่วนรายได้จากการขายและบริการของบริษัท แยกตามช่องทางการจ�าหน่าย ปี 2559-2561

ประเภทการให้บริการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

กำรจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์และบริกำรแก่ลูกค้ำ
โดยตรง

227.03 39.85 568.42 59.41 674.65 66.43

กำรจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์และบริกำรผ่ำน 
พันธมิตรทำงธุรกิจ

342.74 60.15 388.43 40.59 340.90 33.57

รวม 569.77 100.00 956.85 100.00 1,015.55 100.00

3  นโยบายด้านราคา

 1) รับเหมาวางระบบ (Turnkey Project) 

  บริษัท ก�ำหนดรำคำโดยอ้ำงอิงต้นทุนรับเหมำโครงกำรเป็นหลัก โดยบริษัทจะพิจำรณำจัดหำ อุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์
ที่เหมำะสมทั้งทำงด้ำนรำคำและเทคนิค  รวมถึงวำงแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพภำยใต้ต้นทุน
ที่ต�่ำสุด ซึ่งรวมถึงค่ำอุปกรณ์และค่ำบริกำรรับจ้ำงช่วงบวกด้วยอัตรำก�ำไรขั้นต้นที่เหมำะสม (Cost-Plus Pricing) นอกจำก
นี ้ยังก�ำหนดรำคำโดยพิจำรณำโครงกำรทีส่ำมำรถต่อยอดหรอืสัง่ซือ้อปุกรณ์เพ่ิมเตมิในอนำคต เและพิจำรณำถึงภำวะกำร
แข่งขันของโครงกำรนั้นๆ ด้วย

 2) บริการหลังการขาย  

  ส�ำหรับธุรกิจจ�ำหน่ำยอุปกรณ์ บริษัท จะก�ำหนดรำคำโดยอ้ำงอิงต้นทุนอุปกรณ์ บวกด้วยอัตรำก�ำไรขั้นต้นที่เหมำะสม 
(Cost-Plus Pricing) รวมถึงพิจำรณำรำคำกลำงของอุปกรณ์ที่ลูกค้ำเคยจัดซื้อมำ ก่อนปรับเพิ่มหรือลดรำคำ ตำมปริมำณ
อุปกรณ์และเงื่อนไขต่ำงๆ เช่น กำรช�ำระเงิน ระยะเวลำส่งมอบ ระยะเวลำรับประกัน เป็นต้น 

  ส่วนธุรกิจบ�ำรุงรักษำโครงข่ำย บริษัท จะก�ำหนดรำคำโดยพิจำรณำถึงรำยละเอียดของกำรบ�ำรุงรักษำ ลักษณะ 
โครงข่ำยและระบบ พ้ืนท่ีในกำรบ�ำรุงรักษำ โดยศึกษำถึงควำมเสี่ยงต่ำงๆ ในแต่ละพ้ืนท่ี ต้นทุนในกำรให้บริกำรในแต่ละ
พื้นที่ รวมถึงประสบกำรณ์ ควำมช�ำนำญของบริษัทในพื้นที่นั้นๆ และภำวะกำรแข่งขัน

4 ภาวะการแข่งขัน

 เนื่องจำกธุรกิจให้บริกำรวำงระบบสื่อสำรโทรคมนำคมเป็นธุรกิจที่มีอัตรำกำรเติบโตสูงซึ่งเป็นผลมำจำกนโยบำยกำรลงทุน
จำกทัง้ภำครฐัและเอกชนเพ่ือท่ีจะสำมำรถให้บรกิำรและรองรบัควำมต้องกำรของผูบ้รโิภคท่ีเพ่ิมสงูขึน้อย่ำงต่อเนือ่ง จงึมผีูป้ระกอบ
กำรให้บริกำรค่อนข้ำงมำก โดยสำมำรถแบ่งกลุ่มผู้ให้บริกำรออกได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

1. บริษัทขนำดใหญ่ - ส่วนใหญ่เป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์และเป็นพันธมิตรกับผู้ผลิตสินค้ำจำก 
ต่ำงประเทศ สำมำรถจัดหำอุปกรณ์ได้ครบวงจร และมีฐำนะทำงกำรเงินที่แข็งแกร่ง สำมำรถเข้ำร่วมประมูลงำน
โครงกำรขนำดใหญ่ได้ เช่น บรษิทั สำมำรถคอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด (มหำชน) บรษิทั ลอ็กซเล่ย์ ไวร์เลส จ�ำกัด (มหำชน)  บรษิทั 
แอ็ดวำนซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหำชน) บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน) บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ 
คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัท เอสวีโอเอ จ�ำกัด (มหำชน) เป็นต้น
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2. บรษิทัขนำดกลำง - เป็นบรษิทัทีม่ทุีนจดทะเบยีนไม่เกิน 500 ล้ำนบำทและเป็นพันธมติรกับผูผ้ลติสนิค้ำจำกต่ำงประเทศ
เช่นเดียวกับบริษัทขนำดใหญ่ แต่มีข้อจ�ำกัดทำงด้ำนกำรเงินและผลงำนในอดีต (Track Record)  ท�ำให้มีข้อจ�ำกัดใน
กำรเข้ำร่วมประมลูงำนขนำดใหญ่ ซึง่บรษิทั อยู่ในกลุม่นี ้และยังมบีรษิทัอืน่อกี เช่น บรษิทั สกำย ไอซทีี จ�ำกัด (มหำชน) 
บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จ�ำกัด และบริษัท ไทยทรำนสมิชชั่น อินดัสทรี จ�ำกัด เป็นต้น 

3. บริษัทขนำดเล็ก - เป็นบริษัทท่ีไม่ได้เป็นตัวแทนจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์จำกต่ำงประเทศ รวมท้ังมีเงินทุน 
หมุนเวียนไม่มำกนัก ไม่สำมำรถรับงำนจำกลูกค้ำและ/หรือบริษัทขนำดใหญ่โดยตรง ส่วนใหญ่จะรับงำนจำกบริษัท
ขนำดกลำง

 ถึงแม้บริษัท จะเป็นบริษัทขนำดกลำงที่มีข้อจ�ำกัดด้ำนกำรเงินและด้ำนผลงำนในอดีต (Track Record) อย่ำงไรก็ตำม  
จำกกำรท่ีผูบ้รหิำรของบรษิทั เป็นผูท่ี้มปีระสบกำรณ์ในธุรกิจโทรคมนำคมมำกว่ำ 25 ปี มคีวำมสมัพันธ์อนัดีกับทัง้เจ้ำของผลติภัณฑ์ 
ผู้จัดจ�ำหน่ำย และลูกค้ำ รวมทั้งพันธมิตรที่เป็นบริษัทขนำดใหญ่ ท�ำให้บริษัท สำมำรถรับงำนโครงกำรต่ำงๆจำกลูกค้ำโดยตรง 
บรษิทั สำมำรถน�ำเสนอผลติภณัฑ์และบรกิำรได้ตรงตำมควำมต้องกำรของลกูค้ำ หรอืเข้ำร่วมค้ำกับพันธมติร หรอืรบังำนต่อจำก
บริษัทขนำดใหญ่ได้ ทั้งนี้หลังจำกบริษัท ได้แปรสภำพเป็นบริษัทมหำชนจ�ำกัดและเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ MAI เมื่อ
วันที ่15 กนัยำยน 2560 ท�ำให้บรษิทั สำมำรถระดมเงนิทุนจำกตลำดฯ เพ่ิมสภำพคล่องรวมถึงอ�ำนำจต่อรองต่ำงๆ ท�ำให้สำมำรถ
ลดภำระค่ำใช้จ่ำยและเงื่อนไขจำกกำรท�ำธุรกรรมทำงกำรเงินกับสถำบันกำรเงิน, ได้รับกำรสนับสนุนที่ดีมำกย่ิงขึ้นจำกคู่ค้ำ 
พันธมติรท้ังท่ีมอียู่เดมิและเพ่ิมใหม่ รวมทัง้ได้สร้ำงโอกำส, มคีวำมน่ำเชือ่ถือและได้รบักำรยอมรบัในกำรติดต่อกับกลุ่มลูกค้ำรำย
ใหม่ หรือพันธมิตรคู่ค้ำใหม่จำกต่ำงประเทศ ซึ่งปัจจัยต่ำงๆ ทั้งหลำยเหล่ำนี้เป็นแรงผลักดันในกำรสร้ำงโอกำสในกำรแข่งขันใน
โครงกำรที่จะเกิดขึ้นในอนำคต รวมถึงเพิ่มกำรเข้ำมีส่วนร่วมกับโครงกำรที่มีมูลค่ำโครงกำรที่สูงมำกขึ้น

5 ตลาดโทรคมนาคมของประเทศไทย

 ตลำดโทรคมนำคมที่เกี่ยวข้องของประเทศไทยตำมประกำศ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ 
และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (“กสทช.”) เรื่อง นิยำมของตลำดและขอบเขตตลำดโทรคมนำคมท่ีเก่ียวข้อง ประกอบด้วย 
11 ตลำด แบ่งเป็นตลำดค้ำปลีกบริกำร 5 ตลำด และตลำดค้ำส่งบริกำร 6 ตลำด โดยมีผู้มีอ�ำนำจเหนือตลำดอย่ำงมีนัยส�ำคัญ 
(Significant Market Power: SMP) 3 ตลำด ได้แก่ (1) ตลำดบริกำรเชื่อมต่อโครงข่ำยโทรศัพท์ประจ�ำที่เพื่อให้สำมำรถเรียกถึง
จุดปลำยทำง (2) ตลำดบริกำรเชื่อมต่อโครงข่ำยโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อให้สำมำรถเรียกถึงจุดปลำยทำง และ (3) ตลำดบริกำรเข้ำ
ถึงบรอดแบนด์
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ตลาดโทรคมนาคมของประเทศไทย ไตรมาส 1/2561 - 3/2561

ตลาด ผู้ให้บริการหลัก
ไตรมาส 1/2561 

ราคาเฉลี่ย/
ปริมาณการใช้งาน

ไตรมาส 2/2561 
ราคาเฉลี่ย/

ปริมาณการใช้งาน

ไตรมาส 3/2561 
ราคาเฉลี่ย/

ปริมาณการใช้งาน

ตลาดค้าปลีกบริการ

1.  ตลำดบริกำรโทรศัพท์ประจ�ำที่ภำยใน
ประเทศ

TOT 268 บำทต่อเดือน
ต่อเลขหมำย

213 บำทต่อเดือน
ต่อเลขหมำย

190 บำทต่อเดือน
ต่อเลขหมำย

2.  ตลำดบริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
ภำยในประเทศ

กลุ่มบริษัท AIS  
กลุ่มบริษัท TRUE  
กลุ่มบริษัท DTAC  
กลุ่มบริษัท CAT  
กลุ่มบริษัท TOT

240 บำทต่อเดือน
ต่อเลขหมำย

244 บำทต่อเดือน
ต่อเลขหมำย

240 บำทต่อเดือน
ต่อเลขหมำย

3.  ตลำดบริกำรโทรศัพท์ระหว่ำงประเทศ TOT, CAT, AIN, DTN, 
TTT, GN, TUC

21.68 บำทต่อนำที 21.80 บำทต่อนำที 21.80 บำทต่อนำที

4.  ตลำดบริกำรอินเทอร์เน็ตประจ�ำที่ TICC, TOT, 3BB, AWN 617 บำทต่อเดือน 619 บำทต่อเดือน 615 บำทต่อเดือน

5.  ตลำดบริกำรอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ กลุ่มบริษัท AIS
กลุ่มบริษัท DTAC
กลุ่มบริษัท TRUE
CAT, TOT  
และบริษัทอื่นๆ

0.14 บำทต่อ MB 0.15 บำทต่อ MB 0.15 บำทต่อ MB

ตลาดค้าส่งบริการ

6.  ตลำดบริกำรเกตเวย์อินเทอร์เน็ต
ระหว่ำงประเทศ

- 2,151 Gbps 2,180 Gbps 2,191 Gbps

7. ตลำดบริกำรเกตเวย์โทรศัพท์ระหว่ำง
ประเทศ

CAT 250.8 ล้ำนนำที 244.0 ล้ำนนำที 241.8 ล้ำนนำที

8.  ตลำดบริกำรเชื่อมต่อโครงข่ำย
โทรศัพท์ประจ�ำที่เพื่อให้สำมำรถเรียก
ถึงจุดปลำยทำง

CAT, TOT, TTTBB, 
TUC, AWN

182.7 ล้ำนครั้งหรือ 
355.1 ล้ำนนำที

172.6 ล้ำนครั้งหรือ 
334.9 ล้ำนนำที

162.4 ล้ำนครั้งหรือ 
334.6 ล้ำนนำที

9.  ตลำดบริกำรเชื่อมต่อโครงข่ำย
โทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อให้สำมำรถ 
เรียกถึงจุดปลำยทำง

CAT, DTN, TUC, AWN 4,980.0 ล้ำนครั้งหรือ 
7,900.0 ล้ำนนำที

4,799.8 ล้ำนครั้งหรือ 
7,184.3 ล้ำนนำที

4,718.7 ล้ำนครั้งหรือ 
7,082.9 ล้ำนนำที

10. ตลำดบริกำรเข้ำถึงบรอดแบนด์ CAT, TOT, TUC 5,983.5 Gbps 6,054.9 Gbps 6,134.3 Gbps

11. ตลำดบริกำรวงจรเช่ำ TIC, CAT, Symphony 1,021.0 Gbps 1,051.0 Gbps 1,077.4 Gbps

ที่มา: ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช.)
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1. ตลาดบริการโทรศัพท์ประจ�าที่ภายในประเทศ

  ตลำดค้ำปลีกบริกำรโทรศัพท์ประจ�ำที่ มีผู้ให้บริกำรหลักคงเหลืออยู่ 1 รำย คือ บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหำชน) ซึ่ง  
ณ สิ้นไตรมำส 3 ปี 2561 มีเลขหมำยที่เปิดใช้บริกำรทั้งหมดประมำณ 3.05 ล้ำนเลขหมำย และมีครัวเรือนที่เข้ำถึงร้อยละ 
14.25 และมรีำยได้จำกกำรให้บรกิำรโทรศพัท์ประจ�ำทีร่วม 1,790.0 ล้ำนบำท ลดลงจำกไตรมำสก่อนหน้ำ 246.0 ล้ำนบำท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 12 ส�ำหรับรำยรับเฉลี่ยต่อเดือนต่อเลขหมำยที่ค�ำนวณค่ำเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักจำกบริกำรโทรศัพท์พื้นฐำน 
และโทรศัพท์สำธำรณะ อยู่ที่ 196 บำท ซึ่งลดลงจำกไตรมำสก่อนหน้ำคิดเป็นร้อยละ 8

รายได้ 1Q2561 2Q2561 3Q2561 %เปลี่ยนแปลง
YoY

%เปลี่ยนแปลง
QoQ

รายได้ของบริการโทรศัพท์ประจ�าที่ (ล้านบาท) 1,986.2 2,036.0 1,790.0 -6% -12%

รายรับเฉลี่ยต่อเดือนต่อเลขหมาย (บาท/เดือน) 268 213 196 -9% -8%

Fixed line 281 225 204 -9% -9%

Public phone 23 18 23 -19% 34%

ที่มา: ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช.)

2. ตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ

  ตลำดค้ำปลกีบรกิำรโทรศพัท์เคลือ่นที ่มผีูใ้ห้บรกิำรโทรศพัท์เคลือ่นทีส่ำมำรถจ�ำแนกได้เป็น 2 กลุม่ คอื (1) ผูใ้ห้บรกิำร
โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีโครงข่ำยหรือมีสิทธิ์ในกำรใช้โครงข่ำย (Mobile Network Operators: MNOs) เช่น กลุ่มบริษัท AIS 
กลุ่มบริษัท DTAC  กลุ่มบริษัท TRUE  กลุ่ม CAT และกลุ่ม TOT และ (2) ผู้ให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่บนโครงข่ำยเสมือน 
(Mobile Virtual Network Operators: MVNOs) เช่น บริษัท เรียล มูฟ จ�ำกัด บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหำชน) 

  ณ สิ้นไตรมำส 3 ปี 2561 ส่วนแบ่งทำงกำรตลำดจำกจ�ำนวนผู้ใช้บริกำรของตลำดโทรศัพท์เคลื่อนที่พบว่ำ กลุ่มบริษัท 
AIS มส่ีวนแบ่งตลำด คดิเป็นร้อยละ 43.8  รองลงมำเป็น กลุม่บรษิทั TRUE มส่ีวนแบ่งตลำดร้อยละ 31.0 กลุม่บรษิทั DTAC 
มส่ีวนแบ่งตลำดร้อยละ 23.0 ตำมด้วยกลุม่ CAT มส่ีวนแบ่งตลำดร้อยละ 1.92 และกลุ่ม TOT มส่ีวนแบ่งตลำดร้อยละ 0.13 
ตำมล�ำดับ

  รำยได้จำกกำรให้บรกิำรโทรศพัท์เคลือ่นท่ี จ�ำแนกเป็น 2 ประเภท คอื (1) รำยรบัเฉลีย่ต่อเดอืนต่อเลขหมำยของบรกิำร
โทรศพัท์เคลือ่นที ่(หรอื APRU ซึง่ค�ำนวณโดยไม่รวมรำยได้จำกกำรเชือ่มต่อโครงข่ำย) โดย ณ สิน้ไตรมำส 3 ปี 2561 APRU 
ของบริกำรโทรศัพท์เคลื่อนท่ี อยู่ท่ี 240 บำท ลดลงจำกไตรมำสก่อนหน้ำร้อยละ 1.7 โดยหำกแยกประเภทบริกำร ระบบ 
prepaid มีค่ำรำยรับเฉลี่ยต่อเดือนต่อเลขหมำยอยู่ที่ 151 ลดลงจำกไตรมำสก่อนหน้ำร้อยละ 3.1 ส่วนระบบ postpaid  
มีรำยรับเฉลี่ยต่อเดือนต่อเลขหมำยอยู่ที่ 525 บำท ลดลงจำกไตรมำสก่อนหน้ำร้อยละ 1.3 อัตรำค่ำบริกำรเฉล่ียประเภท
เสียงนำทีละ 0.59 บำทต่อนำที ซึ่งเท่ำกับไตรมำสก่อนหน้ำ และ (2) รำยได้จำกกำรให้บริกำร ณ สิ้นไตรมำสที่ 3 ปี 2561 
เท่ำกับ 71,200 ล้ำนบำท เท่ำกับไตรมำสก่อนหน้ำ โดยรำยได้เสียงและรำยได้มิใช่เสียงเท่ำกับ 63,400 ล้ำนบำท และรำย
ได้อื่น ๆ 7,800 ล้ำนบำท
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รายได้ 1Q2561 2Q2561 3Q2561 %เปลี่ยนแปลง
YoY

%เปลี่ยนแปลง
QoQ

รายได้ของบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ล้านบาท) 69,200 71,200 71,200 4.9% 0.0%

รำยได้เสียงและรำยได้มิใช่เสียง 62,900 63,400 63,400 4.4% 0.0%

รำยได้อื่น ๆ 6,300 7,800 7,800 8.3% 0.0%

รายรับเฉลี่ยต่อเดือนต่อเลขหมาย (บาท/เดือน) 241 244 240 1.0% -1.7%

ระบบ Prepaid 154 156 151 -2.0% -3.1%

ระบบ Postpaid 532 532 525 -2.4% -1.3%

ที่มา: ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช.)

3. ตลาดบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ

  ปัจจบุนักำรใช้บรกิำรโทรศพัท์ระหว่ำงประเทศสำมำรถแบ่งกำรให้บรกิำรออกเป็น 3 ระบบใหญ่ ได้แก่ (1) ระบบต่อตรง 
(International Direct Dialing: IDD) เป็นกำรให้บริกำรผ่ำน Access Code หรือ IDD โดยต่อตรงอัตโนมัติผ่ำนระบบเลข
หมำย 3 หลัก หรือผ่ำนบริกำรโทรศัพท์ประจ�ำที่และโทรศัพท์เคลื่อนที่ (2) ระบบกำรสื่อสำรทำงเสียงผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ต 
(Voice over Internet Protocol: VoIP) เป็นลักษณะกำรเชื่อมต่อผ่ำนโครงข่ำยอินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (Internet Protocal: 
IP) ซึ่งเป็นกำรใช้บริกำรผ่ำนโทรศัพท์ประจ�ำท่ี หรือโทรศัพท์เคล่ือนท่ีก็ได้ ด้วยวิธีกำรแปลงสัญญำณเสียงเพ่ือส่งต่อไปยัง
ปลำยทำงผ่ำนทำงบริกำรอินเทอร์เน็ต และ (3) ระบบบัตรโทรศัพท์ (International Calling Card) ที่ผู้ใช้บริกำรโทรออกต่ำง
ประเทศจะต้องซื้อบัตรโทรศัพท์ระหว่ำงประเทศจำกผู้จัดจ�ำหน่ำยหรือผู้ให้บริกำร

  ส�ำหรับตลำดโทรศัพท์ระหว่ำงประเทศนั้นจะพิจำรณำเฉพำะกำรโทรออกต่ำงประเทศโดยใช้บริกำรโทรศัพท์ประจ�ำที่ 
เมื่อพิจำรณำส่วนแบ่งกำรตลำดจำกรำยได้ ณ สิ้นไตรมำส 3 ปี 2561 CAT มีส่วนแบ่งตลำดมำกที่สุด อยู่ที่ร้อยละ 66.67 
ตำมด้วย TIC ร้อยละ 30.86 TOT ร้อยละ 1.29 และ Jasmine ร้อยละ 1.09

4. ตลาดบริการอินเทอร์เน็ตประจ�าที่

  ตลำดค้ำปลีกอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง มีผู้ให้บริกำรรำยใหญ่ 3 รำย ได้แก่ บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด 
(TICC) บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหำชน) (TOT) และ บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ�ำกัด (มหำชน) ซึ่งให้บริกำรในชื่อ แบรนด์ 
3BB และบริษัท แอดวำนซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ�ำกัด (AWN) ส่วนแบ่งตลำดจำกจ�ำนวนผู้ใช้บริกำร พบว่ำ ณ สิ้นไตรมำส 
3 ปี 2561 TICC มีส่วนแบ่งตลำดสูงสุด อยู่ที่ร้อยละ 37.8 ตำมด้วย 3BB อยู่ที่ร้อยละ 32.4 TOT อยู่ที่ร้อยละ 17.5  AWN 
อยู่ที่ร้อยละ 7.4 และผู้ให้บริกำรรำยย่อยอื่น ๆ มีส่วนแบ่งตลำดรวมกันประมำณร้อยละ 5.0 

  เมื่อพิจำรณำรำยได้จำกกำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงทั้งหมด พบว่ำ ในไตรมำส 3 ปี 2561 มีรำยได้รวมทั้ง
สิ้น 17,000 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกไตรมำสก่อนหน้ำประมำณร้อยละ 1.8 โดยมีรำยรับเฉลี่ยต่อเดือนต่อเลขหมำยประมำณ
เดือนละ 615 บำท ลดลงจำกไตรมำสก่อนหน้ำร้อยละ 0.7 ส�ำหรับอัตรำค่ำบริกำรเฉลี่ยอยู่ที่ 0.02 บำท ต่อ Kbps ซึ่งเท่ำกับ
ไตรมำสก่อน   
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รายได้ 1Q2561 2Q2561 3Q2561 %เปลี่ยนแปลง
YoY

%เปลี่ยนแปลง
QoQ

รายได้ของบริการค้าปลีกบริการอินเทอร์เน็ตประจ�าที่ 
(ล้านบาท)

16,300 16,700 17,000 11.1% 1.8%

อัตราค่าบริการเฉลี่ย (บาท/Kbps) 0.02 0.02 0.02 20.5% -9.6%

ADSL 0.02 0.03 0.03 27.3% -15.1%

FTTX 0.01 0.01 0.01 7.0% 7.0%

รายรับเฉลี่ยต่อเดือนต่อเลขหมาย (บาท/เดือน) 617 619 615 -4.2% -0.7%

TOT 583 594 602 -12.1% 1.3%

TRUE 618 618 607 0.8% -1.8%

3BB 650 654 654 1.6% 0.0%

AWN 618 610 597 -6.3% -2.1%

ที่มา: ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช.)

5. ตลาดบริการอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่

  ตลำดอินเทอร์เน็ตเคลื่อนท่ีมีโครงสร้ำงคล้ำยกับตลำดโทรศัพท์เคลื่อนที่ เน่ืองจำกผู้ให้บริกำรเสียงในตลำดโทรศัพท์
เคลื่อนที่ ก็จะให้บริกำรอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ควบคู่ไปด้วย ส่วนแบ่งตลำดรำยได้จำกบริกำรที่มิใช่เสียง ณ สิ้นไตรมำส 3 ปี 
2561 พบว่ำผู้ให้บริกำรในกลุ่ม AIS มีส่วนแบ่งตลำดมำกที่สุดที่ร้อยละ 46.4 เพิ่มขึ้นจำกไตรมำสก่อนหน้ำร้อยละ 1.3 ตำม
ด้วยผู้ให้บริกำรในกลุ่ม DTAC ร้อยละ 30.2 ลดลงจำกไตรมำสก่อนเล็กน้อย และผู้ให้บริกำรในกลุ่ม TUC มีส่วนแบ่งตลำด
ร้อยละ 21.1 ลดลงจำกไตรมำสก่อนหน้ำร้อยละ 2.0

  รำยได้จำกกำรให้บรกิำรของตลำดอนิเทอร์เนต็เคลือ่นที ่มแีนวโน้มเพ่ิมขึน้อย่ำงต่อเนือ่ง โดยรำยได้จำกกำรบรกิำรท่ีมิ 
ใช่เสียง (non-voice) ของไตรมำสที่ 3 ปี 2561 ของผู้ประกอบกำร รวมทั้งสิ้น 34,511.4 ล้ำนบำท ซึ่งเพิ่มขึ้นจำกไตรมำส
เดียวกันกับปีก่อนหน้ำ 4,279.10 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.2 ส�ำหรับอัตรำค่ำบริกำรอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ พบว่ำ ณ 
สิ้นไตรมำส 3 ปี 2561 มีค่ำ 0.15 บำท/MB เท่ำกับไตรมำสก่อน 

รายได้ 1Q2561 2Q2561 3Q2561 %เปลี่ยนแปลง
YoY

%เปลี่ยนแปลง
QoQ

รายได้ของบริการค้าปลีกบริการอินเทอร์เน็ต
เคลื่อนที่ (ล้านบาท)

32,646.3 34,188.4 34,511.4 14.2% 0.9%

กลุ่ม AIS 17,125.8 18,201.1 18,511.0 20.8% 1.7%

กลุ่ม DTAC 9,733.2 9,992.1 9,987.1 8.2% -0.1%

กลุ่ม TUC 5,603.4 5,812.3 5,832.1 6.2% 0.3%

TOT 83.9 81.1 79.9 -6.1% -1.5%

CAT 75.3 76.5 76.3 3.2% -0.3%

Others 24.5 25.2 25.0 5.5% -0.8%

อัตรำค่ำบริกำรเฉลี่ย (บำท/MB) 0.14 0.15 0.15 -3.0% 0.0%

ที่มา: ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช.)
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6. ตลาดบริการเกตเวย์อินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ

  ในปัจจุบันมีผู้ให้บริกำรที่ได้รับใบอนุญำตและด�ำเนินกำรอยู่ทั้งสิ้น 17 รำย ปริมำณแบนด์วิธที่ใช้เชื่อมต่อในกำรให้
บรกิำรเกตเวย์อนิเทอร์เนต็ระหว่ำงประเทศ มแีนวโน้มเพ่ิมขึน้อย่ำงต่อเน่ือง ส่วนแบ่งตลำดซึง่ค�ำนวณโดยปรมิำณแบนด์วิธ 
ณ สิน้ไตรมำส 3 ปี 2561 พบว่ำ CAT มส่ีวนแบ่งตลำดสงูท่ีสดุทีร้่อยละ 26.99 ลดลงจำกไตรมำสก่อนหน้ำร้อยละ 0.11 ตำม
ด้วย TIG มีส่วนแบ่งตลำดร้อยละ 20.22 ลดลงจำกไตรมำสก่อนหน้ำร้อยละ 1.24 

7. ตลาดบริการเกตเวย์โทรศัพท์ระหว่างประเทศ

  ปัจจุบันมีผู้ได้รับใบอนุญำตให้บริกำรเกตเวย์โทรศัพท์ระหว่ำงประเทศรวม 5 รำย ส�ำหรับจ�ำนวนนำทีบริกำรเกต์เวย์
โทรศัพท์ระหว่ำงประเทศ ในไตรมำส 3 ปี 2561 มีปริมำณกำรใช้งำนทั้งสิ้น 241.8 ล้ำนนำที ลดลงจำกไตรมำสก่อนหน้ำ
ประมำณ 2.1 ล้ำนนำที หรือคิดเป็นร้อยละ 1 โดยเป็น CAT มีปริมำณกำรโทร 145.1 ล้ำน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 60.01 ของ
จ�ำนวนนำทีทั้งหมด ขณะที่ผู้ให้บริกำรรำยอื่นมีปริมำณ 96.7 ล้ำนนำที

8. ตลาดบริการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรศัพท์ประจ�าที่เพื่อให้สามารถเรียกถึงจุดปลายทาง

  ในปจัจุบนัมีผูใ้ห้บรกิำรโทรศพัท์ประจ�ำทีท่ีใ่ห้บริกำรถงึผูบ้รโิภคหรอืผู้ใช้บริกำรขั้นสุดท้ำย (end users) จ�ำนวน 8 รำย 
ส�ำหรับไตรมำส 3 ปี 2561 จ�ำนวนทรำฟฟิกกำรใช้งำนบริกำร Fixed Call Termination มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 162.4 ล้ำนครั้ง  
โดยแบ่งเป็นกำรรบัสำยจำกโครงข่ำยโทรศัพท์เคลือ่นท่ี (Mobile-to-Fixed) 160 ล้ำนครัง้ และรบัสำยจำกโครงข่ำยโทรศัพท์
พ้ืนฐำน (Fixed-to-Fixed) 2.4 ล้ำนครัง้ หำกวดัเป็นจ�ำนวนนำท ีจ�ำนวนทรำฟฟิกกำรใช้งำนบรกิำร Fixed Call Termination 
มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 334.6 ล้ำนนำที แบ่งเป็นกำรรับสำยจำกโครงข่ำยโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile-to-Fixed) 330 ล้ำนนำที และ
รับสำยจำกโครงข่ำยโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile-to-Fixed) 4.6 ล้ำนนำที

9. ตลาดบริการเชื่อมต่อโครงข่าโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อให้สามารถเรียกถึงจุดปลายทาง

  ในปัจจบุนัมผีูใ้ห้บรกิำรโทรศพัท์เคลือ่นท่ีท่ีให้บรกิำรถึงผูบ้รโิภคหรอืผูใ้ช้บรกิำรข้ันสุดท้ำย (end users) จ�ำนวน 5 กลุม่ 
ส�ำหรับไตรมำส 3 ปี 2561 จ�ำนวนทรำฟฟิกกำรใช้งำนบริกำร Mobile Call Termination มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 4,718.7 ล้ำนครั้ง 
โดยแบ่งเป็นกำรรับสำยจำกโครงข่ำยโทรศัพท์เคลื่อนท่ี (Mobile-to-Mobile) 4,580.0 ล้ำนครั้ง และรับสำยจำกโครงข่ำย
โทรศัพท์พ้ืนฐำน (Fixed-to-Mobile) 138.7 ล้ำนครั้ง หำกวัดเป็นจ�ำนวนนำที จ�ำนวนทรำฟฟิกกำรใช้งำนบริกำร Mobile 
Call Termination มทีัง้สิน้ 7,082.9 ล้ำนนำท ีแบ่งเป็นกำรรบัสำยจำกโครงข่ำยโทรศพัท์เคลือ่นที ่(Mobile-to-Mobile) 6,900 
ล้ำนนำที และรับสำยจำกโครงข่ำยโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Fixed-to-Mobile) 182.9 ล้ำนนำที

10. ตลาดบริการเข้าถึงบรอดแบนด์

  ในปัจจุบันมีผู้ให้บริกำรเข้ำถึงบรอดแบนด์ด้วยรูปแบบโครงข่ำยท่ีหลำกหลำย มีผู้รับใบอนุญำตประกอบกิจกำร
โทรคมนำคมท่ีมีโครงข่ำยเป็นของตนเองและได้รับอนุญำตให้บริกำรเข้ำถึงบรอดแบนด์ จ�ำนวนท้ังส้ิน 57 รำย เป็นผู้รับ
ใบอนุญำตที่ให้บริกำรผ่ำนโครงข่ำยโทรคมนำคมมำกกว่ำหนึ่งแบบเพื่อให้บริกำรจ�ำนวน 31 รำย และเป็นผู้ให้บริกำรที่ให้
บริกำรผ่ำนโครงข่ำยโทรคมนำคมแบบเดียวจ�ำนวน 26 รำย ปริมำณกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตผ่ำนโทรศัพท์เคลื่อนท่ีมีแนว
โน้มเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง กำรเข้ำถึงบรอดแบนด์โดยใช้เทคโนโลยี Fiber optic มีปริมำณทรำฟฟิคมำกกว่ำเทคโนโลยีอื่น  
และกำรเข้ำถึงบรอดแบนด์โดยเทคโนโลยี xDSL มีปริมำณทรำฟฟิคเป็นอันดับ 2  

  ส�ำหรับรำยได้จำกกำรบริกำรเข้ำถึงบรอดแบนด์ ก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องเช่นเดียวกัน โดย ณ สิ้นไตรมำส 3 
ปี 2561 อยู่ที่ 25,782.3 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกไตรมำสก่อนหน้ำร้อยละ 1.53 แบ่งเป็นรำยได้จำกกำรใช้เองและให้บริกำร
บริษัทในกลุ่ม 10,113.1 ล้ำนบำท และรำยได้ที่ขำยให้แก่บริษัทอื่น 15,669.2 ล้ำนบำท

49

บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2561



11.  ตลาดบริการวงจรเช่า

  ผู ้ให้บริกำรในตลำดค้ำส่งวงจรเช่ำ แบ่งเป็น 3 กลุ ่ม (1) ผู ้ให้บริกำรเฉพำะค้ำส่ง ได้แก่ผู ้รับใบอนุญำตซ่ึง
เป็นผู ้ประกอบกำรรัฐวิสำหกิจและให้บริกำรโครงสร้ำงพ้ืนฐำน (Infrastructure) โดยธุรกิจหลักของผู ้ให้บริกำร
ในกลุ ่มน้ี คือ กำรผลิตและจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำ กำรให้บริกำรวงจรเช่ำเป็นเพียงกำรน�ำทรัพยำกรส่วนท่ีเหลือ หรือ
เส้นใยแก้ว (Fiber optic) มำให้ผู้ประกอบกำรรำยอื่นเช่ำ เช่น MEA PEA EGAT (2) ผู้ให้บริกำรท่ีมีโครงข่ำยขนำด
ใหญ่และประกอบกำรค้ำปลีกและส่ง โดยผู ้ให้บริกำรกลุ่มมีโครงข่ำยท่ีครอบคลุมท้ังประเทศ หรือรัฐวิสำหกิจ
โทรคมนำคม เช่น CAT TOT และ (3) ผู้ให้บริกำรท่ีมีโครงข่ำยเล็กและประกอบกำรค้ำปลีกและส่ง โดยเป็นกลุ่มผู้
ให้บริกำรท่ีมีโครงข่ำยขนำดเล็กที่อำจไม่ครอบคลุมท่ัวทุกพ้ืนท่ีของประเทศ เช่น Loxley CS Loxinfo ในไตรมำส 
3 ปี 2561 ผู้ให้บริกำรท่ีมีส่วนแบ่งกำรตลำดมำก 3 อันดับแรก ได้แก่ (1) TRUE มีส่วนแบ่งกำรตลำดมำกท่ีสุดที่ 
ร้อยละ 20.2 (2) CAT มีส่วนแบ่งกำรตลำดร้อยละ 16.1 และ (3) Symphony มีส่วนแบ่งตลำดร้อยละ 14.8

  ปริมำณกำรใช้บริกำรวงจรเช่ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง โดย ณ สิ้นไตรมำส 3 ปี 2561 อยู่ที่ 1,077.4 Gbps 
เพ่ิมขึ้นจำกไตรมำสก่อนหน้ำ ร้อยละ 3 ท้ังนี้กำรใช้บริกำรวงจรเช่ำโดยใช้เทคโนโลยี Ethernet Leased Line มีปริมำณ 
ทรำฟฟิคมำกกว่ำเทคโนโลยีอื่น โดยบริกำรวงจรเช่ำโดยใช้เทคโนโลยี MPLS มีปริมำณทรำฟฟิคเป็นอันดับที่ 2  
ส�ำหรับรำยได้จำกบริกำรวงจรเช่ำมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นอย่ำงต่อเน่ืองเช่นเดียวกัน โดย ณ ส้ินไตรมำส 3 ปี 2561 อยู่ท่ี  
2,731.7 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกไตรมำสก่อนหน้ำร้อยละ 13

6. งานที่ยังไม่ ได้ส่งมอบ  

 ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 บริษัทมีงำนที่ยังไม่ได้ส่งมอบท่ีได้รับค�ำส่ังซื้อจำกลูกค้ำและยังไม่ได้จัดส่งให้ลูกค้ำ จ�ำนวน 
1,456.03 ล้ำนบำท ซึ่งจะทยอยรับรู้เป็นรำยได้ในปี 2562 ต่อไป
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ปัจจัยความเสี่ยง

 บริษัทตระหนักถึงผลกระทบของปัจจัยควำมเสี่ยงและได้จัดท�ำมำตรกำรที่จะลดควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้  
อีกทั้ง บริษัทยังได้ทบทวนประเมินปัจจัยเสี่ยงและอุปสรรคท่ีอำจส่งผลกระทบต่อบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียอย่ำงสม�่ำเสมอ 
นอกจำกนี้ บริษัทได้มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงขึ้นเพ่ือก�ำหนดแนวทำงกำรป้องกันควำมเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น และ
ได้จ�ำแนกเป็นควำมเสี่ยงหลัก ๆ ดังต่อไปนี้

1. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จ�าหน่ายสินค้า
 ด้วยธุรกิจหลกัของบรษิทั เป็นกำรให้บรกิำรตดิตัง้ และวำงเครอืข่ำยระบบสือ่สำรโทรคมนำคม (Turnkey Project)  ท่ีต้องสัง่ซือ้ 
ผลิตภัณฑ์จำกตัวแทนจ�ำหน่ำยโดยตรง ซึ่งหำกตัวแทนจ�ำหน่ำยดังกล่ำวไม่สำมำรถจ�ำหน่ำยอุปกรณ์ที่จ�ำเป็นในกำรให้บริกำร
ติดต้ังและวำงระบบโทรคมนำคมให้แก่บริษัท หรือไม่สำมำรถจัดส่งอุปกรณ์ท่ีบริษัท ส่ังซื้อตำมก�ำหนดเวลำ ก็จะส่งผลต่อยอด
ขำยและก�ำไรของบริษัท ได้

 อย่ำงไรก็ตำม บรษิทัมคีวำมสมัพันธ์ทีดี่กับผูผ้ลติมำโดยตลอด ซึง่ในกำรท�ำธุรกิจทีผ่่ำนมำ บรษิทัไม่มปัีญหำใด ๆ  ในกำรเป็น 
คู่ค้ำหรือตัวแทนจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์  นอกจำกนี้ บริษัทยังได้หำผู้ผลิตรำยอื่น ๆ  เพิม่เติมในกลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกนัหรือที่
มคีณุสมบตัใิกล้เคยีงกัน ดงันัน้บรษิทัมคีวำมยืดหยุ่นในกำรปรบัเปลีย่นตำมสถำนกำรณ์ หำกมคีวำมจ�ำเป็น จงึสำมำรถกระจำย
ควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงเพียงผลิตภัณฑ์ชนิดเดียว 

2. ความเสี่ยงจากความไม่สม�่าเสมอของรายได้
 บริษัทให้บริกำรรับเหมำวำงระบบสื่อสำรโทรคมนำคมแบบเบ็ดเสร็จ ตั้งแต่กำรให้ค�ำปรึกษำ กำรออกแบบ จัดหำ ติดต้ัง 
ทดสอบ ตรวจรับ เชื่อมต่อระบบ และจ�ำหน่ำยอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในโครงข่ำยระบบสื่อสำรโทรคมนำคม ให้แก่ลูกค้ำที่เป็นผู้ให้
บรกิำรด้ำนสือ่สำรโทรคมนำคมทีต้่องกำรขยำย ปรบัปรงุ หรอืซ่อมแซมระบบสือ่สำรโทรคมนำคมของตนเอง โดยในปี 2559-2561 
บรษิทั มรีำยได้จำกธุรกิจรบัเหมำวำงระบบและรำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำยอปุกรณ์ คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 59.58 ร้อยละ 68.40 และ
ร้อยละ 81.42 ของรำยได้จำกกำรขำยและบรกิำรรวมของบรษิทั อย่ำงไรก็ตำม รำยได้ของบรษิทัจะขึน้อยู่กับแผนกำรลงทนุของกลุม่
ลกูค้ำของบรษิทั หำกกลุม่ลกูค้ำชะลอกำรลงทุนหรอืด�ำเนนิกำรปรบัปรงุ ซ่อมแซมระบบสือ่สำรโทรคมนำคมด้วยตนเอง อำจท�ำให้ 
ผลประกอบกำรของบริษัท ได้รับผลกระทบได้
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 บริษัทตระหนักดีถึงควำมเสี่ยงดังกล่ำว จึงเน้นกำรให้บริกำรบ�ำรุงรักษำโครงข่ำยระบบสื่อสำรเพ่ือเป็นรำยได้ต่อเนื่องเพ่ิม
มำกขึน้ เนือ่งจำกกำรให้บรกิำรกำรบ�ำรงุรกัษำโครงข่ำยจะมรีะยะเวลำของสัญญำ 1-2 ปี และบรษิทั ได้รบักำรต่ออำยุสัญญำกำร
ให้บริกำรมำโดยตลอด โดยรำยได้จำกกำรให้บริกำรบ�ำรุงรักษำโครงข่ำยระบบสื่อสำรลดลงจำกร้อยละ 40.42  ในปี 2559 เป็น 
ร้อยละ 31.60 ในปี 2560  และเป็นร้อยละ 18.58 ในปี 2561 ซึ่งเป็นจ�ำนวนเงิน 230.30 ล้ำนบำท 302.33 ล้ำนบำท และ 188.67 
ล้ำนบำท ตำมล�ำดบั นอกจำกนี ้บรษิทัมนีโยบำยทีจ่ะขยำยฐำนลกูค้ำใหม่เพ่ิมเตมิ เช่น งำนบ�ำรงุรกัษำระบบกล้องโทรทศัน์วงจรปิด 
(CCTV) ของส�ำนักกำรจรำจรและขนส่ง จังหวัดกรุงเทพมหำนคร กำรขยำยงำนไปในส่วนของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (IT)  
และเทคโนโลยีทีเ่ก่ียวข้องกับระบบกำรสือ่สำรใหม่ๆ หรอืโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีอ่�ำนวยควำมสะดวกในด้ำนต่ำง ๆ  เช่น โปรแกรม
กำรตอบกลับกำรสนทนำด้วยตัวอักษรแบบอัตโนมัติ (Chatbot) รวมทั้งมีกำรเข้ำร่วมประมูลงำนในโครงกำรที่มีขนำดใหญ่ เช่น 
งำนโครงกำรจัดให้มีบริกำรอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงในพื้นที่ห่ำงไกล (Zone C)  ซึ่งช่วยให้บริษัทมีรำยได้เพิ่มเติมจำกนโยบำยดัง
กล่ำว  และจำกกำรท่ีบรษิทัมปีระสบกำรณ์ ควำมเชีย่วชำญในธุรกิจดังกล่ำวมำเป็นเวลำนำน ท�ำให้มคีวำมสัมพันธ์ท่ีดีและเข้ำใจ
ควำมต้องกำรของผู้ให้บริกำรโทรคมนำคม รวมถึงกำรน�ำเสนอบริกำรเพ่ือพัฒนำ ปรับปรุงระบบโทรคมนำคมของกลุ่มลูกค้ำได้
อย่ำงดีตลอดมำ  โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทมีงำนที่ยังไม่ได้ส่งมอบจ�ำนวน 1,456.03 ล้ำนบำท จึงมั่นใจว่ำสำมำรถ
รักษำควำมสม�่ำเสมอของรำยได้ รวมทั้งเติบโตได้อย่ำงต่อเนื่อง  

3. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่
 กำรพ่ึงพำลูกค้ำรำยใหญ่  โดยเฉพำะลูกค้ำภำครัฐและรัฐวิสำหกิจ หำกภำครัฐและรัฐวิสำหกิจมีกำรชะลอกำรใช้จ่ำยงบ
ประมำณ อำจส่งผลกระทบต่อผลกำรด�ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงินของบริษัท โดยปัจจุบัน สภำพ กำรแข่งขันในธุรกิจมีกำร
แข่งขันที่สูงทั้งด้ำนรำคำ เทคโนโลยี และบริกำร ทั้งจำกคู่แข่งภำยในประเทศและคู่แข่งจำกต่ำงประเทศ ซึ่งอำจกระทบต่อรำย
ได้ของบริษัท อย่ำงไรกต็ำมด้วยรัฐบำลมีวสิัยทัศน์เชิงนโยบำยกำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศไทยไปสู่ยคุ Thailand 4.0 ดังนั้น 
กำรลงทุนในภำครัฐและหน่วยงำนรำชกำรทำงด้ำนสื่อสำรโทรคมนำคมและด้ำนไอทีคำดว่ำจะยังคงมีอยู่อย่ำงต่อเน่ือง ซึ่งทำง 
บริษัทก็มีกำรพัฒนำคุณภำพบริกำรและน�ำเสนอเทคโนโลยีท่ีเหมำะสมกับสภำวะตลำดและควำมต้องกำรของลูกค้ำให้ได ้
มำกที่สุด รวมทั้งกำรรักษำควำมสัมพันธ์กับพันธมิตรทำงธุรกิจให้แน่นแฟ้นอย่ำงต่อเนื่อง

 นอกจำกนี้ บริษัทยังหำโอกำสในกำรท�ำโครงกำรท่ีมีกำรดูแลบ�ำรุงรักษำระยะยำวเพ่ือก่อให้เกิดควำมมั่นคงและต่อเน่ือง
ของรำยได้ กำรขยำยฐำนลูกค้ำเพ่ือลดควำมเสี่ยงจำกกำรพ่ึงพำลูกค้ำรำยใหญ่  และยังคงรักษำฐำนลูกค้ำปัจจุบันให้มีควำม
แข็งแกร่งมำกขึ้น

4. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการสื่อสาร
 กำรเปลีย่นแปลงทำงด้ำนเทคโนโลยีกำรสือ่สำรและกำรเชือ่มโยงท่ีรวดเรว็ในยุคของ Digital Transformation ด้วยเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ  ที่ทันสมัยและต้องรองรับข้อมูลปริมำณมำกตำมจ�ำนวนกำรใช้งำนที่เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง จึงท�ำให้ผู้ให้บริกำรต้องพัฒนำ
ระบบและโครงข่ำยให้บรกิำรอย่ำงต่อเน่ืองด้วยเช่นกัน ดงัน้ันหำกบรษิทั ไม่สำมำรถจดัหำอปุกรณ์หรอืระบบท่ีทันสมยัเพ่ือน�ำเสนอ
บริกำรและตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้ บริษัท อำจสูญเสียธุรกิจและส่งผลต่อผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทได้

 บริษัทได้จัดให้มีกำรฝึกอบรม ประชุมสัมมนำเชิงวิชำกำร กับผู้ผลิต ผู้จัดจ�ำหน่ำย หน่วยงำน องก์กรภำยนอกและภำยใน 
พันธมติรทำงธุรกจิ ทัง้ในและต่ำงประเทศอย่ำงสม�ำ่เสมอ เพ่ือให้ได้รบัควำมรูค้วำมเข้ำใจในเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ท่ีเปล่ียนแปลง 
ข่ำวสำรต่ำง ๆ  รปูแบบบรกิำรใหม่ ๆ  เพ่ือสำมำรถพัฒนำองค์ควำมรูต่้อยอดธุรกิจ ให้ค�ำแนะน�ำกำรออกแบบบรกิำรท่ีทันสมยัและ
ตรงตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำได้
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5. ความเสี่ยงจากการพึ่งพาบุคลากร (วิศวกร)
 กำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท ต้องพ่ึงพำผู้บริหำรและพนักงำน (วิศวกร) ท่ีมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญเก่ียวกับลักษณะธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี กำรออกแบบ และกำรด�ำเนินงำน  ท�ำให้บริษัท ต้องอำศัยควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมช�ำนำญ และ
ประสบกำรณ์ของพนกังำนในสำขำท่ีเกีย่วข้องเป็นหลกั หำกบรษิทัสญูเสยีผูบ้รหิำรและพนักงำนเหล่ำนีอ้ำจส่งผลกระทบต่อกำร
ด�ำเนนิงำนของบรษิทั และไม่สำมำรถแข่งขันในตลำดได้ ซึง่ท่ีผ่ำนมำบรษิทัได้มุง่พัฒนำกำรบรหิำรงำนอย่ำงมอือำชพีและพัฒนำ
ผู้บริหำรและพนักงำนใหม่ขึ้นมำ เพื่อรองรับกำรขยำยงำนอย่ำงเป็นระบบ  อีกทั้งยังเปิดโอกำสให้ผู้บริหำรมีส่วนร่วมออกควำม
คิดเห็นในกำรวำงนโยบำย และแผนธุรกิจของบริษัท ตลอดจนให้อ�ำนำจกำรตัดสินใจในด้ำนต่ำงๆ ตำมควำมเหมำะสม เพื่อส่ง
เสริมควำมเข้ำใจ ควำมเชี่ยวชำญในกำรบริหำรธุรกิจของบริษัท ด้วย รวมถึงรูปแบบของกำรจูงใจด้ำนผลตอบแทน สวัสดิกำร 
และสภำพแวดล้อมกำรท�ำงำนท่ีด ีและมกีำรพัฒนำโครงสร้ำงองค์กร มรีะบบกำรทดแทนกันหำกเกิดกรณีท่ีพนกังำนไม่สำมำรถ
ท�ำงำน ก็จะสำมำรถมพีนกังำนทดแทนได้ทนัท ี และทุกสปัดำห์จะมกีำรประชมุภำยในเพ่ือรบัทรำบ และก�ำหนดมำตรกำรท่ีจ�ำเป็น
ทันทีเพื่อลดปัญหำในกำรท�ำงำนที่อำจเกิดขึ้นได้

6. ความเสี่ยงจากการให้บริการหรือสั่งซื้ออุปกรณ์ก่อนท�าสัญญา
 ในบำงกรณี บริษัทมีควำมจ�ำเป็นต้องให้บริกำรหรือส่ังซื้ออุปกรณ์ก่อนท่ีจะเซ็นสัญญำกับลูกค้ำ เพ่ือสำมำรถให้บริกำรได้
ตำมข้อก�ำหนดของลูกค้ำ หรือเพ่ือให้สำมำรถส่งมอบอุปกรณ์ได้ทันก�ำหนดระยะเวลำตำมข้อก�ำหนดของลูกค้ำ บริษัทจึงอำจมี
ควำมเสี่ยงที่จะไม่ได้รับกำรช�ำระเงินจำกลูกค้ำ และอำจได้รับผลกระทบจำกต้นทุนที่เกิดขึ้น หำกไม่ได้รับกำรท�ำสัญญำในที่สุด 
ซึ่งจะส่งผลต่อผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัท ทั้งรำยได้และก�ำไร 

 อย่ำงไรก็ตำม บรษิทัจะพิจำรณำให้บรกิำรก่อนมกีำรลงนำมในสัญญำเฉพำะโครงกำรท่ีไม่มคีวำมเสีย่งท่ีจะไม่ได้รบัสญัญำ
ในภำยหลงั ส่วนกรณีท่ีบรษิทัจ�ำเป็นต้องสัง่ซือ้อปุกรณ์ก่อน บรษิทั จะมกีำรก�ำหนดเง่ือนไขในกำรสัง่ซือ้กับผูผ้ลติว่ำบรษิทัสำมำรถ
ยกเลิกกำรสั่งซื้ออุปกรณ์ดังกล่ำวได้หำกบริษัท ไม่ได้รับสัญญำจำกลูกค้ำในท่ีสุด  หรือในกรณีท่ีลูกค้ำบำงรำยมีกระบวนกำร
พิจำรณำลงนำมในสญัญำนำน เช่น รฐัวิสำหกิจหรอืหน่วยงำนเอกชนบำงรำย บรษิทัจะขอให้ลกูค้ำด�ำเนนิกำรท�ำ Letter of Intent 
(LOI) เพ่ือยืนยันกำรจ้ำงงำนก่อน ส�ำหรบัโครงกำรท่ีบรษิทั ได้รบักำรว่ำจ้ำงอย่ำงต่อเน่ือง เช่น งำนบ�ำรงุรกัษำ เพ่ือให้บรกิำรบ�ำรงุ
รักษำเป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง และลดควำมเสี่ยงจำกงำนคงค้ำงสะสมจ�ำนวนมำก บริษัทจึงต้องให้บริกำรก่อนที่จะได้รับกำรต่อ
สัญญำจำกลูกค้ำ และถึงแม้ควำมเสี่ยงที่ลูกค้ำจะไม่ต่อสัญญำค่อนข้ำงต�่ำ บริษัทยังมีกำรป้องกันควำมเสี่ยงเพิ่มเติม โดยจะยัง
ไม่ท�ำสญัญำกับผูร้บัเหมำช่วงจนกว่ำบรษิทัจะได้สญัญำจำกลูกค้ำ และท่ีผ่ำนมำ บรษิทัยังไม่เคยมปัีญหำจำกกำรให้บรกิำรก่อน
ท�ำสัญญำแล้วไม่ได้รับกำรลงนำมว่ำจ้ำงในสัญญำ

7. ความเสี่ยงจากการไม่ ได้รับเงินจากผู้ว่าจ้างช่วง
 กำรให้บรกิำรในบำงโครงกำร บรษิทัได้รบักำรว่ำจ้ำงช่วงจำกลกูค้ำ ซึง่ได้รบักำรว่ำจ้ำงมำจำกเจ้ำของโครงกำรหรอืผู้ใช้งำน 
(End User) อีกทอดหนึ่ง ซ่ึงในสัญญำระหว่ำงบริษัท กับลูกค้ำท่ีเป็นผู้ว่ำจ้ำงช่วง อำจระบุเงื่อนไขกำรช�ำระเงินโดยผู้ว่ำจ้ำงจะ
ช�ำระเงินให้บริษัท เมื่อผู้ว่ำจ้ำงได้รับเงินจำกเจ้ำของโครงกำรเท่ำนั้น (Back-to-Back) ดังนั้น หำกเจ้ำของโครงกำรหรือผู้ใช้งำน 
(End User) ไม่ช�ำระเงินหรือช�ำระเงินล่ำช้ำให้แก่ผู้ว่ำจ้ำงช่วง บริษัท จะยังไม่ได้รับช�ำระเงินตำมไปด้วย ซึ่งอำจส่งผลต่อสภำพ
คล่องและกระแสเงินสดของบริษัท ได้ 

 กำรท�ำสัญญำกับลูกคำ้ท่ีระบุเง่ือนไขแบบ Back-to-Back น้ัน บริษัทจะพิจำรณำถึงควำมสำมำรถในกำรช�ำระเงินของทั้ง
ลูกค้ำและเจ้ำของโครงกำรหรือผู้ใช้งำน (End User) โดยบริษัท จะรับงำนท่ีมีเงื่อนไขดังกล่ำวกับลูกค้ำและ End User ที่เป็น
บริษัทขนำดใหญ่และมีควำมสำมำรถในกำรช�ำระเงินเท่ำนั้น นอกจำกนี้ ส�ำหรับในบำงโครงกำรที่มีเงื่อนไขแบบ Back-to-Back 
ดังกล่ำว บริษัทสำมำรถท�ำสัญญำแบบ Back-to-Back ในกำรว่ำจ้ำงผู้รับเหมำช่วงต่อเช่นเดียวกัน เพ่ือรักษำสภำพคล่องของ
บริษัท 
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8. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้รับเหมา
 บริษัทมีกำรให้บริกำรติดตั้งอุปกรณ์ รับเหมำวำงระบบและให้บริกำรบ�ำรุงรักษำโครงข่ำยแก่ผู้ให้บริกำรโทรคมนำคม
ซึ่งมีพ้ืนท่ีครอบคลุมทั่วประเทศ บริษัทจึงต้องมีกำรว่ำจ้ำงผู้รับเหมำในกำรติดต้ังอุปกรณ์ หรือให้บริกำรบ�ำรุงรักษำโครงข่ำย
ในโครงกำรต่ำงๆ ให้แก่ลูกค้ำ หำกบริษัท ไม่สำมำรถหำผู้รับเหมำได้ หรือผู้รับเหมำดังกล่ำวไม่สำมำรถติดต้ังอุปกรณ์ หรือ
ให้บริกำรบ�ำรุงรักษำโครงข่ำยได้มำตรฐำนตำมท่ีก�ำหนดหรือติดต้ังงำนล่ำช้ำ หรือไม่สำมำรถดูแลรักษำโครงข่ำยตำมข้อ
ก�ำหนดที่ตกลงไว้ในสัญญำ จะกระทบต่อชื่อเสียงและผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทด้วย อย่ำงไรก็ตำม บริษัทมีทะเบียนรำยชื่อ 
ผูร้บัเหมำ (Approved Vendor List) ซึง่มผีูร้บัเหมำทีไ่ด้รบักำรอนุมติัในกำรรบังำนถึง 42 รำยกระจำยอยู่ในทุกภูมภิำคของประเทศ  
โดยบริษัทจะพิจำรณำคัดเลือกผู้รับเหมำจำกคุณสมบัติหลำยด้ำน เช่น คุณภำพของผลงำน ประสบกำรณ์ในงำนท่ีเก่ียวข้อง  
ทมีงำนและบคุลำกรทีม่คีวำมสำมำรถ ฐำนะทำงกำรเงิน รวมถึงควำมคุน้เคยกับลกูค้ำและโครงข่ำยทีเ่ก่ียวข้อง โดยกำรคดัเลอืก
ผูร้บัเหมำในแต่ละโครงกำร  บรษิทัจะพิจำรณำเลอืกผูร้บัเหมำ จำกผู้รบัเหมำประมำณ 3-4 รำยท่ีเสนอรำคำแก่บรษิทั  และระหว่ำง
กำรด�ำเนินงำนแต่ละโครงกำร วิศวกรของบริษัทจะควบคุมคุณภำพของผู้รับเหมำอย่ำงใกล้ชิด และมีกำรประเมินคุณภำพของ
ผู้รับเหมำหลังจำกที่ด�ำเนินกำรแล้วเสร็จ  ที่ผ่ำนมำ บริษัทไม่มีปัญหำในกำรจัดหำและว่ำจ้ำงผู้รับเหมำเพื่อติดตั้งอุปกรณ์ หรือ
ให้บริกำรบ�ำรุงรักษำโครงข่ำยในโครงกำรต่ำงๆ ของบริษัท

9. ความเสี่ยงจากความล่าช้าของโครงการ
 งำนโครงกำรของบรษิทั มกีำรก�ำหนดระยะเวลำกำรด�ำเนินงำน และส่งมอบโครงกำรทีแ่น่นอน และต้องมกีำรรบัประกันผลงำน 
ตำมที่ก�ำหนดในสัญญำ หำกไม่สำมำรด�ำเนินกำรให้แล้วเสร็จตำมระยะเวลำในสัญญำของแต่ละโครงกำร หรือในกรณีท่ีม ี
ควำมบกพร่อง เกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนที่อำจส่งผลกระทบต่อบุคคลภำยนอกหรือทรัพย์สินข้ำงเคียงให้ได้รับควำมเสียหำย  
หรือมีกำรรับประกันผลงำน บริษัทอำจต้องชดใช้ค่ำปรับตำมที่ระบุไว้ในสัญญำ ท้ังน้ี บริษัทได้ตระหนักถึงควำมส�ำคัญใน 
กำรบริหำรจัดกำรเพื่อลดควำมเสี่ยงดังกล่ำว โดยมีแนวทำงกำรปฏิบัติงำนเพื่อป้องกันควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นได้ เช่น กำรจัดให้ 
มีกำรประกันภัยในแต่ละโครงกำร กำรจัดกำรในเรื่องของกำรกระจำยควำมเสี่ยงไปยังเจ้ำของสินค้ำหรือผู้รับจ้ำง รวมถึงกำร 
จัดให้มีกำรพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถและควำมรับผิดชอบต่อองคก์ร 

 สำเหตหุลกัของควำมล่ำช้ำของโครงกำรมกัจะมำจำกปัจจยัภำยนอกทีอ่ยู่นอกเหนอืกำรควบคมุของบรษิทั เช่น ควำมล่ำช้ำ
จำกกำรส่งของจำกบริษัทผู้ผลิต หรือจ�ำเป็นต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ติดตั้งแล้วเสียหรือช�ำรุดก่อนกำรส่งมอบโครงกำร กำรป้องกัน
ควำมเสีย่งด้ำนกำรส่งมอบโครงกำรจ�ำเป็นต้องมวีธีิกำรจดักำรโครงกำรอย่ำงชดัเจน กระบวนกำรนีต้้องอำศยักำรตดิตำมโครงกำร
อย่ำงใกล้ชิดและกำรประสำนงำนที่ดีระหว่ำงบริษัท ลูกค้ำ และบริษัทผู้ผลิต ซึ่งท�ำให้สำมำรถระบุถึงต้นเหตุของปัญหำและ 
ลดผลกระทบต่ำงๆ ที่อำจจะเกิดขึ้นได้ล่วงหน้ำ เพื่อติดตำมและตรวจสอบระยะเวลำกำรส่งมอบโครงกำรอย่ำงสม�่ำเสมอ 

10. ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
 เน่ืองจำกรำยได้ของบริษัทจำกกำรให้บริกำรวำงระบบ รวมท้ังจ�ำหน่ำยอุปกรณ์และบ�ำรุงรักษำโครงข่ำยโทรคมนำคม 
ก�ำหนดในรูปเงินบำท ขณะที่บริษัทมีกำรสั่งซื้ออุปกรณ์โทรคมนำคมที่เก่ียวข้องจำกต่ำงประเทศและกำรสั่งซื้ออุปกรณ์จำก 
ผู้จัดจ�ำหน่ำยบำงรำยเป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ ซึ่งกำรช�ำระค่ำสินค้ำจำกฐำนเงินตรำต่ำงประเทศท�ำให้บริษัทเกิดควำม
เสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน หำกเงินบำทไทยมีกำรอ่อนค่ำลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินต่ำงประเทศ อำจท�ำให้ต้นทุนงำนโครงกำร
ของบริษัท สูงขึ้น  อย่ำงไรก็ตำมบริษัทได้มีกำรป้องกันควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนกับผู้ขำยหรือท�ำ Forward Contract ใน
กำรช�ำระค่ำอุปกรณ์  โดยบริษัทได้จัดเตรียมวงเงิน Forward Contract เพ่ือรองรับนโยบำยกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงและ 
ลดผลกระทบจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนที่อำจจะส่งผลต่อผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทได้
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ทรัพย์สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ

รายละเอียดของทรัพย์สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัท มีทรัพย์สินที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้

(ล้านบาท)

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน ลักษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน มูลค่าตามบัญชีสุทธิ

ส่วนปรับปรุงส�ำนักงำน เป็นเจ้ำของ - 0.35

เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ส�ำนักงำน เป็นเจ้ำของ - 1.11

เครื่องมือและอุปกรณ์โครงกำร เป็นเจ้ำของ - 3.18

ยำนพำหนะ สัญญำเช่ำซื้อ / เป็นเจ้ำของ - 2.24

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ฮำร์ดแวร์ เป็นเจ้ำของ - 1.16

รวม 8.04

 สัญญาเช่าอาคารส�านักงาน และอาคารคลังสินค้า

ชื่อสัญญา : สัญญาเช่าอาคารส�านักงาน

คู่สัญญำ : บริษัท ดี.เค.เจ.คอนสตัคชั่น (“ผู้ให้เช่ำ”) และบริษัท (“ผู้เช่ำ”)

อำยุสัญญำ : ระยะเวลำ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนำยน 2560 ถึงวันที่ 30 มิถุนำยน 2563

กำรต่ออำยุ : ผู้เช่ำต้องด�ำเนินกำรขอต่ออำยุก่อนวันท่ีสัญญำเช่ำอำคำรส�ำนักงำนส้ินอำยุไม่น้อยกว่ำ  
2 เดือน 

สำระส�ำคัญของสัญญำ : - ผู้ให้เช่ำตกลงให้บริษัท เช่ำอำคำรชื่อ “อำคำร DKJ” ตั้งอยู่เลขที่ 393 ถนนสุคนธสวัสดิ์ 
แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230 ชั้น 5 จ�ำนวนเน้ือท่ีท้ังหมด 
จ�ำนวน 497 ตำรำงเมตร โดยบริษัทเป็นผู้ช�ำระค่ำไฟฟ้ำ ค่ำน�้ำ และค่ำภำษีโรงเรือน

- ผูเ้ช่ำจะไม่โอนสทิธิกำรเช่ำในสถำนทีเ่ช่ำ หรอืน�ำสถำนท่ีเช่ำทัง้หมดหรอืบำงส่วนให้ผูอ้ืน่
เช่ำช่วง เว้นแต่จะได้รับควำมยินยอมเป็นลำยลักษณ์อักษรจำกผู้ให้เช่ำ

ชื่อสัญญา : สัญญาเช่าอาคารส�านักงาน

คู่สัญญำ : บริษัท ดี.เค.เจ.คอนสตัคชั่น (“ผู้ให้เช่ำ”) และบริษัท (“ผู้เช่ำ”)

อำยุสัญญำ : ระยะเวลำ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนำยน 2560 ถึงวันที่ 30 มิถุนำยน 2563

กำรต่ออำยุ : ผู้เช่ำต้องด�ำเนินกำรขอต่ออำยุก่อนวันท่ีสัญญำเช่ำอำคำรส�ำนักงำนส้ินอำยุไม่น้อยกว่ำ  
2 เดือน 

สำระส�ำคัญของสัญญำ : - ผู้ให้เช่ำตกลงให้บริษัท เช่ำอำคำรชื่อ “อำคำร DKJ” ตั้งอยู่เลขที่ 393 ถนนสุคนธสวัสดิ์ 
แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230 ชั้น 4 (บำงส่วน) จ�ำนวน
เนื้อที่ทั้งหมดจ�ำนวน 248.50 ตำรำงเมตร โดยบริษัทเป็นผู้ช�ำระค่ำไฟฟ้ำ ค่ำน�้ำ และ 
ค่ำภำษีโรงเรือน

- ผูเ้ช่ำจะไม่โอนสทิธิกำรเช่ำในสถำนทีเ่ช่ำ หรอืน�ำสถำนท่ีเช่ำทัง้หมดหรอืบำงส่วนให้ผูอ้ืน่
เช่ำช่วง เว้นแต่จะได้รับควำมยินยอมเป็นลำยลักษณ์อักษรจำกผู้ให้เช่ำ
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ชื่อสัญญา : สัญญาเช่าอาคารส�านักงาน

คู่สัญญำ : บริษัท ดี.เค.เจ.คอนสตัคชั่น (“ผู้ให้เช่ำ”) และบริษัท (“ผู้เช่ำ”)

อำยุสัญญำ : ระยะเวลำ 2 ปี 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนำยน 2563

กำรต่ออำยุ : ผู้เช่ำต้องด�ำเนินกำรขอต่ออำยุก่อนวันท่ีสัญญำเช่ำอำคำรส�ำนักงำนส้ินอำยุไม่น้อยกว่ำ 
2 เดือน 

สำระส�ำคัญของสัญญำ : - ผู้ให้เช่ำตกลงให้บริษัท เช่ำอำคำรชื่อ “อำคำร DKJ” ตั้งอยู่เลขที่ 393 ถนนสุคนธสวัสดิ์ 
แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230 ชั้น 3 (บำงส่วน) จ�ำนวน
เนื้อท่ีทั้งหมดจ�ำนวน 99 ตำรำงเมตร โดยบริษัทเป็นผู ้ช�ำระค่ำไฟฟ้ำ ค่ำน�้ำ และ 
ค่ำภำษีโรงเรือน

- ผูเ้ช่ำจะไม่โอนสทิธิกำรเช่ำในสถำนทีเ่ช่ำ หรอืน�ำสถำนท่ีเช่ำทัง้หมดหรอืบำงส่วนให้ผูอ้ืน่
เช่ำช่วง เว้นแต่จะได้รับควำมยินยอมเป็นลำยลักษณ์อักษรจำกผู้ให้เช่ำ

ชื่อสัญญา : สัญญาเช่าอาคารคลังเก็บสินค้า

คู่สัญญำ : บริษัท ดี.เค.เจ.คอนสตัคชั่น (“ผู้ให้เช่ำ”) และบริษัท (“ผู้เช่ำ”)

อำยุสัญญำ : ระยะเวลำ 2 ปี 10 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 กันยำยน 2560 ถึงวันที่ 30 มิถุนำยน 2563

กำรต่ออำยุ : ผู้เช่ำต้องด�ำเนินกำรขอต่ออำยุก่อนวันที่สัญญำเช่ำอำคำรส�ำนักงำนสิ้นอำยุไม่น้อยกว่ำ  
2 เดือน 

สำระส�ำคัญของสัญญำ : - ผู้ให้เช่ำตกลงให้บริษัท เช่ำอำคำรคลังเก็บสินค้ำ “อำคำร DKJ” ตั้งอยู่เลขท่ี 391  
ถนนสคุนธสวัสดิ ์แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรงุเทพมหำนคร 10230 ชัน้ 1 (บำงส่วน) 
จ�ำนวนเนื้อท่ีทั้งหมดจ�ำนวน 100 ตำรำงเมตร โดยบริษัทเป็นผู้ช�ำระค่ำไฟฟ้ำ ค่ำน�้ำ  
และค่ำภำษีโรงเรือน

- ผูเ้ช่ำจะไม่โอนสทิธิกำรเช่ำในสถำนทีเ่ช่ำ หรอืน�ำสถำนท่ีเช่ำทัง้หมดหรอืบำงส่วนให้ผูอ้ืน่
เช่ำช่วง เว้นแต่จะได้รับควำมยินยอมเป็นลำยลักษณ์อักษรจำกผู้ให้เช่ำ
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ชื่อสัญญา : สัญญาเช่าอาคารคลังเก็บสินค้า

คู่สัญญำ : บริษัท ดี.เค.เจ.คอนสตัคชั่น (“ผู้ให้เช่ำ”) และบริษัท (“ผู้เช่ำ”)

อำยุสัญญำ : ระยะเวลำ 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 27 ธันวำคม 2561 ถึงวันที่ 27 มีนำคม 2562

สำระส�ำคัญของสัญญำ : - ผู ้ให้เช่ำตกลงให้บริษัท เช่ำพ้ืนที่โกดังเก็บสินค้ำ “อำคำร DKJ” ตั้งอยู่เลขท่ี 391  
ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230 จ�ำนวนเนื้อที่
ทั้งหมดจ�ำนวน 246.94 ตำรำงเมตร โดยบริษัทเป็นผู้ช�ำระค่ำไฟฟ้ำ ค่ำน�้ำ และค่ำภำษี
โรงเรือน

- ผูเ้ช่ำจะไม่โอนสทิธิกำรเช่ำในสถำนทีเ่ช่ำ หรอืน�ำสถำนท่ีเช่ำทัง้หมดหรอืบำงส่วนให้ผูอ้ืน่
เช่ำช่วง เว้นแต่จะได้รับควำมยินยอมเป็นลำยลักษณ์อักษรจำกผู้ให้เช่ำ

ข้อพิพาททางกฎหมาย
 

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทไม่มีข้อพิพำททำงกฎหมำย 
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญอื่น

ข้อมูลทั่วไป

รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท
ชื่อบริษัท : บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหำชน)

ชื่อบริษัท (อังกฤษ) : Information and Communication Networks Public Company Limited

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : ICN

ประเภทธุรกิจ : ผู้ให้บริกำรออกแบบและวำงระบบ (System Integrator) ที่ครบวงจร  โดยบริษัท สำมำรถ
ให้บริกำรออกแบบและวำงระบบโครงข่ำยส่ือสำรโทรคมนำคม (Telecommunication 
System) ซึ่งเป็นระบบที่บริษัท มีควำมเชี่ยวชำญ รวมทั้งให้บริกำรออกแบบและวำงระบบ 
งำนก่อสร้ำงและวำงระบบไฟฟ้ำอืน่ ๆ  (Construction and Electrical Systems)  นอกจำกนี ้
ยังให้บริกำรจ�ำหน่ำยอุปกรณ์เพ่ือใช้ทดแทน (Supply) และให้บริกำรบ�ำรุงรักษำโครงข่ำย
ระบบสื่อสำรโทรคมนำคม (Maintenance)

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ : 393 อำคำร ด.ีเค.เจ. ชัน้ 5 ถนนสคุนธสวัสดิ ์แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรงุเทพฯ 10230

เลขทะเบียนบริษัท : 0107560000184

โทรศัพท์ : 0-2553-0755-6

โทรสาร : 0-2553-0757

เว็บไซต์ : www.icn.co.th

ทุนจดทะเบียน : 225,000,000 บำท มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท

ทุนช�าระแล้ว : 225,000,000 บำท มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท

จ�านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด : 3,010 รำย (ณ วันที่ 28 ธันวำคม 2561)

% Free float 57.31%

นายทะเบียนหลักทรัพย์
ชื่อบริษัท : บริษัทศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ : 93 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2900-9000

โทรสาร : 0-2900-9991

เว็บไซต์ : www.set.or.th/tsd
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ผู้สอบบัญชี
ชื่อบริษัท : บริษัท ส�ำนักงำน อีวำย จ�ำกัด

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ : เลครัชดำ ออฟฟิช คอมเพล็กซ์ เลขที่ 193/136-137 ชั้น 33  
ถนนรัชดำภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 0-2264-0777

โทรสาร : 0-2264-0789-90

เว็บไซต์ : www.ey.com/th/en/home/ey-thailand

ผู้ตรวจสอบภายใน
ชื่อบริษัท : บริษัท บีเค ไอเอ แอนด์ ไอซี จ�ำกัด

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ : 84/77 ซอยเจริญกรุง 80 แขวงบำงคอแหลม เขตบำงคอแหลม กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ : 0-2116-6033
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

จ�านวนทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้ว
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว จ�ำนวน 225,000,000 บำท เป็นหุ้นสำมัญจ�ำนวน 
450,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท 

ผู้ถือหุ้น
      โครงสร้ำงผู้ถือหุ้นหลักของบริษัท อ้ำงอิง ณ วันที่ 28 ธันวำคม 2561 สำมำรถสรุปได้ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้นสามัญ ร้อยละ (%)

1. นำยมนชัย  มณีไพโรจน์ 87,454,512 19.43

2. กลุ่มเลำหสมบูรณ์ 57,691,304 12.82

2.1 นำยพีระ  เลำหสมบูรณ์ 34,950,000 7.77

2.2 นำงสำวสำยพิน ตั้งตรงจิตร 22,741,304 5.05

3. กลุ่มรุ่งเรืองผล 42,759,094 9.51

3.1 นำยแดน รุ่งเรืองผล 21,000,000 4.67

3.2 นำงสำวไอด้ำ รุ่งเรืองผล 20,999,964 4.67

3.3 นำยปรีดำ หุตะจูฑะ 459,130 0.1

3.4 นำยรณภูมิ  รุ่งเรืองผล 300,000 0.07

4. กลุ่มชลคดีด�ำรงกุล 12,916,039 2.87

4.1 นำยสมพงษ์  ชลคดีด�ำรงกุล 5,941,639 1.32

4.2 นำยพงษ์พัฒน์ ชลคดีด�ำรงกุล 2,861,000 0.64

4.3 นำงสำวนัทยำ ชลคดีด�ำรงกุล 1,981,000 0.44

4.4 นำงสำวขนิษฐำ ชลคดีด�ำรงกุล 1,932,400 0.43

4.5 นำงวำรุณี ชลคดีด�ำรงกุล 200,000 0.04

5. นำงสำวพัฒน์ธวัณย์ แสงเนตร 18,685,610 4.15

6. นำงสำวจันทณำ กระแสร์แสน 16,490,201 3.66

7. นำงวรพรรณ จึงทรัพย์ไพศำล 10,709,960 2.38

8. นำยวีจำยำคูมำ บำลำกริสนัน 7,167,372 1.59

9. นำยอรรณพ ลิ้มประเสริฐ 6,700,000 1.49

10. นำยสิทธิลักษณ์ ลี้อังกูรเสถียร 6,100,100 1.36

ผู้ถือหุ้นอื่นๆ 183,325,808 40.74
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การออกหลักทรัพย์อื่น
  -ไม่มี-

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
 บริษัทมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลในอัตรำไม่ต�่ำกว่ำร้อยละ 40 ของก�ำไรสุทธิจำกงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท  
ภำยหลังกำรหักภำษีเงินได้นิติบุคคลและกำรจัดสรรทุนส�ำรองตำมกฎหมำย อย่ำงไรก็ตำม บริษัทอำจพิจำรณำจ่ำยเงินปันผล
แตกต่ำงไปจำกนโยบำยที่ก�ำหนดไว้ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบกำร สภำพคล่องทำงกำรเงิน และควำมจ�ำเป็นในกำรใช้เป็น
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหำรกิจกำรและกำรขยำยธุรกิจของบริษัท รวมถึงภำวะเศรษฐกิจ
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โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างองค์กร
คณะกรรมการ 

บริษัท

คณะกรรมการ 
บริหาร

คณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง

ส�านักประธาน 
เจ้าหน้าที่บริหาร

ประธาน 
เจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบ
ภายใน

ประธานเจ้าหน้าที่ 
ฝ่ายขายและ 
การตลาด

ประธานเจ้าหน้าที ่
ฝ่ายปฏิบัติการ

ประธานเจ้าหน้าที่ 
ฝ่ายการเงิน 

และบัญชี
รองกรรมการ 
ผู้จัดการฝ่าย 
บริหารทั่วไป

ฝ่ายผลิตภัณฑ์ 
และโซลูชั่น

ฝ่ายการเงิน

ฝ่ายนักลงทุน
สัมพันธ์

ฝ่ายบัญชี

เลขานุการ 
บริษัท

ฝ่ายขาย 3 ฝ่ายบริหาร 
งานบุคคล

ฝ่ายจัดซื้อ

ฝ่ายธุรการ

ฝ่ายไอทีและ
สารสนเทศ

ฝ่ายขาย 4

ฝ่ายขาย 1

ฝ่ายขาย 2

ฝ่ายบริหาร 
โครงการ

ฝ่ายบริหาร 
และซ่อมบ�ารุง

62

บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2561



 ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561  โครงสร้ำงกำรจัดกำรของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำร 
ชดุย่อยอกี 3 ชดุ คอืคณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบรหิำร คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง (บรษิทัไม่มคีณะกรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำค่ำตอบแทน แต่ได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรบรษิทัเป็นผูท้�ำหน้ำท่ีแทน) โดยกรรมกำรบรษิทั กรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรบรหิำรและผูบ้รหิำรของบรษิทัมคีณุสมบตัคิรบถ้วนตำมมำตรำ 68 แห่งพระรำชบญัญัตบิรษิทัมหำชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 
และตำมประกำศคณะกรรมกำรตลำดทุนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ขอบเขต อ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ ของบริษัท มีดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

ชื่อ-สกุล ต�าแหน่ง

1. นำยเสกสรรศ์  รอยลำภเจรญิพร 2 ประธำนกรรมกำรบริษัทและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

2. นำยมนชัย  มณีไพโรจน์ กรรมกำรบริษัทและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร

3. นำยรณภูมิ  รุ่งเรืองผล 1 กรรมกำรบริษัท

4. นำยพีระ  เลำหสมบูรณ์ กรรมกำรบริษัท

5. นำยอนุวัติร์  เหลืองทวีกุล กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ

6. นำยชนะชัย   กุลนพฤกษ์ กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ

7. นำงสำวภัทร์นรินทร์  มลิวัลย์ 3 กรรมกำรบริษัท ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกำรเงินและบัญชีและเลขำนุกำรบริษัท

หมายเหตุ: 1 เป็นกรรมกำรที่ได้รับแต่งตั้งจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2559
 2 เป็นกรรมกำรที่ได้รับแต่งตั้งจำกที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2560 เมื่อวันที่ 18 เมษำยน 2560 และได้รับแต่งตั้งเป็น 

ประธำนกรรมกำรบริษัทจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 28 มิถุนำยน 2560
 3 เป็นกรรมกำรที่ได้รับแต่งตั้งจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกำยน 2561

 โดยม ีนำงสำวภทัร์นรนิทร์ มลวัิลย์ เป็นเลขำนกุำรบรษิทั ซึง่ได้รบักำรแต่งตัง้จำกทีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ท่ี 2/2559 
เมื่อวันที่ 31 มีนำคม 2559

 กรรมกำรผู้มีอ�ำนำจลงนำมผูกพันบริษัท

 นำยมนชัย มณีไพโรจน์ นำยพีระ เลำหสมบูรณ์ นำยรณภูมิ รุ่งเรืองผล และนำงสำวภัทร์นรินทร์ มลิวัลย์ กรรมกำร 
สองในสี่คนนี้ลงลำยมือชื่อร่วมกันและประทับตรำส�ำคัญของบริษัท 

 กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท

ชื่อ-สกุล
จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม/จ�านวนการประชุมทั้งหมด

ปี 2560 ปี 2561

1. นำยเสกสรรศ์ รอยลำภเจริญพร 1 4/5 5/5

2. นำงสำวประภำรัตน์  ตังควัฒนำ 2 5/5 2/5

3. นำยมนชัย  มณีไพโรจน์ 5/5 5/5

4. นำยรณภูมิ  รุ่งเรืองผล 5/5 5/5

5. นำยพีระ  เลำหสมบูรณ์ 3/5 5/5

6. นำยอนุวัติร์  เหลืองทวีกุล 3/5 3/5

7. นำยชนะชัย   กุลนพฤกษ์ 5/5 5/5

8. นำยศิวะนันท์  ณ นคร 1 1/5 -

9. นำงสำวภัทร์นรินทร์  มลิวัลย์ 2 - 1/5

หมายเหตุ: 1 เมื่อวันที่ 18 เมษำยน 2560 นำยศิวะนันท์ ณ นคร ได้ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำร และนำยเสกสรรศ์ รอยลำภเจริญพร  
ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำร ในที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2560 

 2 เมื่อวันที่ 25 กรกฎำคม 2561 นำงสำวประภำรัตน์ ตังควัฒนำ ได้ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำร และนำงสำวภัทร์นรินทร์ มลิวัลย์  
ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำร ในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกำยน 2561

63

บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2561



คณะกรรมการตรวจสอบ  
    คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท  มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 3 ท่ำน ประกอบด้วย

ชื่อ-สกุล ต�าแหน่ง

1. นำยเสกสรรศ์  รอยลำภเจริญพร ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

2. นำยอนุวัติร์   เหลืองทวีกุล * กรรมกำรตรวจสอบ

3. นำยชนะชัย    กุลนพฤกษ์ * กรรมกำรตรวจสอบ

หมายเหตุ:  * เป็นกรรมกำรที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์ที่เพียงพอที่จะสำมำรถท�ำหน้ำท่ีในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงินได้โดย   
นำยอนุวัติร์ เหลืองทวีกุล ด�ำรงต�ำแหน่งรองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  สำยกลยุทธ์และกำรเงิน  ธนำคำรธนชำต จ�ำกัด (มหำชน) และ
ส�ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีสำขำบัญชี และระดับปริญญำโทสำขำบริหำรธุรกิจ และนำยชนะชัย กุลนพฤกษ์ ด�ำรงต�ำแหน่ง 
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ (สำยงำนกลุ่มธุรกิจ) และเลขำนุกำรบริษัท บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จ�ำกัด (มหำชน) และส�ำเร็จกำรศึกษำ
ระดับปริญญำตรีสำขำบัญชี และระดับปริญญำโทสำขำบริหำรธุรกิจ-บัญชี 

 โดยมี นำงสำวภัทร์นรินทร์ มลิวัลย์ เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ

 กำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ

ชื่อ-สกุล
จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม/จ�านวนการประชุมทั้งหมด

ปี 2560 ปี 2561

1. นำยเสกสรรศ์  รอยลำภเจริญพร 1 3/4 4/4

2. นำยอนุวัติร์  เหลืองทวีกุล 2/4 3/4

3. นำยชนะชัย   กุลนพฤกษ์ 4/4 4/4

4. นำยศิวะนันท์  ณ นคร 1 1/4 -

หมายเหตุ:  เมื่อวันที่ 18 เมษำยน 2560 นำยศิวะนันท์ ณ นคร ได้ลำออกจำกกรรมกำร และ นำยเสกสรรค์ รอยลำภเจริญพร  
ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำร ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2560

คณะกรรมการบริหาร 
      บริษัทมีกรรมกำรบริหำรจ�ำนวนทั้งสิ้น 5 ท่ำน ประกอบด้วย

ชื่อ-สกุล ต�าแหน่ง

1. นำยมนชัย  มณีไพโรจน์ ประธำนกรรมกำรบริหำร

2. นำยรณภูมิ  รุ่งเรืองผล กรรมกำรบริหำร

3. นำงสำวภัทร์นรินทร์  มลิวัลย์ กรรมกำรบริหำร

4. นำยธรรมวัฒน์  อุชุไพบูลย์วงศ์ กรรมกำรบริหำร

5. นำยสุวัฒน์               อยู่เจริญ 1 กรรมกำรบริหำร

หมายเหตุ:  1 นำยสุวัฒน์ อยู่เจริญ ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรบริหำร จำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 1/2561  
เมื่อวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2561

 โดยมี นำยสุรศักดิ์  กองจันทรำ เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำร ซึ่งได้รับกำรแต่งตั้งจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 
ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 29 มีนำคม 2560
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 กำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร

ชื่อ-สกุล
จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม/จ�านวนการประชุมทั้งหมด

ปี 2560 ปี 2561

1. นำยมนชัย  มณีไพโรจน์ 5/5 3/3

2. นำยรณภูมิ  รุ่งเรืองผล 4/5 3/3

3. นำงสำวภัทร์นรินทร์  มลิวัลย์ 5/5 3/3

4. นำยธรรมวัฒน์  อุชุไพบูลย์วงศ์ 5/5 3/3

5. นำยสุวัฒน์               อยู่เจริญ 1 - 3/3

หมายเหตุ:  1 นำยสุวัฒน์ อยู่เจริญ ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรบริหำร จำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 1/2561  
เมื่อวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2561

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
      บริษัทมีกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง จ�ำนวนทั้งสิ้น 6 ท่ำน ประกอบด้วย

ชื่อ-สกุล ต�าแหน่ง

1. นำยรณภูมิ           รุ่งเรืองผล ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

2. นำงวิไลพร                ธรรมวิชัย กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

3. นำงสำววัลภำ           เหลืองดิลก กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

4. นำยนพดล                จิรำยุวำนนท์ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

5. นำยฉัตรชัย               ไชยเตกุล กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

6. นำยขจรกิตต์             จงสงวน กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

 กำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

ชื่อ-สกุล
จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม/จ�านวนการประชุมทั้งหมด

ปี 2561

1. นำยรณภูมิ           รุ่งเรืองผล 4/5

2. นำงวิไลพร                ธรรมวิชัย 5/5

3. นำงสำววัลภำ           เหลืองดิลก 5/5

4. นำยนพดล                จิรำยุวำนนท์ 5/5

5. นำยฉัตรชัย               ไชยเตกุล 5/5

6. นำยขจรกิตต์             จงสงวน 3/5
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ผู้บริหาร
     คณะผู้บริหำร มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 9 ท่ำน ประกอบด้วย

ชื่อ-สกุล ต�าแหน่ง

1. นำยมนชัย  มณีไพโรจน์ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร

2. นำงสำวภัทร์นรินทร์  มลิวัลย์ ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกำรเงินและบัญชี

3. นำยธรรมวัฒน์  อุชุไพบูลย์วงศ์ ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำยและกำรตลำด

4. นำยสุวัฒน์  อยู่เจริญ ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปฏิบัติกำร

5. นำยสุรศักดิ์        กองจันทรำ รองกรรมกำรผู้จัดกำรฝ่ำยขำย 3

6. นำยวรพจน์               วงษ์สวัสดิ์ รองกรรมกำรผู้จัดกำรฝ่ำยขำย 4

7. นำยเอกพจน์  บุณยรัตพันธ์ รองกรรมกำรผู้จัดกำรฝ่ำยบริหำรโครงกำร

8. นำงวิไลพร                ธรรมวิชัย รองกรรมกำรผู้จัดกำรฝ่ำยบริหำรทั่วไป

9. นำงสำววัลภำ เหลืองดิลก ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรฝ่ำยบัญชี และผู้ควบคุมดูแลกำรท�ำบัญชี

เลขานุการบริษัท
 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันท่ี 31 มีนำคม 2559 คณะกรรมกำรบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง  
นำงสำวภัทร์นรินทร์ มลิวัลย์ ด�ำรงต�ำแหน่งเลขำนุกำรบริษัท เพ่ือให้เป็นไปตำมมำตรำ 89/15 ของพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขโดยพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 โดย 
นำงสำวภัทร์นรินทร์ มลิวัลย์ ได้เข้ำอบรมหลักสูตรประกำศนียบัตรส�ำหรับเลขำนุกำรบริษัท (CSP) รุ่นท่ี 73/2559 ในวันท่ี  
6-7 กันยำยน 2559 ทั้งนี้ หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของเลขำนุกำรบริษัท มีดังนี้

1. ดแูลและให้ค�ำแนะน�ำแก่กรรมกำรและผูบ้รหิำรเก่ียวกับกำรปฏิบตัติำมกฎหมำย ข้อก�ำหนด กฎระเบยีบ และข้อบงัคับ
ของบริษัท และติดตำมดูแลให้มีกำรปฏิบัติอย่ำงถูกต้องและสม�่ำเสมอ

2. รบัผดิชอบในกำรจดัประชมุคณะกรรมกำรบรษิทั และกำรประชมุผู้ถือหุ้น รวมท้ังดูแลประสำนงำนให้มกีำรปฏบิติัตำม
มติของที่ประชุมดังกล่ำว

3. ดูแลให้กำรเปิดเผยข้อมูลและรำยงำนสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบเป็นไปตำมระเบียบและข้อก�ำหนดของ
ตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ รวมถึงกฎหมำย
ที่เกี่ยวข้อง

4. จัดท�ำและเก็บรักษำเอกสำรดังต่อไปนี้ 

4.1 ทะเบียนกรรมกำร 

4.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมกำรและรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร 

4.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น 

4.4 รำยงำนประจ�ำปีของบริษัท

4.5 รำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของกรรมกำรและผู้บริหำร
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในปี 2561
 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
  ค่าตอบแทนคณะกรรมการ  

  ในท่ีประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561 เมื่อวันท่ี 26 เมษำยน 2561 ได้มีมติก�ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร 
ประจ�ำปี 2561 โดยมีรำยละเอียดดังนี้

- ค่ำเบี้ยประชุมประธำนกรรมกำร จ�ำนวน 20,000 บำท/คน/ครั้ง

- ค่ำเบี้ยประชุมกรรมกำร จ�ำนวน 10,000 บำท/คน/ครั้ง

- ค่ำเบี้ยประชุมประธำนกรรมกำรตรวจสอบ จ�ำนวน 10,000 บำท/คน/ครั้ง

- ค่ำเบี้ยประชุมกรรมกำรตรวจสอบ จ�ำนวน 5,000 บำท/คน/ครั้ง

- ค่ำตอบแทนรำยเดือนส�ำหรับกรรมกำรบริหำรท่ีไม่ได้เป็นพนักงำนประจ�ำของบริษัท เดือนละ 80,000 บำท  
ค่ำโทรศัพท์และค่ำเดินทำงตำมจริง

 ในปี 2560 และปี 2561 บริษัทมีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่คณะกรรมกำรบริษัท ตำมรำยละเอียดดังนี้ 

ชื่อ-สกุล
2560 2561

ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนอื่น ๆ ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนอื่น ๆ

1. นำยเสกสรรศ์   รอยลำภเจริญพร 90,000.00 - 160,000.00 -

2. นำงสำวประภำรัตน์  ตังควัฒนำ 2 70,000.00 - 30,000.00 -

3. นำยมนชัย  มณีไพโรจน์ 1 - - 60,000.00 -

4. นำยรณภูมิ  รุ่งเรืองผล 50,000.00 720,000.00 60,000.00 960,000.00

5. นำยพีระ  เลำหสมบูรณ์ 30,000.00 - 60,000.00 -

6. นำยอนุวัติร์  เหลืองทวีกุล 35,000.00 - 45,000.00 -

7. นำยชนะชัย  กุลนพฤกษ์ 65,000.00 - 80,000.00 -

8. นำงสำวภัทร์นรินทร์  มลิวัลย์ 2 - - 10,000.00 -

รวม 350,000.00 720,000.00 505,000.00 960,000.00

หมายเหตุ:   1 ในปี 2560 นำยมนชัย  มณีไพโรจน์ ได้ขอสละสิทธิ์ไม่รับค่ำเบี้ยประชุมกรรมกำร 
                    2 เมื่อวันที่ 25 กรกฎำคม 2561 นำงสำวประภำรัตน์  ตังควัฒนำ ได้ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำร และนำงสำวภัทร์นรินทร์  มลิวัลย์  

ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำร ในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกำยน 2561

  ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

       ในปี 2559-2561 บริษัทจ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่ผู้บริหำรจ�ำนวน 24.27 ล้ำนบำท จ�ำนวน 23.03 ล้ำนบำท และ 
จ�ำนวน 31.19 ล้ำนบำทตำมล�ำดับ ทั้งนี้ ค่ำตอบแทนดังกล่ำวรวมถึง เงินเดือน โบนัส เงินสมทบเข้ำกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ

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

2559 8 24,271,770

2560 8 23,025,102

2561 9 31,191,061
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บุคลากร
  จ�านวนบุคลากร
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม  2561 บริษัทมีจ�ำนวนพนักงำนดังนี้

สายงานหลัก จ�านวนพนักงาน (คน) 
ณ 31 ธันวาคม 2561

1. ฝ่ำยขำย 9

2. ฝ่ำยผลิตภัณฑ์และโซลูชั่น 6

3. ฝ่ำยปฎิบัติกำร

 -  ฝ่ำยบริหำรโครงกำร 25

 -  ฝ่ำยบริกำรและซ่อมบ�ำรุง 11

4. ฝ่ำยกำรเงินและบัญชี และ ฝ่ำยบริหำรทั่วไป 13

รวม 64

 หมายเหตุ : จ�ำนวนพนักงำนในตำรำงไม่รวมผู้บริหำร 9 ท่ำน

 ข้อพิพาทด้านแรงงาน
 -ไม่มี-

 ค่าตอบแทนพนักงาน
 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

 ในปี 2559 - 2561 บรษิทัจ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่พนกังำน (ไม่รวมผูบ้รหิำร) จ�ำนวน 40.87 ล้ำนบำท จ�ำนวน 37.38 ล้ำนบำท 
และจ�ำนวน 45.37 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ โดยเป็นค่ำตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส ค่ำล่วงเวลำ เงินสมทบกองทุนส�ำรอง 
เลี้ยงชีพ สวัสดิกำรโครงกำรสะสมหุ้นส�ำหรับพนักงำนบริษัทจดทะเบียน (Employee Joint Investment Program) และ 
สวัสดิกำรอื่น ๆ

 ค่าตอบแทนอื่น

 -ไม่มี-
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นโยบายการพัฒนาบุคลากร
 บริษัทตระหนักเสมอว่ำพนักงำนเป็นทรัพยำกรท่ีมีคุณค่ำและเป็นปัจจัยส�ำคัญท่ีจะน�ำบริษัทไปสู่ควำมส�ำเร็จในกำร
เป็นผู้น�ำด้ำนวิศวกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล บริษัทจึงได้ก�ำหนดกลยุทธ์และนโยบำยด้ำนทรัพยำกรบุคคลท่ีมุ่งเน้นด้ำนกำร 
เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรและกำรพัฒนำบุคลำกรให้เหมำะสมกับกำรด�ำเนินธุรกิจ เพื่อสอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ   
ตลอดจนกำรวำงแผนพัฒนำสำยควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ รวมถึงกำรวำงแผนกำรพัฒนำให้มีควำมพร้อมด้ำนศักยภำพ  
ควำมสำมำรถในทุกระดบั เพ่ือสร้ำงกำรเตบิโตขององค์กรอย่ำงย่ังยืน และเพ่ือตอบสนองนโยบำยดงักล่ำวในกำรบรหิำรทรพัยำกร
บุคคล จึงมุ่งเน้นในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้

 1. นโยบำยกำรสรรหำและคัดเลือก

  กำรสรรหำบุคลำกรเชิงรุกเป็นสิ่งท่ีบริษัทให้ควำมส�ำคัญอย่ำงต่อเน่ือง เพ่ือให้ได้บุคลำกรท่ีมีคุณภำพ บริษัทจึงให้ 
ควำมส�ำคัญกับกำรคัดเลือกบุคลำกรโดยยึดหลักควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ คุณลักษณะที่เหมำะสมกับงำนควบคู่กับกำรเป็น
คนดี กำรสรรหำและคัดเลือกบุคลำกรจะด�ำเนินกำรผ่ำนกำรพิจำรณำร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนต้นสังกัดที่เชี่ยวชำญในสำขำ 
วิชำชพีน้ันๆ และหน่วยงำนบรหิำรทรพัยำกรบคุคล เพ่ือให้กำรคดัเลอืกเป็นไปอย่ำงโปร่งใส และมคีวำมเหมำะสมกับต�ำแหน่งงำน 

 2. นโยบำยด้ำนบริหำรผลกำรปฏิบัติงำน

  บรษิทัมนีโยบำยกำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนพนกังำนอย่ำงเป็นธรรม และให้สอดคล้องกับนโยบำยและกลยุทธ์ของ
องค์กรโดยน�ำระบบกำรวัดขีดควำมสำมำรถในทุกระดับ (Competency)  รวมท้ังน�ำระบบกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำนที่เป็น
มำตรฐำนมำใช้ในองค์กร เพ่ือสำมำรถตรวจสอบและบริหำรผลกำรปฏิบัติงำนได้ โดยสำมำรถน�ำผลลัพธ์ไปใช้ในกำรวำงแผน
พัฒนำพนักงำนต่อไป 

 3. นโยบำยสวัสดิกำรและผลตอบแทน

  บริษัทจัดให้มีกำรจ้ำงงำนที่ยุติธรรม และให้พนักงำนมีโอกำสก้ำวหน้ำในงำนอย่ำงเป็นธรรม สำมำรถสร้ำงแรง
กระตุ้นในกำรท�ำงำนด้วยกำรจ่ำยผลตอบแทน สิทธิประโยชน์และสวัสดิกำรอื่น ๆ ท่ีสำมำรถแข่งขันกับบริษัทอื่น ๆ ท่ีอยู่
ในธุรกิจที่มีขนำดใกล้เคียงกันได้ เช่น กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ กำรประกันชีวิตและสุขภำพส�ำหรับพนักงำน ประกันสุขภำพ
ส�ำหรับพนักงำน กำรประกันชีวิตและอุบัติเหตุส่วนบุคคล กำรตรวจสุขภำพประจ�ำปี และเงินช่วยเหลืออื่น ๆ และใน 
ปี 2561 บริษัทได้จัดสวัสดิกำรโครงกำรสะสมหุ้นส�ำหรับพนักงำนบริษัทจดทะเบียน (Employee Joint Investment Program) 
เพ่ือเป็นแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนและสร้ำงควำมรู้สึกมีส่วนร่วมควำมเป็นเจ้ำของ (Ownership) อีกทั้งเพ่ือรักษำพนักงำนให ้
ร่วมท�ำงำนกับบริษัทในระยะยำว

 4. นโยบำยสร้ำงควำมผูกพันภำยในองค์กร

  บรษิทัได้มกีำรจดัท�ำกำรส�ำรวจควำมผกูพันต่อองค์กร (Employee Engagement Survey)  เพ่ือรบัทรำบควำมคิดเหน็
ของพนักงำน และรวบรวมข้อมูลในกำรวำงแผน ปรับปรุง และพัฒนำ กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคล และกำรบริหำรจัดกำร
อื่น ๆ   เพื่อให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรในกำรพัฒนำศักยภำพพนักงำน ให้มีทัศนคติที่ดี มีควำมสุขกับงำนที่ท�ำ และภูมิใจที่ได้
เป็นส่วนหน่ึงขององค์กร รูส้กึควำมเป็นเจ้ำของ ใช้ควำมรูค้วำมสำมำรถอย่ำงเตม็ท่ี มุง่มัน่ ทุ่มเท และเสยีสละในกำรท�ำงำน พร้อม
รวมพลังผลักดันองค์กรไปสู่เป้ำหมำยตำมวิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กร  

  ในปีที่ผ่ำนมำบริษัทได้จัดท�ำกิจกรรมต่ำง ๆ เช่น โครงกำรปฐมนิเทศพนักงำนใหม่ โดยมีผู้บริหำรระดับสูงของบริษัท 
เข้ำร่วมกิจกรรมเพ่ือสร้ำงควำมผูกพัน และเป็นขวัญก�ำลังใจให้กับพนักงำนตลอดถึงผู้บริหำรยังได้ถ่ำยทอดประวัติควำม
เป็นมำ กำรเจริญเติบโตอย่ำงต่อเน่ืองของบริษัท เพ่ือร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกำรสร้ำงกำรเติบโตให้กับองค์กร และยังมีกิจกรรม
ประกวดภำพถ่ำยวนัแมแ่ห่งชำต ิเพือ่แสดงออกถงึควำมรักควำมผูกพนัในครอบครัว  นอกจำกนีย้งัเปดิรบัฟังควำมคดิเหน็ต่ำง ๆ   
แลกเปลี่ยนแนวคิดมุมมองใหม่ ๆ ในเชิงสร้ำงสรรค์ของพนักงำน  อีกทั้งยังให้ควำมส�ำคัญอย่ำงมำกกับกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบรษิทั ผูบ้รหิำรระดบัสงู และพนักงำนทกุระดบั รวมทัง้กำรสือ่สำรภำยในองค์กรแบบ 2 ทำง (Two-way Communication) 
เพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นต่ำง ๆ ในเชิงสร้ำงสรรค์ของพนักงำน และน�ำผลลัพธ์ที่ได้ไปปรับปรุงแนวทำงกำรด�ำเนินงำนและ
กระบวนกำรต่ำง ๆ ให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 
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 5. นโยบำยกำรฝึกอบรมและพัฒนำบุคลำกร

  บริษัทมีกำรพัฒนำทักษะ ควำมรู้ควำมสำมำรถของพนักงำนทุกระดับอย่ำงต่อเนื่องควบคู่กับกำรน�ำระบบกำรบริหำร
และพัฒนำบุคลำกรในด้ำนต่ำง ๆ มำประยุกต์ใช้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพผู้บริหำรและพนักงำนให้สำมำรถท�ำงำน 
ตอบสนองต่อกลยุทธ์และเป้ำหมำยขององค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด โดยแบ่งเป็นกลุ่มหลักสูตร ดังนี้ 

• กลุม่หลกัสตูร Leadership Program ส�ำหรบัผูบ้รหิำร เช่น หลกัสตูรผูน้�ำกำรส่งเสรมิเศรษฐกิจดจิทิลั (Digital CEO) 

• กลุ่มหลักสูตร Functional Course มุ่งเน้นให้พนักงำนได้พัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถในงำน สำมำรถปฏิบัติ
งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ส่งผลต่อควำมส�ำเร็จขององค์กร เช่น หลักสูตรกำรบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วม  
บรษิทัย่อย และกิจกำรร่วมค้ำ, PMP Exam Prep Boot Camp, กำรรบัรูร้ำยได้, เทคนิคกำรบรหิำรทรพัยำกรมนษุย์ 
ส�ำหรับ HR, นพลักษณ์กับกำรพัฒนำองค์กร (ภำคปฏิบัติ), วิธีวัดผลงำนจัดซื้อและกำรท�ำรำยงำนจัดซื้อ,  
IR Fundamental Course

• กลุ่มหลักสูตร Managerial Course ส�ำหรับพนักงำนระดับบังคับบัญชำข้ึนไป เช่น หลักสูตร Coaching and 
Mentoring and Techniques, Leader as Success

• กลุ่มหลักสูตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ส่งเสริมให้พนักงำนได้เรียนรู้เพ่ือทันต่อกำรเปล่ียนแปลงของ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทัง้ในปัจจบุนัและอนำคต  เช่น หลกัสตูร IoT Technology, 5G Strategy for Thailand, 
Big Data เทรนด์ต้องรู้ในยุค Digital Business Transformation, มำตรฐำนดำต้ำเซ็นเตอร์ส�ำหรับประเทศไทย
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นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ 
 บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหำชน) ให้ควำมส�ำคัญกับกำรดูแลกิจกำรท่ีดี เน่ืองจำก
พิจำรณำเห็นว่ำเป็นกลไกส�ำคัญในกำรน�ำไปสู่กำรมีระบบบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ โปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได้  
ซึ่งจะช่วยสร้ำงควำมเชื่อมั่นและควำมมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่ำย โดยกำรมีกำรก�ำกับ
ดูแลกิจกำรที่ดีเพื่อเป็นเครื่องมือเพิ่มมูลค่ำ สร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน รวมทั้งส่งเสริมกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนของบริษัทใน
ระยะยำว ทีส่อดคล้องกับปณิธำนในกำรด�ำเนนิธุรกิจของบรษิทั ดงัน้ัน บรษิทัจงึก�ำหนดให้มนีโยบำยในกำรก�ำกับดูแลกจิกำรทีด่ี  
ตำมแนวทำงที่ก�ำหนดโดยตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ โดย
กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 29 มีนำคม 2560 ที่ประชุมได้มีมติให้มีนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำร 
เพื่อถือเป็นหลักปฎิบัติ ที่ครอบคลุมหลักกำร 5 หมวด ดังนี้

 หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

 หมวดที่ 2 กำรปฎิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน

 หมวดที่ 3 บทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย

 หมวดที่ 4 กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส

 หมวดที่ 5 ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร

 ในปี 2560 คณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ได้ออกหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีส�ำหรับบริษัท 
จดทะเบยีน ปี 2560 (Corporate Governance Code for Listed Companies 2017) หรอื CG Code ปี 2560 ซึง่ได้วำงหลกัปฎิบตั ิ
ส�ำหรับคณะกรรมกำร 8 ข้อหลัก คือ

 1. ตระหนักถึงบทบำทและควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรในฐำนะผูน้�ำองค์กรท่ีสร้ำงคุณค่ำให้แก่กิจกำรอย่ำงย่ังยืน

 2. ก�ำหนดวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยหลักของกิจกำรที่เป็นไปเพื่อควำมยั่งยืน

 3. เสริมสร้ำงคณะกรรมกำรที่มีประสิทธิผล 

 4. สรรหำและพัฒนำผู้บริหำรระดับสูงและกำรบริหำรบุคลำกร

 5. ส่งเสริมนวัตกรรมและกำรประกอบธุรกิจอย่ำงมีควำมรับผิดชอบ

 6. ดูแลให้มีระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสม

 7. รักษำควำมน่ำเชื่อถือทำงกำรเงินและกำรเปิดเผยข้อมูล

 8. สนับสนุนกำรมีส่วนร่วมและกำรสื่อสำรกับผู้ถือหุ้น

 เพ่ือเป็นหลักปฎิบัติให้คณะกรรมกำรบริษัท น�ำไปปรับใช้ในกำรก�ำกับดูแลให้กิจกำรมีผลประกอบกำรท่ีดีในระยะยำว 
น่ำเชื่อถือส�ำหรับผู ้ถือหุ ้น และเพ่ือประโยชน์ในกำรสร้ำงคุณค่ำให้กิจกำรอย่ำงย่ังยืน ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท  
ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 12 ธันวำคม 2561 จึงได้พิจำรณำทบทวนนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรของบริษัท โดยให้น�ำหลักปฎิบัติ 
ตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้ตำมท่ีเหมำะสมกับบริบทของบริษัทให้ได ้
มำกท่ีสดุ และก�ำหนดแนวปฎิบตัเิพ่ิมเตมิทีบ่รษิทัควรจะด�ำเนนิกำรแก้ไขปรบัปรงุให้เหมำะสมกับสภำพกำรณ์ของบรษิทั และให้
คณะกรรมกำรพิจำรณำทบทวนควำมเหมำะสมของกำรน�ำ CG Code ไปปรับใช้อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 

การก�ากับดูแลกิจการ
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หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)
 บริษัทตระหนักและให้ควำมส�ำคัญถึงสิทธิพ้ืนฐำนต่ำง ๆ ของผู้ถือหุ้น จึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนตำมสิทธิ 
ขัน้พืน้ฐำนของผูถื้อหุน้ โดยให้ผูถื้อหุ้นได้รบัข่ำวสำรข้อมลูอย่ำงเพียงพอและเหมำะสม รวมทัง้สนับสนุนให้ใช้สทิธิในกำรเข้ำร่วม
ประชุมและออกเสียงในที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น และไม่กระท�ำกำรใด ๆ อันเป็นกำรละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัท
จึงได้ก�ำหนดนโยบำยกำรอ�ำนวยควำมสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกรำย ทั้งที่เป็นนักลงทุนชำวไทย นักลงทุนต่ำงประเทศ  
นักลงทุนรำยย่อย และนักลงทุนสถำบัน ได้มีส่วนร่วมในกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น รำยละเอียดดังนี้

 นโยบำยกำรอ�ำนวยควำมสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในกำรเข้ำประชุมผู้ถือหุ้น

   1.  ก�ำหนดให้มกีำรประชุมผูถื้อหุน้เป็นประจ�ำทกุปีภำยในระยะเวลำ 4 เดอืน นับแต่วันสิน้รอบปีบญัชขีองบรษิทั และหำก
มคีวำมจ�ำเป็นเร่งด่วนทีจ่ะต้องพิจำรณำวำระพิเศษทีอ่ำจเป็นเรือ่งทีก่ระทบหรอืเก่ียวข้องกับผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นจ�ำเป็นต้อง
ได้รับกำรอนุมัติจำกผู้ถือหุ้น คณะกรรมกำรบริษัทสำมำรถเรียกประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นได้เป็นกรณีไป

 2.  จัดท�ำและจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีให้กับผู้ถือหุ้นทุกประเภท รวมถึงผู้ถือหุ้นสถำบัน พร้อมทั้ง 
รำยละเอียดระเบียบวำระกำรประชุม ข้อมูลส�ำคัญและจ�ำเป็น เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำของผู้ถือหุ้น พร้อมท้ังควำมเห็นของ 
คณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชมุครัง้ทีผ่่ำนมำ รำยงำนประจ�ำปี หนงัสอืมอบฉนัทะทุกแบบ ประกอบด้วย แบบ ก. แบบ ข. และ
แบบ ค. ตำมที่กระทรวงพำณิชย์ก�ำหนด และระบุวิธีกำรมอบฉันทะให้ชัดเจน พร้อมทั้งระบุสถำนที่ วัน เวลำ และแผนที่แสดง
สถำนทีป่ระชมุ ซึง่ในหนงัสอืเชญิประชมุจะแจ้งรำยละเอยีดของเอกสำรท่ีผูถ้อืหุ้นจะต้องน�ำมำแสดงในวันประชมุเพ่ือรกัษำสทิธิใน
กำรเข้ำประชุม โดยจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งประกำศลงใน
หนังสือพิมพ์ฉบับภำษำไทยเป็นเวลำ 3 วันติดต่อกัน ก่อนวันประชุมอย่ำงน้อย 3 วัน นอกจำกนี้ บริษัทก�ำหนดให้เผยแพร่หนังสือ
เชิญประชมุสำมญัผูถื้อหุ้นประจ�ำปีฉบบัสมบรูณ์ พร้อมเอกสำรทีเ่ก่ียวข้องกับกำรประชมุบนเว็บไซต์ โดยทีฉ่บบัภำษำไทยเผยแพร่
ล่วงหน้ำก่อนวันประชุมเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 30 วัน และฉบับภำษำอังกฤษเผยแพร่ล่วงหน้ำก่อนวันประชุมเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 
7 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลข่ำวสำรเพื่อกำรตัดสินใจในกำรลงมติอย่ำงเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และเพื่อเป็นกำร
บอกกล่ำวกำรเรยีกประชมุสำมญัผูถื้อหุน้เป็นกำรล่วงหน้ำส�ำหรบัให้ผู้ถือหุ้นเตรยีมตัวเข้ำร่วมประชมุก่อนได้รบัเอกสำรกำรประชมุ
ด้วย ท้ังนี ้บรษิทัก�ำหนดให้มกีำรแจ้งผ่ำนระบบข่ำวของตลำดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย ว่ำบรษิทัได้เผยแพร่หนังสือเชญิประชมุ
และเอกสำรประกอบกำรประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

 3.  อ�ำนวยควำมสะดวกให้ผู้ถือหุ้นในวันประชุมอย่ำงเท่ำเทียมกัน โดยจัดเจ้ำหน้ำท่ีต้อนรับและให้ข้อมูลในกำรตรวจ
เอกสำรและลงทะเบยีนเพ่ือเข้ำร่วมประชมุอย่ำงเพียงพอ ท้ังน้ีบรษิทัจะใช้ระบบกำรลงทะเบยีนท่ีมปีระสทิธิภำพและควำมรวดเรว็ 
และได้มีกำรจัดเตรียมอำกรแสตมป์ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นมีกำรมอบฉันทะมำ โดยไม่ต้องเสียค่ำใช้จ่ำย นอกจำกนี้ บริษัทได้จัดให้
สถำนท่ีจัดกำรประชุมมีขนำดท่ีเพียงพอเพ่ือรองรับกับจ�ำนวนผู้ถือหุ้น และก�ำหนดสถำนท่ีประชุมเป็นบริเวณท่ีมีกำรคมนำคม
สะดวกอยู่ในเขตกรุงเทพมหำนคร

 4.  บริษัทไม่กระท�ำกำรใด ๆ ที่มีลักษณะเป็นกำรจ�ำกัดสิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนย่อมมีสิทธิ
เข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลำกำรประชุม

 5.  ก่อนเริ่มประชุมทุกครั้ง บริษัทจะชี้แจงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรประชุมทั้งหมด อำทิเช่น กำรเปิดประชุม วิธีกำร 
ลงคะแนน และวธีิกำรนบัคะแนนเสยีงของผูถื้อหุ้นทีจ่ะต้องลงมตใินแต่ละวำระตำมข้อบงัคบัของบรษิทั เป็นต้น ในกำรนับคะแนน
เสียง บริษัทจะด�ำเนินกำรนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทีย่ังไม่ได้ลงคะแนนทุกระเบียบวำระในห้องประชุม และแสดงผลสรุปของ
คะแนนเสียงทุกระเบียบวำระอย่ำงชัดเจนในห้องประชุม ซึ่งบริษัทได้จัดแยกกำรลงคะแนนเสียงส�ำหรับแต่ละเรื่องอย่ำงชัดเจน 
เพื่อรักษำสิทธิของผู้ถือหุ้น

72

บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2561



 6.  กำรด�ำเนนิกำรนบัคะแนนเสยีง บรษิทัจดัให้มบีคุคลภำยนอกทีเ่ป็นอสิระเป็นผูต้รวจนบัหรอืตรวจสอบคะแนนเสยีงใน 
กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นและวิสำมัญผู้ถือหุ้น อำทิเช่น ผู้ตรวจสอบบัญชี หรือผู้ถือหุ้นที่ได้รับกำรคัดเลือกและเห็นชอบจำกท่ี
ประชุม เป็นต้น พร้อมเปิดเผยให้ที่ประชุมทรำบและบันทึกไว้ในรำยงำนกำรประชุม

 7.  ประธำนกรรมกำรจัดสรรเวลำในกำรประชุมอย่ำงเพียงพอ และด�ำเนินกำรประชุมอย่ำงเหมำะสมและโปร่งใส โดย 
ระหว่ำงกำรประชุมเปิดโอกำสให้ผู้เข้ำร่วมประชุมสำมำรถใช้สิทธิในกำรดูแลรักษำผลประโยชน์ของตน โดยกำรซักถำม แสดง
ควำมเหน็ ให้ข้อเสนอแนะและออกเสยีงในทีป่ระชมุผูถื้อหุ้นใช้สทิธิร่วมตดัสนิใจในเรือ่งส�ำคญัต่ำง ๆ  ทีอ่ำจมผีลกระทบต่อบรษิทั 
เช่น กำรแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมกำร กำรเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมกำรอิสระ กำรอนุมัติผู้สอบบัญชี กำรจัดสรรเงินปันผล 
กำรลดทุนหรือเพิ่มทุน กำรก�ำหนดหรือกำรแก้ไขข้อบังคับ บริคณห์สนธิและกำรอนุมัติรำยกำรพิเศษ เป็นต้น

 8.  ประธำนกรรมกำร กรรมกำร และผู้บริหำรที่เกี่ยวข้องมีควำมรับผิดชอบในกำรเข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น เพื่อตอบ
ค�ำถำมแก่ผู้ถือหุ้น

 9.  ให้สทิธิผูถื้อหุ้นทีม่ำร่วมประชมุสำมญัผูถื้อหุ้นภำยหลังท่ีเริม่ประชมุแล้ว มสิีทธิออกเสียงหรอืลงคะแนนในระเบยีบวำระ
ที่อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำและยังไม่ได้ลงมติ

 10.  บริษัทได้ระบุกำรมีส่วนได้เสียของกรรมกำรไว้ในหนังสือเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น และในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น 
หำกกรรมกำรท่ำนใดมส่ีวนได้เสยี หรอืมส่ีวนเก่ียวข้องในกำรพิจำรณำวำระใด ประธำนทีป่ระชมุจะแจ้งให้ผูเ้ข้ำร่วมประชมุทรำบ
ก่อนกำรพิจำรณำในวำระนั้น โดยกรรมกำรที่มีส่วนได้เสียนั้นจะไม่ร่วมประชุมและงดออกเสียงในวำระนั้น ๆ 

 11.  บรษิทัจะท�ำกำรเปิดเผยมตทิีป่ระชมุสำมญัผูถื้อหุน้พร้อมผลกำรลงคะแนนเสยีงภำยในวนัท�ำกำรถัดไปผ่ำนระบบข่ำว
ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัท

 12.  บริษัทจัดท�ำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นแจ้งต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภำยใน 14 วันหลังวันประชุม 
ตำมข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บันทึกรำยละเอียดกำรประชุมอย่ำงครบถ้วนเหมำะสม  
ประกอบด้วยกำรบันทึกรำยงำนกำรประชุม กำรออกเสียง และข้อซักถำมของผู้ถือหุ้นในแต่ละวำระอย่ำงละเอียด

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)
 กำรสร้ำงควำมเท่ำเทยีมกันให้เกิดขึน้กับผูถื้อหุน้ทกุรำยทุกกลุม่ ไม่ว่ำจะเป็นผูถ้อืหุ้นรำยใหญ่ หรอืผูถื้อหุน้รำยย่อย นกัลงทนุ
สถำบัน หรือผู้ถือหุ้นต่ำงชำติ เป็นเรื่องที่บริษัทค�ำนึงถึงและพยำยำมสร้ำงเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดควำมเท่ำเทียมกันอย่ำงแท้จริง 

 1.  บริษัทมีนโยบำยในกำรปฏิบัติและคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมและเป็นธรรม ให้ควำมส�ำคัญต่อ 
ผู้ถือหุ้นทุกรำย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นที่เป็นคนไทย ผู้ถือหุ้นต่ำงชำติ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่หรือ 
ผู้ถือหุ้นรำยย่อย โดยเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเสนอเพ่ิมระเบียบวำระกำรประชุม และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือเข้ำรับกำร
เลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษัทอย่ำงน้อย 3 เดือน ก่อนวันส้ินสุดรอบปีบัญชี และเผยแพร่หลักเกณฑ์กำรใช้สิทธิดังกล่ำวผ่ำนช่อง
ทำงของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งได้แจ้งให้ทรำบถึงหลักเกณฑ์กำรในกำรพิจำรณำว่ำจะรับเรื่องท่ีเสนอมำนั้น
อย่ำงชัดเจน โดยกำรเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท

 2.  ผู้ถือหุ้นมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นมำประชุมและลงมติแทน มีสิทธิได้รับเอกสำรและค�ำแนะน�ำในกำรมอบฉันทะแก่
ผู้รับมอบฉันทะที่ถูกต้องตำมกฎหมำย เมื่อยื่นหนังสือมอบฉันทะให้กรรมกำรในที่ประชุมแล้ว ย่อมมีสิทธิเข้ำร่วมประชุมและลง
มติเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นทุกประกำร

 3.  บรษิทัจะท�ำกำรเสนอรำยชือ่ของกรรมกำรอสิระในหนังสอืมอบฉนัทะของบรษิทั เพ่ือเป็นทำงเลอืกของผูถ้อืหุ้นมโีอกำส
เลือกกำรมอบฉันทะแก่กรรมกำรอิสระคนใดคนหนึ่ง
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 4.  บริษัทจะด�ำเนินกำรประชุมผู้ถือหุ้นตำมล�ำดับระเบียบวำระท่ีได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และมีนโยบำยที่จะไม่
เพ่ิมระเบียบวำระในท่ีประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบล่วงหน้ำ เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นมีโอกำสศึกษำข้อมูลประกอบระเบียบวำระ
ก่อนตัดสินใจ

 5.  ประธำนกรรมกำร กรรมกำรและผู้บริหำรท่ีเก่ียวข้องมีควำมรับผิดชอบในกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือตอบค�ำถำม
แก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งได้บันทึกประเด็นซักถำมและข้อคิดเห็นที่ส�ำคัญไว้ในรำยงำนกำรประชุม เพือ่ให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถตรวจสอบได้

 6.  เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียน แม้จะพ้นเวลำลงทะเบียนแล้ว เพ่ือเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะร่วมประชุม
สำมำรถลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุมได้โดยไม่เสียสิทธิ

   7.  จัดท�ำบัตรลงคะแนนแยกตำมเรื่องที่ส�ำคัญ ๆ  ทุกระเบียบวำระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถลงคะแนนได้ตำมที่เห็นสมควร 
และมีกำรน�ำผลคะแนนมำรวมค�ำนวณกับคะแนนเสียงท่ีได้ลงไว้ล่วงหน้ำในหนังสือมอบฉันทะ ก่อนที่จะประกำศแจ้งมติของ
คะแนนเสียงในที่ประชุม และเพื่อควำมโปร่งใส บริษัทจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนจำกผู้ถือหุ้นเพื่อกำรตรวจสอบในภำยหลังได้

 8.  เปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบันผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัท เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นได้รับทรำบข้อมูลข่ำวสำรส�ำคัญของบริษัทท่ีมีกำร
เปลี่ยนแปลง รวมถึงสำรสนเทศที่บริษัทเปิดเผยตำมข้อก�ำหนดต่ำง ๆ เช่น รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น โดยภำยหลังจำก
กำรเปิดเผยต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว จะน�ำข้อมูลมำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงจัดให้มีช่องทำงกำร
สื่อสำรระหว่ำงบริษัทกับผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์บริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถซักถำมและได้รับข้อมูลอย่ำงเท่ำเทียม

 9.  ก�ำหนดหน้ำทีข่องกรรมกำรและผูบ้รหิำรห้ำมท�ำกำรซือ้ขำยหลกัทรพัย์ในช่วง 1 เดอืน ก่อนท่ีข้อมลูงบกำรเงนิหรอืข้อมลู
อื่นที่มีผลกระทบต่อรำคำหลักทรัพย์ของบริษัทจะเผยแพร่ต่อสำธำรณชน และต้องไม่ซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่ำจะพ้น
ระยะเวลำ 24 ชัว่โมง นับแต่กำรเปิดเผยข้อมลูนัน้สูส่ำธำรณะท้ังหมด รวมถึงเมือ่กรรมกำรหรอืผู้บรหิำรระดับสูงมกีำรซือ้ขำยหลกั
ทรัพย์ของบริษัท จะต้องรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ภำยใน 3 วันท�ำกำรต่อส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ทรำบเพื่อเผยแพร่ต่อสำธำรณชนต่อไป

 10.  ก�ำหนดให้กรรมกำรหรอืผูบ้รหิำรระดบัสงูจะต้องรำยงำนกำรมส่ีวนได้ส่วนเสียให้ท่ีประชมุคณะกรรมกำรบรษิทัรบัทรำบ

 11.  ก�ำหนดมำตรกำรป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึง กรรมกำร 
ผูบ้รหิำร พนกังำน และลกูจ้ำง รวมตลอดถงึคูส่มรสและบตุรท่ียังไม่บรรลนิุติภำวะของบคุคลดังกล่ำวท่ีเก่ียวข้องกับข้อมลู รวมถึง
ได้ก�ำหนดบทลงโทษเกี่ยวกับกำรเปิดเผยข้อมูลของบริษัท หรือน�ำข้อมูลของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ตำมนโยบำยกำร
ป้องกันกำรน�ำข้อมูลภำยในไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งได้ให้ควำมรู้แก่กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัท เกี่ยวกับภำระหน้ำที่ในกำร
รำยงำนกำรถือครองหลกัทรพัย์ในบรษิทั ท้ังของตนเอง คูส่มรสหรอืผูท่ี้อยู่กินด้วยกันฉนัสำมภีรยิำ และบตุรทีย่งัไม่บรรลนิุตภิำวะ 
ตลอดจนกำรรำยงำนกำรเปลีย่นแปลงกำรถือครองหลกัทรพัย์ต่อส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ 
ตำมมำตรำ 59 และบทก�ำหนดโทษตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 

 12.  ก�ำหนดให้ผู้ถือหุ้นทุกรำยสำมำรถเสนอแนะ และแสดงควำมคิดเห็น หรือแจ้งข้อร้องเรียนไปยังประธำนกรรมกำร
บริษัท (กรรมกำรอิสระ) และเลขำนุกำรบริษัท ผ่ำนอีเมล icn_companysecretary@icn.co.th ซึ่งคณะกรรมกำรอิสระ จะเป็น
ผู้พิจำรณำกลั่นกรองและพิจำรณำเรื่องต่ำง ๆ ให้มีกำรด�ำเนินกำรอย่ำงเหมำะสม เช่น กรณีที่เป็นข้อเสนอแนะที่คณะกรรมกำร
อิสระพิจำรณำแล้วมีควำมเห็นว่ำมีประโยชน์ต่อกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท จะน�ำเสนอเรื่องดังกลำ่วต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำร
บริษัท เพ่ือพิจำรณำก�ำหนดแนวทำงกำรด�ำเนินกำรหรือก�ำหนดเป็นวำระกำรประชุมในกำรประชุมผู้ถือหุ้นตำมควำมเหมำะสม
ต่อไป นอกจำกน้ียังจัดให้มีช่องทำงส�ำหรับนักลงทุนในกำรสอบถำมข้อมูลหรือแสดงควำมคิดเห็นผ่ำนอีเมล icn_ir@icn.co.th 
ซึ่งมีหน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์ รับผิดชอบดูแลให้ข้อมูลแก่นักลงทุน
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หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)
 บริษัทมีนโยบำยในกำรให้ควำมส�ำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มด้วยควำมเป็นธรรม โปร่งใส และสร้ำงควำมพึง
พอใจต่อทุกฝ่ำย โดยมีรำยละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้น : บริษัท มุ่งมั่นท่ีจะด�ำเนินธุรกิจเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม ด้วยควำมรู้และ
ทกัษะในกำรบรหิำรจดักำรอย่ำงมปีระสทิธิภำพ ควำมซือ่สตัย์สจุรติและเป็นธรรมต่อผูถื้อหุ้นรำยใหญ่และ
รำยย่อย โดยค�ำนึงถึงผลกำรด�ำเนินงำนท่ีดี มีกำรเจริญเติบโตอย่ำงมั่นคง และคงไว้ซึ่งควำมสำมำรถใน 
กำรแข่งขัน สร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น เช่น กำรจัดกิจกรรมผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจกำรพร้อมกับ
พบปะกับผูบ้รหิำรระดบัสงู กำรรบัฟังควำมคดิเหน็และข้อเสนอแนะของผูถื้อหุน้ รวมทัง้จดัให้มกีำรช่องทำง
เผยแพร่ข้อมูลและติดต่อกับผู้ถือหุ้นทำงเว็บไซต์ www.icn.co.th และ icn_ir@icn.co.th  

พนักงำน : บริษัทให้ควำมส�ำคัญกับพนักงำนทุกคนอย่ำงเท่ำเทียมและเป็นธรรม รวมถึงให้ผลตอบแทนท่ีเหมำะสม  
ให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำศักยภำพของพนักงำนอย่ำงสม�่ำเสมอโดยจัดให้มีกำรอบรมพัฒนำควำมรู้
ควำมสำมำรถแก่พนักงำนอย่ำงต่อเน่ืองเพ่ือพัฒนำทักษะในด้ำนควำมรู้ ทักษะในกำรท�ำงำน ตลอดจน 
ปลูกฝังทัศนคติและจิตส�ำนึกท่ีดี เพ่ือให้เป็นพนักงำนท่ีดี มีควำมสำมำรถและเป็นพลเมืองที่ดีต่อสังคม 
บริษัทปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อบังคับต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงำนอย่ำงเคร่งครัด มีกำรจัดตั้งและให้
เงนิสมทบกองทนุส�ำรองเลีย้งชพีส�ำหรบัพนกังำน รวมถึงสวัสดกิำรอืน่ ๆ  เช่น กำรประกันสขุภำพ กำรประกัน
อุบัติเหตุ กำรมีวันหยุดพักผ่อน เป็นต้น 

คู่ค้ำ : บริษัทมีควำมมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติต่อคู่ค้ำด้วยควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันโดยค�ำนึงถึงประโยชน์ร่วมกัน
ตำมเงื่อนไขทำงกำรค้ำ รวมถึงกำรปฏิบัติตำมสัญญำต่อคู่ค้ำอย่ำงจริงใจ และไม่ด�ำเนินกำรใด ๆ ท่ีเป็น
ทุจริตในกำรค้ำกับคู่ค้ำและขัดต่อกฎหมำย 

เจ้ำหน้ี : บริษัทมีควำมมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตำมเงื่อนไขและข้อตกลงทำงกำรเงินอย่ำงเคร่งครัด ในเรื่องวัตถุประสงค์ 
กำรใช้เงนิ กำรช�ำระคนื กำรดแูลคณุภำพหลกัทรพัย์ค�ำ้ประกัน และเรือ่งอืน่ใดทีไ่ด้ท�ำข้อตกลงไว้กับเจ้ำหน้ี 
เพื่อบรรลุประโยชน์ร่วมกัน 

ลูกค้ำ : บรษิทัมุง่มัน่ทีจ่ะสร้ำงควำมมัน่ใจและพึงพอใจกับลกูค้ำโดยน�ำเสนอผลติภัณฑ์และกำรบรกิำรทีด่มีคีณุภำพ 
ในรำคำทีเ่หมำะสม และปฏิบติัตำมเงือ่นไขต่ำง ๆ  ท่ีมต่ีอลูกค้ำโดยค�ำนึงถึงประโยชน์ ตรงตำมควำมต้องกำร
ของลูกค้ำเป็นส�ำคัญ รวมท้ังรักษำสัมพันธภำพท่ีดีและไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้ำโดยมิได้รับอนุญำต  
เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภำยนอกที่เกี่ยวข้องตำมข้อบังคับของกฎหมำย

คู่แข่ง : บริษัทมีควำมมุ่งม่ันท่ีจะประพฤติตำมกรอบกติกำกำรแข่งขันท่ีดี รักษำบรรทัดฐำนของข้อพึงปฏิบัติใน 
กำรแข่งขัน และหลีกเลี่ยงวิธีกำรไม่สุจริตเพื่อท�ำลำยคู่แข่ง 

ชุมชนและสังคม : บริษัทจะไม่ท�ำกำรใด ๆ ที่จะส่งผลเสียหำยต่อสังคม ทรัพยำกรธรรมชำติและสภำพแวดล้อม อีกทั้งยังต้อง
แสวงหำโอกำสสนับสนนุกิจกรรมสร้ำงสรรค์สังคม ปลกูฝังจติส�ำนึกของควำมรบัผิดชอบต่อสังคมให้เกดิขึน้
ในหมู่พนักงำนทุกระดับอย่ำงต่อเน่ืองและจริงจัง รวมท้ังปฏิบัติหรือควบคุมให้มีกำรปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด
ตำมกฎหมำยและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงำนก�ำกับดูแล
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หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
 คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมส�ำคัญต่อกำรเปิดเผยสำรสนเทศที่เป็นข้อมูลส�ำคัญของบริษัท เน่ืองจำกเป็นเรื่องท่ีมี 
ผลกระทบต่อกำรตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย จึงมีควำมจ�ำเป็นท่ีต้องมีกำรควบคุม และก�ำหนดมำตรกำรในกำร 
เปิดเผยสำรสนเทศ ทัง้รำยงำนข้อมลูทำงกำรเงนิและข้อมลูท่ัวไปตำมหลกัเกณฑ์ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลกัทรพัย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่ำงถูกต้องตำมที่กฎหมำยก�ำหนด โดยมีสำระส�ำคัญ ชัดเจน ครบถ้วน 
เพียงพอ เชื่อถือได้ โปร่งใส รวดเร็วและเท่ำเทียมกัน โดยเปิดเผยข้อมูลสำรสนเทศผ่ำนระบบ SET Portal ของตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท www.icn.co.th เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งหมดได้รับทรำบข้อมูลอย่ำงเท่ำเทียม
กัน อำทิเช่น รำยงำนนโยบำยและโครงสร้ำงกำรก�ำกับดูแลกิจกำรไว้ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) รำยงำน
ประจ�ำปี (แบบ 56-2) รำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถติดตำมรำยละเอียดต่ำง ๆ ในกำรประชุมได้ 

 คณะกรรมกำรบริษัทตระหนักถึงควำมรับผิดชอบต่อรำยงำนงบกำรเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริง และสมเหตุ 
สมผล งบกำรเงินของบริษัท จัดท�ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองท่ัวไป โดยเลือกใช้นโยบำยบัญชีที่เหมำะสมและ 
ถือปฏิบัติอย่ำงสม�่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่ำงระมัดระวัง รวมท้ังมีกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบ 
กำรเงิน นอกจำกน้ี คณะกรรมกำรได้จัดให้มีกำรด�ำรงรักษำไว้ซึ่งระบบควบคุมภำยในที่มีประสิทธิผล เพ่ือให้มั่นใจได้อย่ำงมี
เหตุผลว่ำกำรบันทึกข้อมูลทำงกำรบัญชีมีควำมถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอท่ีจะด�ำรงรักษำไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพ่ือให้ทรำบ
จุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกำรทุจริตหรือกำรด�ำเนินกำรที่ผิดปกติอย่ำงมีสำระส�ำคัญ 

 คณะกรรมกำรบริษัทได้มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำรและเป็นอิสระ 
อย่ำงเพียงพอ เป็นผูด้แูลรบัผดิชอบเก่ียวกับคณุภำพของรำยงำนทำงกำรเงนิและระบบควบคมุภำยใน เพ่ือท�ำหน้ำทีใ่นกำรตรวจ
สอบรำยงำนทำงกำรเงิน รำยกำรระหว่ำงกัน และระบบควบคุมภำยใน โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบจะรำยงำนตรงต่อคณะ
กรรมกำรบริษัท

 หำกมข้ีอสงสยัเพ่ือซกัถำม สำมำรถตดิต่อได้ทีฝ่่ำยนักลงทุนสัมพันธ์ เบอร์โทรศัพท์ 02-5530755 ต่อ 502 และอเีมล icn_ir@
icn.co.th  เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสำรสนเทศอย่ำงเท่ำเทียมกัน

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors) 
 คณะกรรมกำรตระหนกัถึงควำมรบัผดิชอบและบทบำทในกำรก�ำหนดนโยบำย และทิศทำงกำรด�ำเนนิงำนของบรษิทัให้เป็น
ไปตำมกฎหมำย วัตปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบรษิทั ตลอดจนมติท่ีประชมุผู้ถือหุ้น โดยมกีำรก�ำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ำยจดักำรด�ำเนนิ
กำรให้เป็นไปตำมนโยบำยที่ก�ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล เพ่ือรักษำผลประโยชน์ของบริษัท เพ่ิมมูลค่ำทำง
เศรษฐกิจสงูสดุให้แก่บรษิทั และควำมมัง่คัง่สงูสดุให้แก่ผูถื้อหุ้นบนพ้ืนฐำนของหลกักำรก�ำกับดแูลกิจกำรทีด่ ีโดยคณะกรรมกำร
ได้ตดิตำมดแูลให้มกีำรน�ำกลยุทธ์ไปบรหิำรกิจกำรให้เกิดกำรเตบิโตอย่ำงย่ังยืน ซึง่คณะกรรมกำรบรษิทัประกอบด้วย ผูท้รงคณุวุฒิ 
เป็นผู้มีภำวะผู้น�ำ มีวิสัยทัศน์ มีควำมรู้ ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ในด้ำนต่ำง ๆ  อย่ำงเหมำะสม มีควำมซื่อสัตย์สุจริต และ
มีควำมเป็นอิสระในกำรตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม

 คณะกรรมกำรได้ด�ำเนินกำรตำมแนวปฎิบัติที่ดีของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้  

 1. โครงสร้างคณะกรรมการ

         คณะกรรมกำรของบริษัท ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ในระดับต�ำแหน่ง 
ผู้บริหำรจำกองค์กรต่ำง ๆ จึงสำมำรถน�ำประสบกำรณ์ ควำมรู้ควำมสำมำรถมำพัฒนำและก�ำหนดนโยบำยทิศทำงกำร
ด�ำเนินธุรกิจของบริษัท ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมกำร
บริษัท จะมีบทบำทส�ำคัญในกำรก�ำหนดนโยบำยและภำพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบำทส�ำคัญในกำรก�ำกับดูแล 
ตรวจสอบ ติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยจัดกำรและประเมินผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัท ให้เป็นไปตำมแผนที่วำงไว้
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     โครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วย กรรมกำรอิสระมำกกว่ำ 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมกำรทั้งคณะ ปัจจุบัน 
บริษัทมีกรรมกำรทั้งสิ้นจ�ำนวน 7 ท่ำน แบ่งเป็นกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำรจ�ำนวน 2 ท่ำน และกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร
จ�ำนวน 5 ท่ำน ซึ่งรวมกรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบจ�ำนวน 3 ท่ำน โดยประธำนกรรมกำรเป็นกรรมกำรอิสระตำม 
ควำมหมำยของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และไม่มคีวำมสมัพันธ์ใด ๆ  กับฝ่ำยบรหิำร โดยโครงสร้ำงคณะกรรมกำร
บริษัท มีกำรถ่วงดุลอ�ำนำจอย่ำงชัดเจน เน่ืองจำกคณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรท่ีไม่เป็นผู้บริหำรมำกกว่ำ 
ก่ึงหน่ึงของจ�ำนวนกรรมกำรท้ังหมด รวมทัง้ กรรมกำรแต่ละท่ำนมกีำรตดัสนิใจท่ีเป็นอสิระออกจำกกัน  เพ่ือประโยชน์สงูสดุ
ของบรษิทั  โดยคณะกรรมกำรบรษิทัยังได้แต่งตัง้คณะอนุกรรมกำรชดุต่ำง ๆ  เพ่ือช่วยในกำรก�ำกับดแูลกิจกำรของบรษิทั ดงัน้ี

1.1 คณะกรรมกำรบริหำรบริษัท มีกรรมกำรบริหำรทั้งสิ้น 5 ท่ำน โดยคณะกรรมกำรบริหำรจะเป็นผู้ก�ำหนดแนวทำง
และกลยุทธ์ในกำรด�ำเนินธุรกิจ ให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยท่ีก�ำหนดโดยคณะกรรมกำรบรษิทั และเพ่ือให้กำรบรหิำร
งำนเป็นไปอย่ำงคล่องตัว 

1.2 คณะกรรมกำรตรวจสอบ บรษิทัมกีรรมกำรตรวจสอบท้ังสิน้ 3 ท่ำน เพ่ือปฏิบตัหิน้ำทีเ่ฉพำะเรือ่งและเสนอเรือ่งให้
คณะกรรมกำรบรษิทัพิจำรณำและรบัทรำบ ซึง่คณะกรรมกำรตรวจสอบมสีทิธิหน้ำท่ีตำมท่ีได้ก�ำหนดไว้ในอ�ำนำจ
หน้ำทีข่องคณะกรรมกำรตรวจสอบ ทัง้นี ้กรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อย 1 ท่ำน จะต้องมคีวำมรูแ้ละประสบกำรณ์
ด้ำนบัญชีเพียงพอที่จะสำมำรถท�ำหน้ำที่ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงินของบริษัทได้

  คณะกรรมกำรบริษัทมีนโยบำยให้ประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน  
เพ่ือให้เกิดควำมชดัเจนในด้ำนควำมรบัผดิชอบระหว่ำงกำรก�ำหนดนโยบำยกำรก�ำกับดแูลและกำรบรหิำรงำนประจ�ำ 
โดยคณะกรรมกำรได้ก�ำหนดอ�ำนำจหน้ำทีข่องประธำนกรรมกำร และประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบรหิำรอย่ำงชดัเจน ท้ังนี ้บรษิทั
ได้แบ่งแยกบทบำทหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบระหว่ำงคณะกรรมกำรบริษัทกับผู้บริหำรอย่ำงชัดเจน โดยคณะกรรมกำร
บรษิทัท�ำหน้ำทีใ่นกำรก�ำหนดนโยบำยและก�ำกับดูแลกำรด�ำเนินงำนของผู้บรหิำร ขณะท่ีผู้บรหิำรท�ำหน้ำท่ีบรหิำรงำน
ของบริษัทในด้ำนต่ำง ๆ ให้เป็นไปตำมนโยบำยที่ก�ำหนด  และเพื่อเป็นกำรป้องกันกำรมีอ�ำนำจเบ็ดเสร็จ บริษัทจึงได้
ก�ำหนดขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ไว้อย่ำงชัดเจนในอ�ำนำจด�ำเนินกำรของบริษัท (Authority Table) 

  นอกจำกน้ี คณะกรรมกำรบริษัทมีกำรก�ำหนดนโยบำยจ�ำกัดจ�ำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมกำรแต่ละคนจะ
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรได้ไม่เกิน 5 แห่ง โดยไม่มีข้อยกเว้น เน่ืองจำกพิจำรณำแล้วเห็นว่ำเป็นจ�ำนวนท่ีกรรมกำร
ทุกคนสำมำรถอุทิศเวลำเข้ำประชุมได้สม�่ำเสมอ นอกจำกน้ี คณะกรรมกำรบริษัทยังได้แต่งต้ังเลขำนุกำรบริษัทตำม 
แนวทำงปฎิบัติตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีเพ่ือท�ำหน้ำท่ีให้ค�ำแนะน�ำด้ำนกฎหมำยและกฎเกณฑ์ต่ำง ๆ ท่ี 
คณะกรรมกำรต้องทรำบ และปฎิบัติหน้ำที่ในกำรดูแลกิจกรรมของคณะกรรมกำรรวมทั้งประสำนงำนให้มีกำรปฎิบัติ
ตำมมติคณะกรรมกำร

  คณะกรรมกำรบริษัทมีกำรก�ำหนดนโยบำยในกำรไปด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรท่ีบริษัทอื่นของประธำนเจ้ำหน้ำท่ี
บริหำร โดยแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทถึงเหตุผล และรำยละเอียดของบริษัทที่ไปด�ำรงต�ำแหน่ง ทั้งนี้ จะไป
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 5 แห่ง
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 2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

   บริษัทก�ำหนดให้กรรมกำรบริษัท ปฏิบัติตำมข้อพึงปฏิบัติท่ีดีส�ำหรับกรรมกำรบริษัทจดทะเบียน (Code of Best 
Practices) ตำมแนวทำงของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมกำรต้องเข้ำใจและทรำบถึงบทบำทหน้ำท่ี
และควำมรับผิดชอบของตน และต้องปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจน
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต และค�ำนึงถึงประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นเป็นส�ำคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมกำร
บริษัทเป็นผู้ก�ำหนดนโยบำย เป้ำหมำยกำรด�ำเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ ตลอดจนงบประมำณของบริษัท และก�ำกับดูแลให้
ฝ่ำยจัดกำรด�ำเนินกำรให้เป็นไปตำมนโยบำย แผนงำน และงบประมำณที่ก�ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล  
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม  

  คณะกรรมกำรมีควำมเข้ำใจขอบเขตหน้ำท่ีของตน และมอบหมำยอ�ำนำจกำรจัดกำรกิจกำรท่ีส�ำคัญ ได้แก่อ�ำนำจ 
ในกำรอนมุตัธุิรกรรมต่ำง ๆ  ให้แก่ฝ่ำยจดักำรเป็นลำยลกัษณ์อกัษร อย่ำงไรก็ดกีำรมอบหมำยดงักล่ำวมไิด้เป็นกำรปลดเปล้ือง
หน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรยังคงต้องติดตำมดแูลฝ่ำยจดักำรให้ปฏิบตัหิน้ำทีต่ำมทีไ่ด้รบัมอบ
หมำย ทั้งนี้ขอบเขตหน้ำที่ของคณะกรรมกำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและฝ่ำยจัดกำร อำจพิจำรณำแบ่งออกเป็น ดังนี้

  (1)  เรื่องท่ีควรดูแลให้มีกำรด�ำเนินกำร เป็นเรื่องท่ีคณะกรรมกำรเป็นผู้รับผิดชอบหลัก ให้มีกำรด�ำเนินกำรอย่ำง 
เหมำะสม ประกอบด้วย

ก.  กำรก�ำหนดวัตถุประสงค์ เป้ำหมำยหลักในกำรประกอบธุรกิจ

ข.  กำรสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรมรวมทั้งประพฤติตนเป็นต้นแบบ

ค.  กำรดูแลโครงสร้ำงและกำรปฏิบัติของคณะกรรมกำร ให้เหมำะสมต่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย
หลักในกำรประกอบธุรกิจอย่ำงมีประสิทธิภำพ

ง.  กำรสรรหำ พัฒนำ ก�ำหนดค่ำตอบแทนและประเมินผลงำนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร

จ.  กำรก�ำหนดโครงสร้ำงค่ำตอบแทนท่ีเป็นเครื่องจูงใจให้บุคลำกรปฏิบัติงำน ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  
เป้ำหมำยหลักขององค์กร

            (2)  เรื่องท่ีด�ำเนินกำรร่วมกับฝ่ำยจัดกำร หมำยถึง เรื่องท่ีคณะกรรมกำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและฝ่ำยจัดกำร
พิจำรณำร่วมกัน โดยฝ่ำยจัดกำรเสนอให้คณะกรรมกำรเห็นชอบและรำยงำนให้คณะกรรมกำรทรำบเป็นระยะ ๆ ตำมที่
เหมำะสม ประกอบด้วย

ก.  กำรก�ำหนดและทบทวนกลยุทธ์ เป้ำหมำย แผนงำนประจ�ำปี

ข.  กำรดูแลควำมเหมำะสมเพียงพอของระบบบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน

ค.  กำรก�ำหนดอ�ำนำจด�ำเนินกำรที่เหมำะสมกับควำมรับผิดชอบของฝ่ำยจัดกำร

ง.  กำรก�ำหนดกรอบกำรจดัสรรทรพัยำกร กำรพัฒนำและงบประมำณ ทัง้น้ีรวมถึงนโยบำยและกำรจดักำรและ
พัฒนำบุคลำกร และแผนกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ

จ.  กำรติดตำมและประเมินผลกำรด�ำเนินงำน

ฉ.  กำรดูแลให้กำรเปิดเผยข้อมูลทำงกำรเงินและไม่ใช่กำรเงินมีควำมน่ำเชื่อถือ
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  (3)  เร่ืองที่คณะกรรมกำรไม่ควรด�ำเนินกำร เป็นเรื่องที่คณะกรรมกำรจะก�ำกับดูแลระดับนโยบำย โดยมอบหมำย 
ให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและฝ่ำยจัดกำร เป็นผู้รับผิดชอบหลักในกำรด�ำเนินกำร ประกอบด้วย

ก.  กำรจดักำร (Execution) ให้เป็นไปตำมกลยุทธ์ นโยบำย แผนงำนทีค่ณะกรรมกำรอนมุตัแิล้ว ซึง่คณะกรรมกำร
จะปล่อยให้ฝ่ำยจัดกำรรับผิดชอบกำรตัดสินใจด�ำเนินงำนตำมกรอบนโยบำยท่ีก�ำหนดไว้ คณะกรรมกำร 
จะติดตำมดูแลผลโดยไม่แทรกแซงกำรตัดสินใจ เว้นแต่มีเหตุจ�ำเป็น

ข.  เรื่องที่ข้อก�ำหนดห้ำมไว้ เช่น กำรอนุมัติรำยกำรที่กรรมกำรมีส่วนได้เสีย เป็นต้น

 3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

       คณะกรรมกำรบริษัทจะคัดเลือกกรรมกำรของบริษัท 1 ท่ำน ให้ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นประธำนกรรมกำร และเพื่อให้กำร
แบ่งแยกอ�ำนำจหน้ำทีใ่นเรือ่งกำรก�ำหนดนโยบำยของบรษิทั และกำรบรหิำรงำนของบรษิทั แยกจำกกันอย่ำงชดัเจน บรษิทั 
จงึก�ำหนดให้ประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบรหิำร เป็นคนละบคุคลกัน โดยประธำนกรรมกำรมบีทบำทหน้ำท่ี ดงันี้

  (1) เรียกประชุมคณะกรรมกำรบริษัท เป็นประธำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และกำรประชุมผู้ถือหุ้น  
ตลอดจนมีบทบำทในกำรก�ำหนดระเบียบวำระกำรประชุมร่วมกันกับประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร

  (2) ควบคุมกำรประชุมให้มีประสิทธิภำพ เป็นไปตำมระเบียบข้อบังคับบริษัท สนับสนุนและเปิดโอกำสให้กรรมกำร
แสดงควำมเห็นอย่ำงอิสระ

  (3) สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมกำรบริษัท ปฎิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ ตำมขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ 
ควำมรับผิดชอบและตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี

  (4) ดแูล ตดิตำม กำรบรหิำรงำนของคณะกรรมกำรบรษิทั และคณะกรรมกำรชดุย่อยอืน่ ๆ  ให้บรรลตุำมวัตถุประสงค์
ที่ก�ำหนดไว้

  (5) เป็นผูล้งคะแนนช้ีขำดในกรณีทีท่ี่ประชมุคณะกรรมกำรบรษิทั มกีำรลงคะแนนเสยีง และคะแนนเสยีงทัง้สองฝ่ำย
เท่ำกัน 

 4. การประชุมคณะกรรมการ

         บรษิทัมกีำรก�ำหนดตำรำงกำรประชมุคณะกรรมกำรไว้ล่วงหน้ำ ซึง่ช่วยให้กรรมกำรสำมำรถจดัเวลำและเข้ำร่วมประชมุ
ได้ เว้นแต่กรณีมวีำระพิเศษ ประธำนกรรมกำร หรอืกรรมกำรตำมจ�ำนวนท่ีกฎหมำยก�ำหนดสำมำรถเรยีกประชมุเพิม่เตมิได้
ตำมควำมจ�ำเป็น คณะกรรมกำรมกีำรก�ำหนดกำรประชมุโดยปกตเิป็นประจ�ำทกุ 3 เดอืน โดยกำรประชมุแต่ละครัง้ได้มกีำร
ก�ำหนดวำระในกำรประชมุอย่ำงชดัเจน โดยระเบยีบวำระกำรประชมุจะก�ำหนดขึน้โดยกำรพิจำรณำร่วมกันระหว่ำงประธำน
กรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร และมกีำรส่งหนังสอืเชญิประชมุพร้อมระเบยีบวำระกำรประชมุและเอกสำรประกอบ
กำรประชุม ก่อนกำรประชุมล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัท ได้มีเวลำศึกษำข้อมูลอย่ำงเพียงพอก่อน
เข้ำร่วมประชุมในแต่ละครั้ง ประธำนกรรมกำรจะท�ำหน้ำที่ประธำนในที่ประชุม ดูแลให้มีกำรพิจำรณำในแต่ละวำระอย่ำง
รอบคอบ และเปิดโอกำสให้กรรมกำรทุกท่ำนได้มีกำรแสดงควำมคิดเห็นและอภิปรำยร่วมกัน และผู้บริหำรระดับสูงจะเข้ำ
ร่วมประชมุเพ่ือชีแ้จงข้อมลูในฐำนะผูเ้ก่ียวข้องกับกำรปฎิบตังิำนโดยตรงจนเป็นท่ีพอใจก่อนกำรลงมตใินแต่ละวำระ ท้ังน้ี ได้
มกีำรจดบนัทกึรำยงำนกำรประชมุเป็นลำยลกัษณ์อกัษร และจดัเก็บรำยงำนกำรประชมุทีผ่่ำนกำรรบัรองจำกคณะกรรมกำร
บริษัท พร้อมให้คณะกรรมกำรบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

  คณะกรรมกำรมนีโยบำยให้มกีำรประชมุระหว่ำงกรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้รหิำร โดยไม่มฝ่ีำยจดักำรเข้ำร่วมประชมุ เพ่ือให้
กรรมกำรได้มกีำรอภปิรำยแลกเปลีย่นควำมคดิเห็นโดยอสิระ และสำมำรถตดิตำมกำรปฎิบตังิำนของฝ่ำยจดักำรได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
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 5. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

        บริษัทมีกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรในระดับที่เหมำะสมและเป็นอัตรำที่เพียงพอส�ำหรับกำรรักษำ
กรรมกำรและผูบ้รหิำรทีม่คีณุภำพไว้โดยไม่มกีำรจ่ำยค่ำตอบแทนท่ีมำกเกินควร และอยู่ในระดบัท่ีสำมำรถเทยีบเคยีงได้กับ
บรษิทัในกลุม่อตุสำหกรรมเดยีวกัน ปัจจยัทีจ่ะน�ำมำพิจำรณำ ประกอบด้วย ประสบกำรณ์ ภำระหน้ำท่ี ขอบเขตของบทบำท
และควำมรบัผดิชอบ ทัง้นี ้กำรจ่ำยค่ำตอบแทนของกรรมกำรจะต้องผ่ำนกำรพิจำรณำอนุมตัจิำกทีป่ระชมุผูถื้อหุน้ของบรษิทั 
ในส่วนของค่ำตอบแทนของผู้บริหำร จะเป็นไปตำมหลักกำรและนโยบำยที่คณะกรรมกำรบริษัทก�ำหนดไว้ ซึ่งจะพิจำรณำ
จำกภำระหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ผลกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำรแต่ละท่ำน ประกอบกับผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัท

 6. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

  คณะกรรมกำรบริษัทมีนโยบำยส่งเสริมและอ�ำนวยควำมสะดวกให้มีกำรฝึกอบรมและให้ควำมรู้แก่ผู้ที่เก่ียวข้องใน
ระบบกำรก�ำกับดูแลกิจกำรของบริษัท  ซึ่งรวมถึง กรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ ผู้บริหำร และเลขำนุกำรบริษัท เพื่อให้มี
กำรปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่อง ได้แก่ หลักสูตรของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (Thai Institute 
of Directors Association: IOD) 

        ส�ำหรับในปี 2561 นำยพีระ เลำหสมบูรณ์ และนำงสำวภัทร์นรินทร์ มลิวัลย์ ในนำมของกรรมกำรและผู้บริหำรของ 
บริษัทได้เข้ำร่วมงำนสัมนำในหัวข้อเร่ือง Corporate Governance Orientation for New Listed Company เมื่อ 
วันท่ี 16 กรกฎำคม 2561 ณ ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือให้คณะกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงของบริษัท 
จดทะเบียนใหม่เข้ำใจและตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรก�ำกับดูแลกิจกำรให้เติบโตเข้มแข็ง ควบคู่กับกำรสร้ำงสมดุล
ทำงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อีกท้ังช่วยเพ่ิมควำมเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร อันจะน�ำไปสู่
กำรเติบโตทำงธุรกิจและเพิ่มมูลค่ำกิจกำรในระยะยำว                       

  นอกจำกนั้น นำงสำวภัทร์นรินทร์ มลิวัลย์ ซึ่งได้รับกำรแต่งตั้งจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อ
วันที่ 6 พฤศจิกำยน 2561 ให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบริษัทแทนนำงสำวประภำรัตน์ ตังควัฒนำ ได้เข้ำร่วมอบรมหลักสูตร 
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 155/2018 ที่จัดโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) เมื่อ
วันที่ 3 ธันวำคม 2561

 7. การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

         บริษัทได้จัดให้มีกำรปฐมนิเทศกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งต้ังเข้ำมำใหม่ โดยคณะกรรมกำรบริษัทได้มอบหมำยให้
เลขำนกุำรบรษิทั เข้ำพบกรรมกำรท่ีได้รบักำรแต่งตัง้ใหม่ โดยจดัให้มกีำรประชมุร่วมกันกับกรรมกำร และ/หรอืผูบ้รหิำร และ/
หรอืเจ้ำหน้ำท่ีทีเ่ก่ียวข้องเพ่ือชีแ้จงและตอบข้อซักถำม พร้อมทัง้จดัเตรยีมเอกสำรข้อมลูสรปุให้กรรมกำรใหม่ได้รบัทรำบ เช่น 
ข้อมลูเก่ียวกับบรษิทั ภำพรวมของธุรกิจ โครงสร้ำงผูถื้อหุน้ โครงสร้ำงองค์กร หลกักำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีด ีจรรยำบรรณใน
กำรด�ำเนินธุรกิจ อ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท ก�ำหนดกำรประชุมคณะกรรมกำรทั้งปี พร้อมกันนี้บริษัทยังได้จัด
ให้กรรมกำรได้เข้ำร่วมอบรมหลักสูตรใดหลักสูตรหน่ึงตำมข้อเสนอแนะของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ ซึ่งจัดโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
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คณะกรรมการชุดย่อย 
 โครงสร้ำงกำรจัดกำรของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อยอีก 3 ชุด คือคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ คณะกรรมกำรบรหิำร และคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง (บรษิทัไม่มคีณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
แต่ได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้ท�ำหน้ำที่แทน) โดยกรรมกำรบริษัท กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรบริหำรและ 
ผู้บริหำรของบริษัท มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมมำตรำ 68 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 และตำมประกำศ
คณะกรรมกำรตลำดทุนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ขอบเขต อ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ ของบริษัท มีดังนี้ 

 ขอบเขต อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
1.  คณะกรรมกำรมีอ�ำนำจ หน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรบริหำรจัดกำรและด�ำเนินกิจกำรของบริษัท ให้เป็นไปตำม

กฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบงัคบัของบรษิทั ตลอดจนมตขิองท่ีประชมุผูถื้อหุ้น ด้วยควำมซือ่สตัย์สจุรติ และระมัดระวงั
รักษำผลประโยชน์ของบริษัท  

2.  จัดให้มีกำรท�ำงบดุลและงบก�ำไรขำดทุนของบริษัท ณ วันส้ินสุดรอบระยะเวลำบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจ
สอบแล้ว และน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำและอนุมัติ

3.  ก�ำหนดเป้ำหมำย แนวทำง นโยบำย แผนกำรด�ำเนินงำน และงบประมำณของบริษัท รวมถึงควบคุมดูแลกำรบริหำร
และกำรจัดกำรของฝ่ำยบริหำร หรือของบุคคลใด ๆ  ที่ได้รับมอบหมำยให้ด�ำเนินงำนดังกล่ำวให้เป็นไปตำมนโยบำยที่
ก�ำหนด 

4.  พิจำรณำทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัตินโยบำย ทิศทำง กลยุทธ์ แผนงำนกำรด�ำเนินธุรกิจ ของบริษัทที่เสนอโดยฝ่ำย
บริหำร

5.  ติดตำมกำรด�ำเนินงำนให้เป็นไปตำมแผนงำนและงบประมำณอย่ำงต่อเนื่อง

6.  พิจำรณำก�ำหนดนโยบำยด้ำนกำรบรหิำรควำมเสีย่ง (Risk Management) ให้ครอบคลมุทัง้องค์กร และก�ำกับดแูลให้มี
ระบบหรอืกระบวนกำรในกำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งโดยมมีำตรกำรรองรบัและวิธีควบคมุเพ่ือลดผลกระทบต่อธุรกิจ
ของบริษัทอย่ำงเหมำะสม

7.  พิจำรณำก�ำหนดโครงสร้ำงกำรบรหิำรงำน มอี�ำนำจในกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรบรหิำร ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร และ
คณะอนกุรรมกำรอืน่ตำมควำมเหมำะสม รวมถงึกำรก�ำหนดขอบเขตอ�ำนำจหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรบรหิำร ประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำร และคณะอนุกรรมกำรชุดต่ำง ๆ ที่แต่งตั้ง

       ทั้งน้ี กำรมอบอ�ำนำจตำมขอบเขตอ�ำนำจหน้ำท่ีท่ีก�ำหนดน้ันต้องไม่มีลักษณะเป็นกำรมอบอ�ำนำจท่ีท�ำให้คณะ
กรรมกำรบริหำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และคณะอนุกรรมกำรชุดต่ำง ๆ ดังกล่ำวสำมำรถพิจำรณำและอนุมัติ
รำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขดัแย้งมส่ีวนได้เสยีหรอืมคีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์อืน่ใดท�ำกับบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย (ถ้ำม)ี 
ยกเว้นเป็นกำรอนุมัติรำยกำรที่เป็นไปตำมนโยบำยและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรพิจำรณำและอนุมัติไว้แล้ว

8.  คณะกรรมกำรอำจมอบอ�ำนำจให้กรรมกำรคนหน่ึงหรือหลำยคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกำรอย่ำงหน่ึงอย่ำงใดแทน
คณะกรรมกำรได้โดยอยู่ภำยใต้กำรควบคมุของคณะกรรมกำรหรอือำจมอบอ�ำนำจเพือ่ให้บคุคลดงักล่ำวมอี�ำนำจตำม
ที่คณะกรรมกำรเห็นสมควรและภำยในระยะเวลำที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมกำรอำจยกเลิก เพิกถอน 
เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขกำรมอบอ�ำนำจนั้น ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร
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     ท้ังน้ี กำรมอบอ�ำนำจน้ันต้องไม่มีลักษณะเป็นกำรมอบอ�ำนำจท่ีท�ำให้บุคคลดังกล่ำวสำมำรถพิจำรณำและ
อนุมัติรำยกำรที่ตนหรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในลักษณะ
อื่นใดที่จะท�ำขึ้นกับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ำมี) ตำมที่นิยำมไว้ในประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน และ/หรือ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือประกำศอื่นใดของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็น กำรอนุมัติรำยกำรที่
เป็นไปตำมนโยบำยและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรพิจำรณำและอนุมัติไว้แล้ว

 ขอบเขต อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.  สอบทำนให้บริษัทมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเพียงพอ

2. สอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน (Internal audit)  
ที่เหมำะสมและมีประสิทธิผล และพิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ควำมเห็น
ชอบในกำรพิจำรณำแต่งตั้ง โยกย้ำย เลิกจ้ำงหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรือหน่วยงำนอื่นใดที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยใน

3.  สอบทำนให้บริษัทปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ และ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4.  พิจำรณำ คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีควำมเป็นอิสระเพ่ือท�ำหน้ำท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอ 
ค่ำตอบแทนของบุคคลดังกล่ำว รวมทั้งเข้ำร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่วมประชุมด้วย 
อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง

5.  พิจำรณำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันหรอืรำยกำรท่ีอำจมคีวำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ให้เป็นไปตำมกฎหมำยและข้อก�ำหนด
ของตลำดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6.  จัดท�ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ�ำปีของบริษัท ซึ่งรำยงำนดังกล่ำวต้องลง
นำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้

(ก)  ควำมเห็นเก่ียวกับควำมถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท

(ข)  ควำมเห็นเก่ียวกับควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษัท

(ค)  ควำมเหน็เก่ียวกับกำรปฏิบตัติำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ ข้อก�ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์ 
หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(ง)  ควำมเห็นเก่ียวกับควำมเหมำะสมของผู้สอบบัญชี

(จ)  ควำมเห็นเก่ียวกับรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์

(ฉ)  จ�ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน

(ช)  ควำมเห็นหรือข้อสังเกต โดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎบัตร (charter)

(ซ)  รำยกำรอื่นท่ีเห็นว่ำ ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนท่ัวไปควรทรำบ ภำยใต้ขอบเขตหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบท่ีได้รับ 
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท

7.  ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรของบริษัทมอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ
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 ขอบเขต อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
1.   พิจำรณำและน�ำเสนอเป้ำหมำย นโยบำย แผนธุรกิจ และงบประมำณประจ�ำปี ให้คณะกรรมกำรบรษิทั พิจำรณำอนมุติั

2.   ควบคุมดูแลกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท ให้เป็นไปตำมนโยบำย แผนงำน และงบประมำณท่ีได้รับอนุมัติจำก 
คณะกรรมกำรบริษัท

3.   พิจำรณำอนุมัติ กำรด�ำเนินงำนท่ีเป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัท ตำมงบลงทุนหรืองบประมำณที่ได้รับอนุมัติจำก 
คณะกรรมกำรบริษัท โดยวงเงินส�ำหรับแต่ละรำยกำร เป็นไปตำมตำรำงอ�ำนำจกำรด�ำเนินกำร ที่ผ่ำนกำรอนุมัติจำก
คณะกรรมกำรบริษัท

4.  น�ำเสนอโครงสร้ำงองค์กร และอ�ำนำจบริหำรองค์กร ให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมัติ

5.   มีอ�ำนำจแต่งตั้ง หรือว่ำจ้ำงที่ปรึกษำที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรงำนภำยในองค์กร เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด

6.  พิจำรณำผลก�ำไร และขำดทุนของบริษัท กำรเสนอจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล หรือเงินปันผลประจ�ำปีเพ่ือเสนอ 
คณะกรรมกำรบริษัทอนุมัติ

7.  ให้มีอ�ำนำจในกำรมอบอ�ำนำจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลำยคน ปฏิบัติกำรอย่ำงหน่ึงอย่ำงใด โดยอยู่ภำยใต ้
กำรควบคุมของคณะกรรมกำรบริหำร หรืออำจมอบอ�ำนำจเพ่ือให้บุคคลดังกล่ำว มีอ�ำนำจตำมที่คณะกรรมกำร
บริหำรเห็นสมควร และภำยในระยะเวลำท่ีคณะกรรมกำรบริหำรเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมกำรบริหำรอำจยกเลิก  
เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข บุคคลที่ได้รับมอบอ�ำนำจ หรือกำรมอบอ�ำนำจนั้น ๆ ได้ตำมที่เห็นสมควร

8.  ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยเป็นครำว ๆ ไป 

  ทัง้นีก้ำรมอบหมำยอ�ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรบรหิำรนัน้  จะไม่มลีกัษณะเป็นกำรมอบ
อ�ำนำจ หรอืมอบอ�ำนำจช่วงทีท่�ำให้ผูร้บัมอบอ�ำนำจจำกคณะกรรมกำรบรหิำรสำมำรถอนุมตัริำยกำรท่ีตน หรอืบคุคล
ทีอ่ำจมคีวำมขัดแย้ง (ตำมทีน่ยิำมไว้ในประกำศคณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
และ/หรือหน่วยงำนที่เก่ียวข้องก�ำหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือ
บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เก่ียวข้อง คณะกรรมกำรบริหำรไม่มีอ�ำนำจอนุมัติกำรด�ำเนินกำรในเรื่องดังกล่ำว โดย
เรือ่งดงักล่ำวจะต้องเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั และ/หรอืท่ีประชมุผูถื้อหุน้ (แล้วแต่กรณี) เพ่ืออนมุตัต่ิอไป 
ยกเว้นเป็นกำรอนุมตัริำยกำรท่ีเป็นไปตำมนโยบำยและเงือ่นไขกำรค้ำปกต ิซึง่เป็นไปตำมประกำศของคณะกรรมกำร
ก�ำกับตลำดทุน และ/หรือตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องก�ำหนด

 ขอบเขต อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1.   พิจำรณำกลัน่กรองนโยบำย และแนวทำงกำรบรหิำรควำมเส่ียงโดยรวมของบรษิทัซึง่ครอบคลุมถึงควำมเส่ียงประเภท

ต่ำง ๆ ท่ีส�ำคัญ เช่นควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน ควำมเส่ียงด้ำนกำรลงทุน และควำมเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อชื่อเสียงของ
กิจกำร เป็นต้น เพื่อน�ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมเห็นชอบ

2.  ก�ำหนดยุทธศำสตร์และแนวทำงในกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
โดยสำมำรถประเมิน ติดตำม และดูปริมำณควำมเสี่ยงของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมำะสม 

3.  ดูแลและติดตำมกำรปฎิบัติตำมนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงภำยใต้แนวทำงและนโยบำยที่ได้รับอนุมัติจำก 
คณะกรรมกำรบริษัท

4.  ก�ำหนดเกณฑ์วัดควำมเสี่ยงและเพดำนควำมเสี่ยงที่บริษัทจะยอมรับได้

5.  ก�ำหนดมำตรกำรที่จะใช้ในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงให้เหมำะสมต่อสภำวกำรณ์
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6.  ทบทวนควำมเพียงพอของนโยบำยและระบบกำรบรหิำรควำมเสีย่ง โดยรวมถึงควำมมปีระสทิธิผลของระบบและกำร
ปฎิบัติตำมนโยบำยที่ก�ำหนด

7.  รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงสม�่ำเสมอเกี่ยวกับกำรบริหำร กำรด�ำเนินงำน และสถำนะควำมเสี่ยงของบริษัท
และกำรเปลีย่นแปลงต่ำง ๆ   รวมถึงสิง่ท่ีต้องด�ำเนนิกำรปรบัปรงุแก้ไขเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบำยและกลยุทธ์ท่ีก�ำหนด

8.  น�ำเสนอให้มีคณะท�ำงำนบริหำรควำมเสี่ยงตำมควำมจ�ำเป็น และสนับสนุนคณะท�ำงำนในด้ำนบุคลำกร งบประมำณ 
และทรัพยำกรอื่นที่จ�ำเป็น ให้สอดคล้องกับขอบเขตควำมรับผิดชอบ

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
 เน่ืองด้วยบริษัทยังไม่มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรบริษัทจึงมอบหมำยให้
กรรมกำรหลำยคนเป็นคณะท�ำงำน เป็นผูท้�ำหน้ำท่ีสรรหำคัดเลอืกและเสนอบคุคลเพ่ือด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรและผูบ้รหิำรระดบั
สูงของบริษัท โดยพิจำรณำคัดเลือกจำกประสบกำรณ์ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และคุณสมบัติตำมท่ีกฎหมำยก�ำหนด พร้อมทั้ง
พิจำรณำผลตอบแทนให้เหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ และน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนุมัติ  รวมทั้ง
กรณีท่ีมกีำรแต่งตัง้กรรมกำรเข้ำใหม่หรอืกรรมกำรออกตำมวำระ จะด�ำเนินกำรสรรหำคดัเลอืกบคุคลเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร 
และน�ำเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท เพ่ือพิจำรณำก่อนที่จะน�ำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจำรณำคัดเลือกกรรมกำร
ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทต่อไป 

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท
 องค์ประกอบและกำรสรรหำ แต่งตั้ง ถอดถอน หรือพ้นจำกต�ำแหน่งกรรมกำรของบริษัทน้ันได้ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับของ
บริษัท ซึ่งสำมำรถสรุปสำระส�ำคัญได้ดังนี้

1. คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วย กรรมกำรจ�ำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 คน และกรรมกำรไม่น้อยกว่ำก่ึงหน่ึงของจ�ำนวน
กรรมกำรทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักร และต้องมีคุณสมบัติตำมกฎหมำยก�ำหนด 

2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมกำร ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ำกับจ�ำนวนหุ้นที่ตนถือ 

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลำยคนเป็นกรรมกำรก็ได้ ในกรณีท่ี 
เลือกตั้งบุคคลหลำยคนเป็นกรรมกำรจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตำมล�ำดับลงมำเป็นผู้ได้รับกำรเลือกต้ังเป็นกรรมกำรเท่ำจ�ำนวนกรรมกำรที่จะ
พึงมหีรอืจะพึงเลอืกตัง้ในครัง้น้ัน ในกรณีท่ีบคุคลซึง่ได้รบักำรเลอืกตัง้ในล�ำดบัถัดลงมำมคีะแนนเสยีงเท่ำกันเกิน
จ�ำนวนกรรมกำรที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธำนเป็นผู้ออกเสียงชี้ขำด

3. ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ�ำปีทุกครั้ง ให้กรรมกำรออกจำกต�ำแหน่งจ�ำนวนหนึ่งในสำมของจ�ำนวนกรรมกำร
ในขณะนัน้ ถ้ำจ�ำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ท่ีสดุกับส่วนหน่ึงในสำม 
กรรมกำรที่จะต้องออกจำกต�ำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภำยหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลำกกัน ส่วนปีหลัง ๆ 
ต่อไปให้กรรมกำรคนท่ีอยู่ในต�ำแหน่งนำนที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจำกต�ำแหน่ง กรรมกำรท่ีจะออกตำมวำระอำจถูกเลือก
เข้ำมำรับต�ำแหน่งใหม่ก็ได้

4. กรรมกำรคนใดจะลำออกจำกต�ำแหน่งให้ยื่นใบลำออกต่อบริษัท กำรลำออกมีผลนับแต่วันที่ใบลำออกไปถึงบริษัท
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5. ในกรณีที่ต�ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ คณะกรรมกำรอำจเลือกบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจ�ำกัด และ/หรือกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์เข้ำเป็นกรรมกำรแทนในกำรประชุมครำวถัดไป เว้นแต่วำระของกรรมกำรจะเหลือน้อยกว่ำ  
2 เดอืน บคุคลซึง่เข้ำเป็นกรรมกำรแทนดงักล่ำวจะอยู่ในต�ำแหน่งกรรมกำรได้เพียงแค่วำระทียั่งเหลอือยู่ของกรรมกำร
ที่ตนแทนมติของคณะกรรมกำรต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของจ�ำนวนกรรมกำรที่ยังเหลืออยู่

6. ทีป่ระชมุผูถื้อหุน้อำจลงมตใิห้กรรมกำรคนใดออกจำกต�ำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระได้ ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อย
กว่ำสำมในสีข่องจ�ำนวนผูถื้อหุน้ทีม่ำประชมุและมสีทิธิออกเสยีง และมหีุน้นบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำก่ึงหนึง่ของจ�ำนวน
หุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียง

องค์ประกอบและการแต่งตั้งกรรมการอิสระ
 คณะกรรมกำรบริษัทจะร่วมกันพิจำรณำเบื้องต้นถึงคุณสมบัติของบุคคลท่ีจะมำด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมกำรอิสระ โดย
พิจำรณำจำกคณุสมบตัแิละลกัษณะต้องห้ำมของกรรมกำรตำมพระรำชบญัญัตบิรษิทัมหำชนจ�ำกดั กฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัย์
และตลำดหลกัทรพัย์ ประกำศของคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน รวมถึงประกำศ ข้อบงัคบั และ/หรอืระเบยีบทีเ่ก่ียวข้อง นอกจำก
นี้ คณะกรรมกำรบริษัทจะพิจำรณำคัดเลือกกรรมกำรอิสระจำกผู้ทรงคุณวุฒิ ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน และควำมเหมำะสมด้ำน
อื่น ๆ ประกอบกัน จำกนั้นจะน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำแต่งตั้งเป็นกรรมกำรของบริษัทต่อไป ทั้งนี้ บริษัทมีนโย
บำยในกำรแต่งตั้งกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมกำรทั้งหมด และต้องมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 ท่ำน

 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1.  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ
นิติบุคคลของบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง โดยนับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

2.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ท่ีปรึกษำท่ีได้เงินเดือนประจ�ำ หรือผู้มีอ�ำนำจ
ควบคมุของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล�ำดบัเดยีวกัน หรอืนิตบิคุคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแย้ง เว้น
แต่จะได้พ้นจำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนวันทีย่ืน่ค�ำขออนุญำตต่อส�ำนกังำนคณะกรรมกำร
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

3.  ไม่เป็นบุคคลท่ีมีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลักษณะท่ีเป็นบิดำมำรดำ  
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร  รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอ�ำนำจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้
รับกำรเสนอให้เป็นผู้บริหำรหรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4.  ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง 
ในลักษณะที่อำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 
กรรมกำรซึง่ไม่ใช่กรรมกำรอสิระ หรอืผูบ้รหิำร ของผูท้ีม่คีวำมสมัพันธ์ทำงธุรกิจกับบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทั
ร่วม หรือนิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนวันที่
ยื่นค�ำขออนุญำตต่อส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

5.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง และ
ไม่เป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำรซึ่งไม่ใช่กรรมกำรอิสระ ผู้บริหำร หรือหุ้นส่วนผู้จัดกำรของส�ำนักงำนสอบบัญชี ซึ่ง
มีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้
พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนวันท่ีย่ืนค�ำขออนุญำตต่อส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับ 
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
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6.  ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้ห้บรกิำรทำงวิชำชพีใด ๆ  ซึง่รวมถึงกำรให้บรกิำรเป็นท่ีปรกึษำกฎหมำยหรอืท่ีปรกึษำทำงกำรเงนิ 
ซึ่งได้รับค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปีจำกบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อำจมีควำม 
ขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีท่ีผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงกำรเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำรซึ่งไม่ใช่
กรรมกำรอิสระ ผู้บริหำร หรือหุ้นส่วนผู้จัดกำร ของผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพน้ันด้วยเว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะ
ดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนวันท่ีย่ืนค�ำขออนุญำตต่อส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์

7.  ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมกำรของบริษัท ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น 
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท 

8.  ไม่ประกอบกิจกำรทีม่สีภำพอย่ำงเดยีวกันและเป็นกำรแข่งขนัท่ีมนัียกับกจิกำรของบรษิทั หรอืไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมนัียใน
ห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่รับเงินเดือนประจ�ำ หรือถือหุ้นเกิน
ร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็น 
กำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัท

9.  ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนของบริษัท

ทั้งนี้ กรรมกำรอิสระแต่ละท่ำนจะมีวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งไม่เกิน 9 ปี โดยไม่มีข้อยกเว้น

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมกำรบรษิทัจะเป็นผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบซึง่ประกอบด้วยกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อย 3 ท่ำน โดยแต่ง
ตั้งจำกกรรมกำรอิสระของบริษัท ที่มีคุณสมบัติตำมที่กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ รวมถึงประกำศข้อบังคับ 
และ/หรือระเบียบของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนด นอกจำกน้ี กรรมกำรอิสระท่ีด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบ
ต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้ 

1.  ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรให้ตัดสินใจในกำรด�ำเนินกิจกำรของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง 

2.  ไม่เป็นกรรมกำรของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล�ำดับเดียวกันเฉพำะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

3.  มคีวำมรูแ้ละประสบกำรณ์เพียงพอท่ีจะสำมำรถท�ำหน้ำทีใ่นฐำนะกรรมกำรตรวจสอบ ทัง้น้ี ต้องมกีรรมกำรตรวจสอบ
อย่ำงน้อยหน่ึงคนที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์เพียงพอที่จะสำมำรถท�ำหน้ำที่ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของ 
งบกำรเงินได้

ทั้งนี้ กรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำนจะมีวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งครำวละ 3 ปี 

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
 คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำร โดยจะพิจำรณำคัดเลือกจำกกรรมกำรหรือผู้บริหำรระดับสูงของ
บรษิทัท่ีสำมำรถบรหิำรงำนในเรือ่งทีเ่ก่ียวกับกำรด�ำเนินงำนตำมปกตธุิรกิจและงำนบรหิำรของบรษิทั และสำมำรถก�ำหนดนโยบำย 
แผนธุรกิจ งบประมำณ โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน รวมถึงกำรตรวจสอบและติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทตำมนโยบำยที่
คณะกรรมกำรบริษัทก�ำหนด

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงได้รับกำรแต่งตั้งโดยพิจำรณำแต่งตั้งจำกกรรมกำร ผู้บริหำรระดับสูง และพนักงำนบริษัท
ในสำยงำนธุรกิจและสำยงำนสนับสนุน เพื่อท�ำหน้ำที่พิจำรณำในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับควำมเสี่ยงของบริษัท
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องค์ประกอบและการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 คณะกรรมกำรบรษิทัมหีน้ำทีส่รรหำ และแต่งตัง้ผูม้คีณุสมบตัเิหมำะสมในกำรด�ำรงต�ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร โดย
มีหลักเกณฑ์คือ

1.  กำรพิจำรณำคณุสมบตัทิัว่ไป ควำมเชีย่วชำญ และประสบกำรณ์ และเป็นไปตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัเป็นผูก้�ำหนด

2.   ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรไม่เป็นบุคคลคนเดียวกับประธำนคณะกรรมกำรบริษัท

3.   มีกำรก�ำหนดบทบำท อ�ำนำจ และหน้ำท่ีของประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร แยกจำกประธำนคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำง
ชัดเจน เพื่อสร้ำงดุลยภำพระหว่ำงกำรบริหำรและกำรก�ำกับดูแลกิจกำร

4.   คณะกรรมกำรบริษัท ก�ำหนดกรอบอ�ำนำจหน้ำท่ี และเป้ำหมำยกำรปฏิบัติงำนของประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร และ 
ให้มีกำรประเมินผลงำนเป็นประจ�ำทุกปี โดยมีเกณฑ์กำรประเมิน แบ่งเป็น 3 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1: ควำมคืบหน้ำของแผนงำน

หมวดที่ 2: กำรวัดผลกำรปฎิบัติงำน ซึ่งประกอบด้วย

  (1) ควำมเป็นผู้น�ำ (6) ควำมสัมพันธ์กับภำยนอก

  (2) กำรก�ำหนดกลยุทธ์ (7) กำรบริหำรงำนและควำมสัมพันธ์กับบุคลำกร

  (3) กำรปฎิบัติตำมกลยุทธ์ (8) กำรสืบทอดต�ำแหน่ง

  (4) กำรวำงแผนและผลปฎิบัติทำงกำรเงิน (9) ควำมรู้ด้ำนผลิตภัณฑ์และบริกำร

  (5) ควำมสัมพันธ์กับคณะกรรมกำร (10) คุณลักษณะส่วนตัว

หมวดที่ 3: กำรพัฒนำประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร

5.  ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรมีหน้ำที่ประเมินกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำรระดับสูงลงไปตำมล�ำดับ โดยใช้เป้ำหมำยและ
หลักเกณฑ์ในกำรประเมินที่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์และแผนงำนประจ�ำปี เพ่ือพิจำรณำก�ำหนดค่ำตอบแทนและ
มำตรกำรจูงใจที่เหมำะสม

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
1.  ควบคุมดูแลกำรด�ำเนินกิจกำร และ/หรือ บริหำรงำนประจ�ำวันของบริษัท

2.  จัดท�ำ และน�ำเสนอนโยบำย ทิศทำง กลยุทธ์ แผนกำรด�ำเนินธุรกิจ งบประมำณ กำรลงทุน โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน
ของบรษิทั และหลกัเกณฑ์ในกำรด�ำเนนิธุรกิจให้สอดคล้องกับสภำพเศรษฐกิจ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมกำรบรหิำร และ
คณะกรรมกำรของบริษัท เพื่อพิจำรณำอนุมัติต่อไป

3.  ก�ำกับดูแลกำรด�ำเนินงำนหรือกำรปฏิบัติงำนของบริษัทให้เป็นไปตำมนโยบำย แผนงำน และงบประมำณที่ได้รับ
อนุมัติจำกคณะกรรมกำรของบริษัท รวมถึงกำรตรวจสอบและประเมินผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัท ให้เป็นไปตำม
นโยบำยทีก่�ำหนด และมหีน้ำท่ีรำยงำนผลกำรด�ำเนนิงำนกำรบรหิำรจดักำรรวมถึงควำมคบืหน้ำในกำรด�ำเนนิงำนต่อ 
คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริษัท

4.  พิจำรณำอนุมัติกำรด�ำเนินงำนท่ีเป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัท ตำมงบลงทุนหรืองบประมำณที่ได้รับอนุมัติจำก
คณะกรรมกำรบริษัท โดยวงเงินส�ำหรับแต่ละรำยกำรเป็นไปตำมที่ก�ำหนดไว้ในตำรำงอ�ำนำจอนุมัติ ที่ผ่ำนกำรอนุมัติ
จำกคณะกรรมกำรบริษัทแล้ว แต่ไม่เกินงบประมำณประจ�ำปีท่ีได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท รวมถึงกำรเข้ำ
ท�ำสัญญำต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่ำว
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5.  มอี�ำนำจพิจำรณำอนมุตัค่ิำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนนิกำรตำมปกตธุิรกิจของบรษิทั ตำมงบประมำณท่ีได้รบัอนุมติัจำกคณะ
กรรมกำรบริษัท และเป็นไปตำมอ�ำนำจอนุมัติที่ผ่ำนกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

6.  ก�ำหนดโครงสร้ำงองค์กร รวมถึงกำรแต่งตั้ง กำรว่ำจ้ำง กำรโยกย้ำย กำรก�ำหนดเงินค่ำจ้ำง ค่ำตอบแทน โบนัสและ
กำรเลิกจ้ำงพนักงำนตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้จัดกำรฝ่ำยขึ้นไป

7.  มีอ�ำนำจออกค�ำสั่ง ระเบียบ ประกำศ เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมนโยบำยและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อ
รักษำระเบียบ วินัย กำรท�ำงำนภำยในองค์กร

8.  มอี�ำนำจในกำรมอบอ�ำนำจช่วง และ/หรอื มอบหมำยให้บคุคลอืน่ปฏบิตังิำนเฉพำะอย่ำงแทนได้ โดยกำรมอบอ�ำนำจ
ช่วง และ/หรอื กำรมอบหมำยดงักล่ำวให้อยู่ภำยใต้ขอบเขตแห่งกำรมอบอ�ำนำจตำมหนงัสอืมอบอ�ำนำจ และ/หรอื ให้
เป็นไปตำมระเบียบ ข้อก�ำหนด หรือค�ำสั่งที่คณะกรรมกำรของบริษัท และ/หรือบริษัท ได้ก�ำหนดไว้

9.  ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท หรือคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำง ๆ เป็นครำว ๆ ไป

  ท้ังน้ี ในกำรด�ำเนินกำรเร่ืองใดท่ีประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรหรือผู้รับมอบอ�ำนำจจำกประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร
หรือบุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแย้ง (ตำมนิยำมประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุนและ/หรือ ตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องก�ำหนด) มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กับบริษัท 
และ/หรือ บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง  ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรไม่มีอ�ำนำจอนุมัติกำรด�ำเนินกำรในเรื่อง
ดงักล่ำว โดยเรือ่งดังกล่ำวจะต้องเสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมกำรและ/หรอืท่ีประชมุผูถื้อหุ้น (แล้วแต่กรณ)ี เพ่ืออนุมติั
ต่อไปยกเว้นเป็นกำรอนุมัติรำยกำรท่ีเป็นไปตำมธุรกิจปกติและเงื่อนไขกำรค้ำปกติซึ่งเป็นไปตำมประกำศของคณะ
กรรมกำรก�ำกับตลำดทุน และ/หรือ ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และ/หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องก�ำหนด

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
 คณะกรรมกำรจะจดัให้มกีำรประเมนิผลกำรปฎิบตัหิน้ำทีป่ระจ�ำปีของคณะกรรมกำร และคณะกรรมกำรชดุย่อย โดยอ้ำงองิ
ตำมตัวอย่ำงแบบประเมินตนเองของคณะกรรมกำร จำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี 2558 ซึ่งผลกำรประเมินจะถูกน�ำ
ไปใช้ส�ำหรับกำรพัฒนำกำรปฎิบัติหน้ำที่ต่อไปด้วย 

1.  คณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อยจะประเมินผลกำรปฎิบัติงำนอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือให้คณะกรรมกำร 
ร่วมกันพิจำรณำผลงำนและปัญหำ เพื่อกำรปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยจะก�ำหนดบรรทัดฐำนที่จะใช้เปรียบเทียบกับผล
กำรปฎิบัติงำนอย่ำงมีหลักเกณฑ์

2.  ในกำรประเมนิผลกำรปฏิบตังิำนประเมนิแบบรำยคณะ โดยอย่ำงน้อยต้องเป็นวิธีประเมนิด้วยตนเอง (Self-evaluation) 
รวมทั้งเปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและผลกำรประเมินในภำพรวมไว้ในรำยงำนประจ�ำปี

ทั้งนี้ ในปี 2561 ผลประเมินกำรปฎิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อยนั้น สรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการชุดย่อย ผลประเมินการปฎิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ 
(ร้อยละ)

1.คณะกรรมกำรบริษัท 94.82

2.คณะกรรมกำรตรวจสอบ 94.00

3.คณะกรรมกำรบริหำร 87.50
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แผนสืบทอดต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูง
 เพ่ือให้กำรด�ำเนินธุรกิจเป็นไปอย่ำงต่อเนือ่ง คณะกรรมกำรจะก�ำกับดแูลให้มแีผนสบืทอดต�ำแหน่ง (Succession Plan) เพ่ือ
เป็นกำรสืบทอดต�ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และผู้บริหำรระดับสูง และมีกำรรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนตำมแผนสืบทอด
ต�ำแหน่งต่อคณะกรรมกำรเพื่อทรำบเป็นระยะด้วย

การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
 บริษัทจะลงทุนในบริษัทท่ีมีวัตถุประสงค์ในกำรประกอบธุรกิจเช่นเดียวกับธุรกิจหลักของบริษัท หรือกิจกำรที่มีลักษณะ 
ใกล้เคียงกัน หรือกิจกำรที่สนับสนุนกิจกำรของบริษัท อันจะท�ำให้บริษัทมีผลประกอบกำรหรือผลก�ำไรเพิ่มมำกขึ้น หรือลงทุนใน
ธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ (Synergy) ให้กับบริษัท โดยสำมำรถสนับสนุนกำรด�ำเนินธุรกิจหลักของบริษัทให้มีควำมครบวงจรมำกยิ่ง
ขึ้น เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของบริษัท

 ท้ังนี้ ในกำรก�ำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทจะส่งกรรมกำรหรือผู้บริหำรท่ีมีคุณสมบัติและประสบกำรณ์ท่ี 
เหมำะสมกับกำรด�ำเนินธุรกิจเพ่ือเป็นตัวแทนในกำรบริหำรกิจกำรของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมน้ัน ๆ เพ่ือก�ำหนดนโยบำยท่ี
ส�ำคญัและควบคุมกำรด�ำเนนิธรุกจิของบริษทัย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมดังกล่ำว ทั้งนี ้กรรมกำรซึง่เปน็ตัวแทนของบริษัท จะต้อง
ท�ำหน้ำทีใ่นกำรก�ำกับดแูลบรษิทัย่อย และ/หรอื บรษิทัร่วม ให้บรหิำรจดักำร หรอืด�ำเนินงำน ต่ำง ๆ  ตำมนโยบำยทีบ่รษิทัก�ำหนด 
รวมถึงจะต้องใช้ดุลยพินิจตำมมติของที่ประชุมคณะกรรมกำร และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติในเรื่องที่ส�ำคัญของบริษัทย่อย 
และ/หรือบริษัทร่วม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท และเพื่อกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนของบริษัท

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
 เพ่ือให้เกิดควำมโปร่งใสและป้องกันกำรแสวงหำผลประโยชน์ส่วนตนจำกกำรใช้ข้อมลูภำยในของบรษิทั ท่ียังไม่ได้เปิดเผย
ต่อสำธำรณชน รวมท้ังเพ่ือหลีกเลี่ยงข้อครหำเก่ียวกับควำมเหมำะสมของกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบุคคลภำยในบริษัท จึงได ้
ออกระเบียบปฎิบัติเพื่อให้กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และลูกจ้ำงของบริษัทถือปฎิบัติ ดังนี้

1.  ห้ำมมิให้กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และลูกจ้ำงของบริษัท น�ำควำมลับและ/หรือข้อมูลภำยในของบริษัท ไปเปิดเผย
หรอืแสวงหำผลประโยชน์แก่ตนเองหรอืเพ่ือประโยชน์แก่บคุคลอืน่ใดไม่ว่ำโดยทำงตรงหรอืทำงอ้อม และไม่ว่ำจะได้รบั
ผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตำม

2.  ห้ำมมใิห้กรรมกำร ผูบ้รหิำร  พนักงำน และลกูจ้ำงของบรษิทั รวมถึงคูส่มรสและบตุรท่ียังไม่บรรลนุติภิำวะของบคุคลดงั
กล่ำว ใช้ข้อมลูภำยในของบรษิทั ทีม่หีรอือำจมผีลกระทบต่อกำรเปลีย่นแปลงรำคำของหลกัทรพัย์ของบรษิทั ซึง่ยังมไิด้
เปิดเผยต่อสำธำรณชน เพือ่ท�ำกำรซือ้ ขำย เสนอซือ้ เสนอขำย หรอืชกัชวนให้บคุคลอืน่ซือ้ ขำย เสนอซือ้หรอืเสนอขำย
หลักทรัพย์ของบริษัท ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม ก่อนที่ข้อมูลนั้นจะได้มีกำรเปิดเผยต่อสำธำรณชน ไม่ว่ำกำรกระท�ำ
ดงักล่ำวจะกระท�ำเพ่ือประโยชน์ต่อตนเองหรอืผูอ้ืน่ หรอืเพ่ือให้ผูอ้ืน่กระท�ำดงักล่ำวโดยตนได้รบัประโยชน์ตอบแทน ผู้
ใดฝ่ำฝืนจะถูกลงโทษตำมมำตรกำรทำงวินัยของบริษัท

3.  บริษัทได้ด�ำเนินกำรแจ้งให้ผู้บริหำรเข้ำใจและรับทรำบภำระหน้ำท่ีในกำรรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ในบริษัท 
ของตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภำวะ ตลอดจนกำรรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์
ต่อส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตำมมำตรำ 59 และบทก�ำหนดโทษตำมพระรำช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559

4.  บรษิทัได้ก�ำหนดมใิห้กรรมกำร ผูบ้รหิำร พนักงำน และลกูจ้ำงของบรษิทั รวมถึงคูส่มรสและบตุรท่ียังไม่บรรลนิุติภำวะของ
บคุคลดงักล่ำว ซือ้ขำยหลกัทรพัย์ของบรษิทั ในช่วงระยะเวลำ 1 เดอืน ก่อนกำรเปิดเผยงบกำรเงนิให้แก่สำธำรณชนทรำบ

 ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งให้กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และลูกจ้ำงของบริษัททรำบเกี่ยวกับข้อก�ำหนดข้ำงต้น
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ระบบการควบคุมภายใน
    บริษัทให้ควำมส�ำคัญต่อระบบกำรควบคุมภำยในส�ำหรับทั้งระดับบริหำรและระดับปฏิบัติกำร จึงได้มีกำรก�ำหนดขอบเขต
หน้ำทีแ่ละอ�ำนำจด�ำเนนิกำรอย่ำงชัดเจนเป็นลำยลกัษณ์อกัษร มกีำรควบคมุดแูลกำรใช้ทรพัย์สนิให้เกิดประโยชน์มำกทีส่ดุ และ
มีกำรแบ่งแยกหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรอนุมัติ กำรบันทึกรำยกำรบัญชีและข้อมูลสำรสนเทศ และกำรจัดเก็บดูแลทรัพย์สิน
ออกจำกกัน เพ่ือให้เกิดกำรถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่ำงกันอย่ำงเหมำะสม นอกจำกน้ียังมีกำรควบคุมภำยในเก่ียวกับระบบ 
กำรเงิน โดยบรษิทัจดัให้มรีะบบรำยงำนทำงกำรเงนิเสนอผูบ้รหิำรสำยงำนทีร่บัผดิชอบ โดยผูต้รวจสอบภำยในจะเป็นผูร้บัผดิชอบ
ในกำรตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยใน และรำยงำนโดยตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ

 บริษัทมีกำรก�ำหนดเป้ำหมำยกำรด�ำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและสำมำรถวัดผลกำรด�ำเนินงำนได้ โดยฝ่ำยบริหำรและจัดกำรจะ
มีกำรเปรียบเทียบผลกำรด�ำเนินงำนจริงกับเป้ำหมำยท่ีก�ำหนดไว้เป็นประจ�ำทุกเดือน โดยจะมีกำรประเมินปัจจัยควำมเสี่ยงทั้ง
ที่มำจำกภำยนอกและภำยในท่ีพบในกำรด�ำเนินงำน วิเครำะห์ถึงปัจจัยท่ีเป็นสำเหตุและมีกำรก�ำหนดมำตรกำรในกำรติดตำม
เหตุกำรณ์ท่ีเป็นสำเหตุของปัจจัยควำมเสี่ยง รวมท้ังมำตรกำรในกำรลดควำมเส่ียง รวมถึงมอบหมำยให้หน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง
ติดตำมควำมเสี่ยงนั้น ๆ อย่ำงต่อเนื่อง และรำยงำนควำมคืบหน้ำต่อคณะกรรมกำร

นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 บริษัทมีกำรก�ำหนดมำตรกำรป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัท 
และบุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแย้งว่ำผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่สำมำรถเข้ำมำมีส่วนในกำรอนุมัติรำยกำรดังกล่ำว โดยคณะ
กรรมกำรบรษิทัจะต้องดแูลให้บรษิทัปฏบิตัใิห้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ และข้อบงัคบั ประกำศ 
ค�ำสัง่ หรอืข้อก�ำหนดของคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทนุและตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยทีเ่ก่ียวข้อง รวมตลอดถึงกำรปฏิบตัิ
ให้เป็นไปตำมข้อก�ำหนดเก่ียวกับกำรเปิดเผยข้อมลูกำรท�ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกัน และกำรได้มำหรอืจ�ำหน่ำยไปซึง่ทรพัย์สนิทีส่�ำคญั
ของบริษัท รวมทั้งปฏิบัติตำมมำตรฐำนบัญชีที่ก�ำหนดโดยสมำคมนักบัญชีโดยเคร่งครัด 

 นอกจำกนี ้บรษิทัจะจดัให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ หรอืผู้สอบบญัช ีหรอืผูเ้ชีย่วชำญอสิระ แล้วแต่กรณี พิจำรณำตรวจสอบ
และให้ควำมเห็นเก่ียวกับควำมเหมำะสมของรำคำ และควำมสมเหตุสมผลของกำรท�ำรำยกำร และจะท�ำกำรเปิดเผยรำยกำร
ระหว่ำงกันดังกล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินที่ได้รับกำรตรวจสอบหรือสอบทำนโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท แบบแสดง
รำยงำนข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ�ำปี (แบบ 56-2) 

ผู้สอบบัญชี
 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำคัดเลือกผู้สอบบัญชีตำมเกณฑ์กำรประเมินของบริษัท ได้แก่ ควำมเป็นอิสระใน
กำรปฎิบัติงำน คุณภำพ มำตรฐำนกำรปฎิบัติงำน และผู้สอบบัญชีมีคุณสมบัติถูกต้องตำมประกำศของตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

 ทั้งน้ีผู้สอบบัญชีของบริษัทมีคุณสมบัติถูกต้องตำมประกำศของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และต้องได้รับควำม
เห็นชอบจำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ รวมถึงไม่มีควำมสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท  
บริษัทย่อย ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่ำวแต่อย่ำงใด มีควำมเป็นอิสระในกำรตรวจสอบและ
แสดงควำมเห็นต่องบกำรเงิน
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ความสัมพันธ์ของนักลงทุน
 บรษิทัได้ก�ำหนดให้มหีน่วยงำนนกัลงทนุสมัพันธ์โดยอยู่ภำยใต้กำรก�ำกับดแูลของฝ่ำยกำรเงนิและบญัช ีมหีน้ำทีแ่ละควำม
รับผิดชอบเกี่ยวกับด้ำนนักลงทุนสัมพันธ์ในกำรสื่อสำรและเปิดเผยข้อมูลอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน ตรงต่อควำมเป็นจริงและทั่วถึง 
ให้กับนักลงทุน นักวิเครำะห์ สื่อมวลชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ  อย่ำงเท่ำเทียมและเป็นธรรม ผ่ำนสื่อต่ำง ๆ   เช่น เอกสำรเผย
แพร่ กำรเผยแพร่ข้อมูลทำง เว็บไซต์ อีเมล เป็นต้น โดยค�ำนึงถึงจรรยำบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ ดังต่อไปนี้

1.  เปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญและจ�ำเป็นต่อกำรตัดสินใจลงทุน อย่ำงถูกต้อง เพียงพอและทันเวลำ

2.  ดูแลรักษำข้อมูลภำยใน ไม่ใช้ข้อมูลภำยในเพ่ือประโยชน์ส่วนตนและผู้อื่น เพ่ือใช้แสวงหำประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้
อื่นโดยมิชอบ

3.  เปิดเผยข้อมูลอย่ำงเท่ำเทียม และเป็นธรรมโดยเปิดโอกำสให้บุคคลที่เก่ียวข้องทุกกลุ่มสำมำรถเข้ำถึงและสอบถำม
ข้อมูลได้

4.  ปฎิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริตในวิชำชีพ บนพื้นฐำนของหลักกำรของกำรเท่ำเทียมกันไม่มีกำรเลือกปฎิบัติบน
อำมิสสินจ้ำงใด ๆ ที่เป็นเหตุจูงใจส่วนบุคคลและเอื้อประโยชน์ส่วนตนมำกกว่ำประโยชน์ของบริษัท และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง

การควบคุมและบริหารความเสี่ยง
 บรษิทัตระหนักถึงควำมส�ำคญัของควำมเสีย่งด้ำนต่ำง ๆ  ท่ีอำจส่งผลกระทบต่อกำรด�ำเนินธุรกิจของบรษิทั จงึได้มกีำรจดัตัง้
คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง โดยคณะกรรมกำรบรษิทัจะก�ำกับดแูลให้มัน่ใจว่ำ บรษิทัมรีะบบกำรบรหิำรควำมเสีย่งและกำร
ควบคมุภำยใน ทีจ่ะท�ำให้บรรลวุตัถุประสงค์อย่ำงมปีระสิทธิผล และมกีำรปฎบิติัให้เป็นไปตำมกฎหมำยและมำตรฐำนท่ีเก่ียวข้อง

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัทได้มีกำรก�ำหนดนโยบำยกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งถือเป็นหลักกำรส�ำคัญในกำรด�ำเนินธุรกิจที่จะไม่สนับสนุนกิจกำร 
กลุ่มบุคคล หรือบุคคลที่มีส่วนร่วมหรือรู้เห็นกับกำรแสวงหำผลประโยชน์อันไม่พึงได้รับ ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม จำกกำร 
ใช้อ�ำนำจหน้ำที่โดยมิชอบ โดยมีแนวทำงชัดเจนที่จะร่วมมือและสนับสนุนกับภำครัฐบำลและภำคเอกชน

การส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
 1.  คณะกรรมกำรให้ควำมส�ำคัญและสนับสนุนกำรสร้ำงนวัตกรรมท่ีก่อให้เกิดมูลค่ำแก่ธุรกิจ ควบคู่ไปกับกำรสร้ำงคุณ
ประโยชน์ต่อลูกค้ำหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวปฎิบัติ ดังนี้

1.1  คณะกรรมกำรให้ควำมส�ำคญักับกำรสร้ำงวัฒธรรมองค์กรท่ีส่งเสรมิให้เกิดนวัตกรรม และดแูลให้ฝ่ำยจดักำรน�ำไป
เป็นส่วนหน่ึงในกำรทบทวนกลยุทธ์ กำรวำงแผนพัฒนำปรบัปรงุกำรด�ำเนินงำนและกำรติดตำมผลกำรด�ำเนินงำน

1.2  คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรสร้ำงนวัตกรรม เพื่อเพิ่มคุณค่ำให้กิจกำรตำมสภำพปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่
เสมอ ซึ่งอำจครอบคลุมกำรก�ำหนดรูปแบบธุรกิจ (Business Model) วิธีคิดมุมมองในกำรออกแบบและพัฒนำ
สินค้ำและบริกำร กำรวิจัย กำรปรับปรุงกระบวนกำรท�ำงำน รวมทั้งกำรร่วมมือกับคู่ค้ำ
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 2.  คณะกรรมกำรจะตดิตำมดแูลให้ฝ่ำยจดักำรประกอบธุรกิจอย่ำงมคีวำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม ทีจ่ะต้อง
สะท้อนอยู่ในแผนด�ำเนินกำร (Operational plan) เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่ำ ทุกฝ่ำยขององค์กรได้ด�ำเนนิกำรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำยหลักและแผนกลยุทธ์ (Strategies) ของกิจกำร โดยมีแนวปฎิบัติ ดังนี้

  2.1  คณะกรรมกำรดูแลให้มกีลไกทีท่�ำให้มัน่ใจว่ำ กจิกำรประกอบธุรกิจอย่ำงมจีรยิธรรม มคีวำมรบัผดิชอบต่อสงัคม
และสิ่งแวดล้อม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือเป็นแนวทำงให้ทุกส่วนในองค์กรสำมำรถบรรลุวัตถุประสงค ์
เป้ำหมำยหลัก ที่เป็นไปด้วยควำมยั่งยืน โดยจัดท�ำนโยบำยหรือแนวปฏิบัติ ซึ่งอย่ำงน้อยควรครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้

(1) ควำมรบัผดิชอบต่อพนกังำนและลกูจ้ำง โดยปฏบิตัใิห้เป็นไปตำมกฎหมำยและมำตรฐำนท่ีเก่ียวข้อง โดยปฏิบตัิ
ต่อพนักงำนอย่ำงเป็นธรรมและเคำรพสิทธิมนุษยชน ได้แก่ กำรก�ำหนดค่ำตอบแทนและค่ำผลประโยชน์อื่น ๆ 
ท่ีเป็นธรรมกำรจัดสวัสดิกำรที่ไม่น้อยกว่ำท่ีกฎหมำยก�ำหนดหรือมำกกว่ำตำมควำมเหมำะสม กำรดูแลสุขภำพ
อนำมัยและควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำน กำรอบรมให้ควำมรู้ พัฒนำศักยภำพและส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำ  
รวมถึงเปิดโอกำสให้พนักงำนมีโอกำสพัฒนำทักษะกำรท�ำงำนในด้ำนอื่น ๆ

(2)  ควำมรับผิดชอบต่อลูกค้ำ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำยและมำตรฐำนที่เกี่ยวข้อง ควำมเป็นธรรม กำรเก็บ
รกัษำข้อมลูลกูค้ำ กำรบรกิำรหลงักำรขำยตลอดช่วงอำยุผลติภัณฑ์และบรกิำร กำรตดิตำมวัดผลควำมพึงพอใจ
ของลูกค้ำเพื่อกำรพัฒนำปรับปรุงสินค้ำและบริกำร รวมทั้งกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์และกำรส่งเสริมกำรขำย 
(Sales Conduct) ต้องกระท�ำอย่ำงมีควำมรับผิดชอบ ไม่ท�ำให้เกิดควำมเข้ำใจผิด หรือใช้ประโยชน์จำกควำม
เข้ำใจผิดของลูกค้ำ

(3)  ควำมรับผิดชอบต่อคู่ค้ำ โดยมีกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและเง่ือนไขสัญญำหรือข้อตกลงท่ีเป็นธรรม ท้ังช่วย
พัฒนำศักยภำพ ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรให้ได้มำตรฐำน

(4)  ควำมรับผิดชอบต่อชุมชน โดยน�ำควำมรู้และประสบกำรณ์ทำงธุรกิจมำพัฒนำโครงกำรท่ีสำมำรถสร้ำงเสริม
ประโยชน์ต่อชุมชนได้อย่ำงเป็นรูปธรรม มีกำรติดตำมและวัดผลควำมคืบหน้ำและควำมส�ำเร็จในระยะยำว

(5)  ควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยป้องกัน ลด จัดกำรและดูแลให้มั่นใจว่ำบริษัทจะไม่สร้ำงหรือก่อให้เกิด 
ผล กระทบในทำงลบต่อสิง่แวดล้อม ซึง่ครอบคลมุกำรใช้พลงังำน กำรใช้น�ำ้ กำรใช้ทรพัยำกรหมนุเวียน กำรปลด
ปล่อยและจัดกำรของเสียที่เกิดจำกกำรประกอบธุรกิจ กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก เป็นต้น

(6)  กำรแข่งขนัอย่ำงเป็นธรรม โดยกำรประกอบธุรกิจอย่ำงเปิดเผยโปร่งใสและไม่สร้ำงควำมได้เปรยีบทำงกำรแข่งขนั
อย่ำงไม่เป็นธรรม

(7)  กำรต่อต้ำนกำรทุจรติและคอร์รปัชัน่ โดยปฏิบตัใิห้เป็นไปตำมกฎหมำยและมำตรฐำนท่ีเก่ียวข้อง ก�ำหนดให้บรษิทั
มีและประกำศนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชั่นต่อสำธำรณะ 

 3.  คณะกรรมกำรจะตดิตำมดแูลให้ฝ่ำยจดักำรจดัสรรและจดักำรทรพัยำกรให้เป็นไปอย่ำงมปีระสทิธิภำพและประสทิธิผล 
โดยค�ำนึงถึงผลกระทบและกำรพัฒนำทรัพยำกรตลอดสำย Value Chain เพื่อให้สำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยหลัก
ได้อย่ำงยั่งยืน โดยมีแนวปฎิบัติ ดังนี้

3.1  คณะกรรมกำรตระหนกัถึงควำมจ�ำเป็นของทรพัยำกรทีต้่องใช้ รวมท้ังตระหนักว่ำกำรใช้ทรพัยำกรแต่ละประเภท
มีผลกระทบต่อกันและกัน

3.2  คณะกรรมกำรตระหนักว่ำ รูปแบบธุรกิจ (Business Model) ที่ต่ำงกัน ท�ำให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยำกรที่ต่ำง
กันด้วย ดงัน้ัน ในกำรตดัสนิใจเลอืกรปูแบบธุรกิจ จงึค�ำนึงถึงผลกระทบและควำมคุ้มค่ำท่ีจะเกิดข้ึนต่อทรพัยำกร 
โดยยังคงอยู่บนพื้นฐำนของกำรมีจริยธรรม มีควำมรับผิดชอบและสร้ำงคุณค่ำให้แก่กิจกำรอย่ำงยั่งยืน

3.3  คณะกรรมกำรจะดูแลให้มั่นใจว่ำ ในกำรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยหลักของกิจกำร ฝ่ำยจัดกำรมีกำร
ทบทวน พัฒนำดแูลกำรใช้ทรพัยำกรให้เป็นไปอย่ำงมปีระสทิธิภำพและประสทิธิผล โดยค�ำนึงถึงกำรเปลีย่นแปลง
ของปัจจัยภำยในและภำยนอกอยู่เสมอ
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 4.  คณะกรรมกำรจะจัดให้มีแผนกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศระดับองค์กร ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกิจกำร  
รวมทั้งดูแลให้มีกำรน�ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรเพิ่มโอกำสทำงธุรกิจและพัฒนำกำรด�ำเนินงำน กำรบริหำรควำมเสี่ยง 
เพื่อให้กิจกำรสำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยหลักของกิจกำร โดยมีแนวปฎิบัติ ดังนี้

4.1  คณะกรรมกำรจะจดัให้มนีโยบำยและแผนกำรพัฒนำเทคโนโลยสีำรสนเทศ ซึง่ครอบคลมุถึงกำรจดัสรรทรพัยำกร
ให้เพียงพอต่อกำรด�ำเนินธุรกิจ

4.2  คณะกรรมกำรจะดูแลให้กำรบริหำรควำมเสี่ยงขององค์กร ครอบคลุมถึงกำรบริหำรและจัดกำรควำมเส่ียงด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศด้วย

4.3  คณะกรรมกำรจะจัดให้มีนโยบำยและมำตรกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของระบบสำรสนเทศ

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
 ในรอบปีบัญชี 2560 และ  2561 บริษัทได้จ่ำยค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบัญชี (Audit Fee) ให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท 
ส�ำนักงำน อีวำย จ�ำกัด ดังนี้

หน่วย : บาท

รายละเอียด ปี 2560 ปี 2561

ค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบัญชี (Audit Fee) 1,520,000.00 1,520,000.00

ค่ำตอบแทนบริกำรอื่น (Non-Audit Fee) 196,000.00* -

รวม 1,716,000.00 1,520,000.00

 หมายเหตุ * เป็นค่ำตอบแทนบริกำรอื่นที่เกิดขึ้นเพื่อกำรเตรียมตัวเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ ของบริษัท

การน�าหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้
 ตำมที่คณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ได้ออกหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน 
ปี 2560  (Corporate Governance Code for Listed Companies 2017)  หรือ CG Code ปี 2560 บริษัทจึงได้มีกำรทบทวน
นโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรของบริษัท ดังนี้

 1. ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 7 สิงหำคม 2561 ได้พิจำรณำทบทวนนโยบำยกำรก�ำกับดูแล
กิจกำรของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับหลัก CG Code ปี 2560 ข้ำงต้น

 2. ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 12 ธันวำคม 2561 ได้พิจำรณำทบทวนนโยบำยกำรก�ำกับดูแล
กิจกำรของบรษิทั โดยอ้ำงองิจำกข้อเสนอแนะจำกฝ่ำยพฒันำบรรษทัภบิำล ตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เพ่ือกำรพฒันำกำร
ก�ำกับดูแลกิจกำรตำมโครงกำร CGR ประจ�ำปี 2561

 ในปี 2561 บริษัทได้น�ำหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 มำปรับใช้ ดังนี้

• คณะกรรมกำรได้จัดให้มีกำรก�ำหนดตำรำงกำรประชุมคณะกรรมกำรเป็นกำรล่วงหน้ำ เพ่ือให้กรรมกำรสำมำรถ 
จัดเวลำเพื่อเข้ำร่วมประชุมได้ ทั้งนี้ บริษัทได้มีกำรจัดท�ำตำรำงกำรประชุมล่วงหน้ำ ตั้งแต่ ปี 2560

• คณะกรรมกำรได้จัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฎิบัติหน้ำท่ีประจ�ำปี 2561 แบบรำยคณะ ของคณะกรรมกำร และ 
คณะกรรมกำรชุดย่อย
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• คณะกรรมกำรได้ก�ำหนดนโยบำยจ�ำกัดจ�ำนวนบริษัทจดทะเบียนท่ีกรรมกำรแต่ละคนจะด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรได้ 
ไม่เกิน 5 แห่ง โดยไม่มีข้อยกเว้น

• คณะกรรมกำรได้ก�ำหนดนโยบำยในกำรไปด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรที่บริษัทอื่นของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร โดยแจ้ง
ต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทถึงเหตุผล และรำยละเอียดของบริษัทท่ีไปด�ำรงต�ำแหน่ง ท้ังน้ีจะไปด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 5 แห่ง

การปฎิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ 
 บริษัท ได้มีกำรทบทวนแนวทำงปฎิบัติให้สอดคล้องตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีอย่ำงสม�่ำเสมอ บริษัทได้เข้ำร่วม
โครงกำรประเมนิคณุภำพกำรจดัประชมุสำมญัผูถื้อหุ้น ประจ�ำปี 2561 กับสมำคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย ซึง่บรษิทัได้ผ่ำนกำรประเมนิ
โดยได้รับคะแนนร้อยละ 94

 ในปี 2561 บริษัทได้ปฎิบัติตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ยกเว้นเรื่องดังต่อไปนี้ ที่คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำแล้ว
เห็นว่ำยังไม่เหมำะสมที่จะด�ำเนินกำรในขณะนี้

 (1) กำรเปิดเผยนโยบำยค่ำตอบแทนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ทั้งระยะสั้นและระยะยำว

 (2) กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรสรรหำ

อื่น ๆ
     - ไม่มี -
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ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

นโยบายภาพรวม
 บริษัทได้ยึดหลักในกำรด�ำเนินงำนตำมแนวทำงควำม
รับผิดชอบต่อสังคมของคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เพ่ือให้บรรลวัุตถุประสงค์หลกั
และน�ำไปสูก่ำรพฒันำทีย่ั่งยืน (Sustainability Development) 
ด้วยกำรด�ำเนินธุรกิจภำยใต้ควำมถูกต้องตำมกฎหมำย  
กฎเกณฑ์ ข้อก�ำหนดท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนหลักคุณธรรมและ
หลกักำรก�ำกับดแูลกิจกำรท่ีด ีค�ำนึงถึงกำรสร้ำงประโยชน์สงูสดุ 
พร้อมดูแลสิทธิตำมท่ีกฎหมำยก�ำหนดของผู้มีส่วนได้เสียใน
กลุ่มต่ำง ๆ (Stakeholders) ท้ังพันธมิตรทำงธุรกิจ พนักงำน 
ผู้ถือหุ้น สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยประสำนประโยชน์ร่วม
กันอย่ำงเหมำะสม เพ่ือให้มั่นใจว่ำสิทธิดังกล่ำวได้รับกำร
คุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี ได้รับผลตอบแทนท่ีเป็นธรรม ผ่ำน 
“นโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำร” (Corporate Governance 
Policy) เพ่ือก�ำหนดหลักกำรก�ำกับดูแลท่ีเหมำะสม และ 
“จรรยำบรรณในกำรด�ำเนินธุรกิจ” (Code of Conduct) เพ่ือ
เป็นแนวทำงให้พนักงำนถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด โดยค�ำนึงถึง
ควำมเสมอภำค เป็นธรรม ไม่เอำรัดเอำเปรียบ มีควำมซื่อสัตย์
และโปร่งใสในกำรด�ำเนินธุรกิจ  รวมถึงปลูกจิตส�ำนึกควำมรับ
ผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ้นกับพนักงำนทุกระดับอย่ำงต่อเนื่อง
ด้วยควำมเป็นน�ำ้หน่ึงใจเดยีวกัน ร่วมกิจกรรมเพ่ือสงัคมส่งเสรมิ
ให้เกิดกำรสร้ำงสมดุลในกำรท�ำงำน
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1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
 บรษิทัมนีโยบำยในกำรประกอบกิจกำรโดยกำรปฏิบตัต่ิอ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำยอย่ำงมีจริยธรรม โปร่งใส มีกำรแข่งขัน
อย่ำงเป็นธรรมกับคู่แข่งภำยใต้กรอบกติกำภำยใต้กฎหมำย
เกี่ยวกับหลักปฏิบัติกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ ต่อต้ำนกำรผูกขำด
ทำงกำรค้ำ หรือกำรใช้อ�ำนำจโดยมิชอบของผู้มีอ�ำนำจเหนือ
ตลำด กำรให้/รับสินบนหรือผลประโยชน์อื่น และกำรบิดเบือน
กลไกกำรแข่งขนั ไม่ละเมดิควำมลบัหรอืล่วงรูค้วำมลบัทำงกำร
ค้ำของคู่แข่งด้วยวิธีฉ้อฉล และไม่ท�ำลำยคู่แข่งด้วยวิธีกำรอัน
ไม่สุจริต และไม่ท�ำลำยชื่อเสียงของคู่แข่งทำงกำรค้ำ

 ทีผ่่ำนมำบรษิทัได้มกีำรด�ำเนนิธุรกิจอย่ำงมบีรรษทัภบิำล 
มีควำมโปร่งใส เชื่อถือได้ และมุ่งมั่น ในกำรสร้ำงกิจกำรให้
มีควำมมั่นคงอย่ำงย่ังยืน เพ่ือเพ่ิมมูลค่ำหุ้นสูงสุดให้แก่ผู้ถือ
หุ้น และสำมำรถจ่ำยเงินปันผลให้แก่ ผู้ถือหุ้นอย่ำงสม�่ำเสมอ  
โดยบริษัท มุ่งสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีแก่คู่ค้ำ มีกำรจัดซื้อ/
จัดหำท่ีเป็นธรรม ไม่มีกำรกีดกันทำงกำรค้ำ หรือจ�ำกัดกำร
แข่งขัน และปฏิบัติตำมกรอบกำรแข่งขันทำงกำรค้ำท่ีสุจริต 
โดยยึดถือกำรปฏิบตัติำมสญัญำ จรรยำบรรณทีใ่ห้ไว้กับลูกค้ำ
อย่ำงเคร่งครัด โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ และปฏิบัติตำม
สัญญำที่ตกลงร่วมกัน 

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
 บริษัทมีนโยบำยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตทุกรูปแบบ 
ตลอดจนสนับสนุนกำรสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรให้มีควำม
ซื่อสัตย์ มีควำมมุ่งมั่นในกำรสร้ำงจิตส�ำนึก และทัศนคติท่ีดี
ให้แก่ผู้บริหำรและพนักงำนในกำรปฏิบัติงำนตำมกฎระเบียบ 

ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงได้ประกำศใช้และทบทวน
นโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น และระเบียบกำรให้
หรอืรบัเงนิสนบัสนุน ของขวญั ของก�ำนลั กำรเลีย้งรบัรอง และ
กำรบริจำคเพื่อกำรกุศล หรือสำธำรณะประโยชน์ 

 นอกจำกน้ี บริษัทยังมีกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง
และตรวจสอบ เพื่อป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและกำร
ประพฤติมิชอบ รวมท้ังได้ก�ำหนดโครงสร้ำงองค์กรตำมหลัก
กำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีเพ่ือให้มีกำรตรวจสอบและจัดให้มี
กำรทบทวนกระบวนกำรท�ำงำนในทุกขั้นตอน เพื่อให้มั่นใจว่ำ
บริษัทมีระบบป้องกันควำมเส่ียงท่ีเข้มงวดในกำรป้องกันกำร
เกิดกำรทุจริตคอร์รัปชั่น

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
 บรษิทัมนีโยบำยในกำรปฏิบตัติำมหลกัสทิธิมนุษยชน ยึด
มั่นกำรเคำรพในศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภำพ และ
ปฏิบัติต่อทุกฝ่ำยอย่ำงเท่ำเทียมกันโดยมีแนวทำงปฏิบัติดังนี้

• ปฏิบัติ ส่งเสริม คุ้มครอง และกระตุ้นให้เกิดกำร
เคำรพต่อสิทธิในกำรปกป้องคุ้มครองและเคำรพ
สิทธิมนุษยชนข้ันพ้ืนฐำนในทุกระดับ โดยจะไม่มี
บุคคลใดได้รับกำรปฏิบัติอย่ำงไม่เป็นธรรมหรือ
เลือกปฏิบัติ ไม่ว่ำจะเป็นกำรเลือกปฏิบัติเน่ืองจำก
เชือ้ชำต ิเผ่ำพันธ์ุ สผีวิ ต้นก�ำเนดิของชำตหิรอืสงัคม 
ศำสนำ สถำนะทำงสงัคม เพศ อำยุ ลกัษณะ หรอืรปู
ลักษณ์ทำงกำยภำพ ภำษำ ควำมเห็นทำงกำรเมือง 
ทรัพย์สิน หรือสถำนะอื่นใด

แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท
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• พนักงำนทุกคนมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ รวม
ถึงส่งเสริมสิทธิตำมระเบียบสังคมในทุก ๆ ที่ และ
เพ่ือให้มั่นใจว่ำกำรด�ำเนินธุรกิจดังกล่ำวมิได้มีส่วน
ร่วมกระท�ำหรอืงดเว้นกำรกระท�ำอนัเป็นกำรละเมดิ
สิทธิมนุษยชน พนักงำนจึงให้ควำมส�ำคัญกับกำร
ร่วมธุรกิจกับลกูค้ำหรอืคูค้่ำทีเ่คำรพในหลกักำรด้ำน
สิทธิมนุษยชนดังกล่ำว

• มุ่งมั่นและรักษำไว้ซ่ึงสภำพกำรท�ำงำนที่เป็นธรรม
และเป็นแบบอย่ำงท่ีดีในกำรด�ำเนินธุรกิจและด้ำน
อื่น ๆ ท่ีเป็นไปตำมสิทธิมนุษยชน อำทิ กำรไม่ใช้
แรงงำนเด็ก หรือเรื่องอื่นๆ ที่แสดงถึงกำรไม่เคำรพ
ต่อหลักสิทธิมนุษยชน หรือไม่ปฏิบัติตนอยู่บน
มำตรฐำนสำกลเก่ียวกับหลักกำรด้ำนสิทธิมนุษย์
ชน สิทธิ เสรีภำพ และควำมเสมอภำค

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
 บริษัทตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรพัฒนำทรัพยำกร
มนษุย์และปฏิบตัต่ิอแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม อนัเป็นปัจจยัท่ีจะ
ช่วยเพ่ิมมลูค่ำและเสรมิสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัและ
กำรเจรญิเตบิโตอย่ำงยัง่ยืนของบรษิทั ในอนำคต ท้ังน้ีบรษิทัได้
ก�ำหนดนโยบำยและแนวทำงปฏิบัติ ดังนี้

1.  เคำรพสิทธิของพนักงำนตำมหลักสิทธิมนุษยชน 
และปฏิบัติตำมกฎหมำยแรงงำน

2.  จัดให้มีกระบวนกำรจ้ำงงำน และเง่ือนไขกำรจ้ำง
งำนเป็นธรรม รวมถึงกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน และ
กำรพิจำรณำผลงำนภำยใต้กระบวนกำรประเมนิผล
กำรท�ำงำนที่เป็นธรรม 

3.  ส่งเสริมกำรพัฒนำพนักงำน โดยจัดให้มีกำรจัด
อบรม สัมมนำ ฝึกอบรมด้ำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อ
พัฒนำควำมรู ้ควำมสำมำรถ รวมถึงปลกูฝังทัศนคติ
ทีด่ ีมคีณุธรรม จรยิธรรม และกำรท�ำงำนเป็นทมีแก่
พนักงำน

4.  จัดให้มีสวัสดิกำรด้ำนต่ำง ๆ ส�ำหรับพนักงำนตำม
ที่กฎหมำยก�ำหนด เช่น ประกันสังคม เป็นต้น และ 
นอกเหนือจำกที่กฎหมำยก�ำหนด เช่น ประกัน
สุขภำพ ประกันอุบัติเหตุ  ตรวจสุขภำพประจ�ำปี 
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ โครงกำรสะสมหุ้นส�ำหรับ
พนักงำนบริษัทจดทะเบียน (Employee Joint 

Invesment Program) รวมถึงกำรให้เงินช่วยเหลือ
ประเภทต่ำง ๆ แก่พนักงำน 

5.  ด�ำเนินกำรให้พนักงำนปฏบิติังำนได้อย่ำงปลอดภยั 
และมีสุขอนำมัยในสถำนท่ีท�ำงำนที่ดี โดยจัดให้มี
มำตรกำรป้องกันกำรเกิดอุบัติเหตุ และเสริมสร้ำง
ให้พนักงำนมีจิตส�ำนึกด้ำนควำมปลอดภัย 

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
 บริษัทมีนโยบำยท่ีจะให้ควำมส�ำคัญกับลูกค้ำซึ่งเป็น 
ผู้บริโภคโดยตรงของบริษัท และชุมชนสังคมซึ่งเป็นผู้บริโภค
ทำงอ้อม กำรให้ควำมรู ้และข้อมลูท่ีถูกต้อง โปร่งใส มมีำตรฐำน 
ตำมวิศวกรรมระบบ และปฏิบัติตำมสัญญำท่ีเป็นธรรมต่อ
ลูกค้ำ ตลอดจนรับผิดชอบในกำรรักษำข้อมูลของลูกค้ำให้มี
ควำมปลอดภัยและเป็นควำมลับ โดยได้ก�ำหนดนโยบำยไว ้
ดังนี้

• ด�ำเนินธุรกิจด้วยควำมมุ่งมั่นท่ีจะจัดหำสินค้ำที่มี
คุณภำพ และให้บริกำรที่เป็นมำตรฐำนเพ่ือเพ่ิม
คุณค่ำ รวมถึงตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ
อย่ำงต่อเน่ือง พร้อมกับกำรให้ข้อมลูท่ีจ�ำเป็นต่อกำร
ตัดสินใจโดยไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง

• ด�ำเนินธุรกิจโดยยึดถือควำมซือ่สตัย์ สจุรติ เป็นธรรม 
และไม่กระท�ำกำรใด ๆ ท่ีเป็นกำรละเมิดสิทธิของ
ลกูค้ำ รกัษำควำมลบัทำงกำรค้ำของลกูค้ำ ไม่น�ำไป
ใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

• ปฏิบตัติำมข้อตกลงทำงกำรค้ำในกรณีทีไ่ม่สำมำรถ
ปฏิบัติได้ ให้รีบแจ้งลูกค้ำเป็นกำรล่วงหน้ำ เพ่ือ 
ร่วมกันหำแนวทำงแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดควำม
เสียหำย

• จัดให้มีช่องทำงกำรสื่อสำรผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ เช่น 
Website  เพ่ือให้ลูกค้ำสำมำรถร้องเรียนต่อบริษัท
และค�ำร้องเรียนโดยด�ำเนินกำรอย่ำงเป็นธรรม

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
 บรษิทัตระหนักว่ำกำรดแูลรกัษำสิง่แวดล้อมเป็นสิง่ส�ำคัญ
ซึ่งเกิดประโยชน์ต่อพนักงำนในองค์กร ลูกค้ำระดับสังคม และ
ระดบัประเทศ เรำจงึมุง่มัน่ส่งเสรมิกำรรกัษำสภำพสิง่แวดล้อม
โดยก�ำหนดนโยบำยด้ำนสิง่แวดล้อมทีส่อดคล้องกบัเป้ำหมำย 
เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบตัขิองทุกหน่วยงำนในองค์กรด้วย
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ควำมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภำยใต้เป้ำหมำยองค์กรและกำร
ปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดด้ำนสิ่งแวดล้อม ดังนี้

1. กำรปกป้องสิ่งแวดล้อมและกำรป้องกันมลพิษ
บริษัทมุ่งมั่นในกำรปกป้องสิ่งแวดล้อม รวมถึงกำร
ป้องกันมลพิษและปรบัปรงุสภำพแวดล้อมในสถำน
ที่ท�ำงำนของบริษัท ให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยเริ่มต้น
ให้ควำมส�ำคญัด้ำนกำรน�ำกลบั มำใช้ใหม่ (Re-Use) 
เพื่อลดกำรใช้ทรัพยำกรสิ้นเปลือง

2. อนุรักษ์พลังงำนและใช้พลังงำนอย่ำงคุ้มค่ำ บริษัท
ก�ำหนดข้อปฏิบัติในกำรประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำ ให้
หน่วยงำนในองค์กรและพนกังำนปฏบิตัใินแนวทำง
เดียวกัน โดยใช้อย่ำงประหยัด และมีประสิทธิภำพ
มำกที่สุด เช่น ปิดสวิทซ์ไฟ เครื่องปรับอำกำศ 
อุปกรณ์ไฟฟ้ำ ตำมเวลำที่ก�ำหนด เรำเลือกใช้
อปุกรณ์ไฟฟ้ำทีม่คีณุสมบตัปิระหยดัพลงังำนไฟฟ้ำ 
โดยเฉพำะหลอดไฟ เครือ่งปรบัอำกำศ และอปุกรณ์
ไฟฟ้ำภำยในอำคำร

7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
 บริษัทมีนโยบำยที่จะร่วมพัฒนำชุมชนและสังคมอย่ำง
ต่อเนื่อง  โดยตระหนักถึงควำมรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม 
ไม่ว่ำจะเป็นนโยบำยท่ีจะให้กำรสนับสนุนทำงด้ำนกำรศึกษำ
แก่เยำวชน กำรบริจำคอุปกรณ์กำรเรียนและสนับสนุนทุนกำร
ศึกษำ นอกจำกน้ี บริษัทยังมีนโยบำยท่ีจะให้ควำมสนับสนุน

ต่อสังคมรอบข้ำง ไม่ว่ำจะเป็นกำรให้เงินสนับสนุนแก่มูลนิธิ
ต่ำง ๆ เพื่อใช้ในกำรช่วยเหลือผู้ยำกไร้ กำรให้เงินสนับสนุนแก่
กิจกำรทำงศำสนำ รวมถึงกำรให้เงินสนับสนุนแก่โรงพยำบำล
ในกำรปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ 

 นอกจำกนี้บริษัทมีนโยบำยในกำรสนับสนุนกิจกรรมอัน
เป็นประโยชน์กับชุมชนมำโดยตลอด ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วย
ส่งเสริมและพัฒนำเศรษฐกิจท้องถ่ินในแต่ละจังหวัด โดยจะ
ต้องไม่กระท�ำหรอืสนับสนุนกำรกระท�ำใดๆ ท่ีผิดกฎหมำยและ
อำจก่อให้เกิดผลเสียต่อชุมชนและสังคม

8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จาก
การด�าเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
 บริษัทได้ส่งเสริมและสนับสนุนกำรสร้ำงควำมคิดหรือ
ค้นหำและพัฒนำควำมรู้ใหม่ ๆ รวมถึงกำรน�ำควำมรู้ท่ีได้ไป
ปฏิบัติในเชิงธุรกิจ ตลอดจนกำรบริหำรจัดกำรในกำรสร้ำง
นวัตกรรม จะสนับสนุนให้มีนวัตกรรมทั้งในระดับกระบวนกำร
ท�ำงำนในองค์กร และในระดับควำมร่วมมือระหว่ำงองค์กร ซึ่ง
หมำยถึงกำรท�ำส่ิงต่ำง ๆ ด้วยวิธีใหม่ ๆ และยังอำจหมำยถึง
กำรเปลี่ยนแปลงทำงควำมคิด กำรด�ำเนินกำร เพื่อเพิ่มมูลค่ำ  
เป้ำหมำยของนวัตกรรมคือกำรเปล่ียนแปลงในเชิงบวก เพ่ือ
ท�ำให้สิ่งต่ำง ๆ เกิดเปลี่ยนแปลงในทำงที่ดีขึ้น 
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 บริษัทได้ตระหนักถึงควำมส�ำคัญกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุก
ระดับ เช่น กลุ่มพนักงำน ซ่ึงเป็นพลังขับเคลื่อนที่ส�ำคัญของ
องค์กรในกำรประกอบธุรกิจ และเพื่อเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์
อันดีระหว่ำงบริษัทกับพนักงำนให้เกิดควำมผูกพัน ควำม
สำมัคคี ผ่ำนกิจกรรมต่ำง ๆ โดยมีกำรก�ำหนดนโยบำยในกำร
พัฒนำพนักงำน กำรบริหำรผลตอบแทนและสวัสดิกำรอย่ำง
เป็นรูปธรรม มีกำรด�ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง โดยบริษัทให้กำร
ฝึกอบรมและพัฒนำ ควำมรู ้ควำมเข้ำใจ ทักษะ ตลอดจนเสรมิ
สร้ำงทัศนคติที่ดีให้กับพนักงำนผ่ำนกระบวนกำรและเครื่อง
มือที่เหมำะสม ซึ่งก�ำหนดเป็นแผนกำรฝึกอบรมประจ�ำปี และ
ได้ด�ำเนินงำนตลอดทั้งปี มีกำรจัดปฐมนิเทศพนักงำนให้กับ
พนักงำนใหม่เรื่อยมำ เพ่ือให้ควำมรู้ เสริมสร้ำงควำมเข้ำใจท่ี
ถูกต้องในกำรปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับระเบียบปฏิบัติตลอด
จนวัฒนธรรมองค์กรสำมำรถปรับตัวเข้ำสู่กำรท�ำงำนได้อย่ำง
รวดเร็ว เมื่อพนักงำนใหม่เข้ำมำเริ่มงำนจะได้รับกำรฝึกอบรม
ให้มคีวำมรูค้วำมเข้ำใจในหน้ำที ่และเรยีนรูก้ระบวนกำรท�ำงำน
ในระหว่ำงปฏิบตังิำน มกีำรสมัมนำเชงิปฏิบตักิำรภำยในหน่วย
งำนเพื่อเป็นกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ ประสบกำรณ์ ข้อมูลอื่น ๆ 

 บริษัทมุ่งเน้นกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์เพ่ือควำมรำบรื่น
ในกำรด�ำเนินงำนโดยมีกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้ำงให้พนักงำน
ในหน่วยงำนต่ำง ๆ ได้ท�ำควำมรู้จักกันระหว่ำงหน่วยงำน 
เกิดควำมผูกพัน ส่งผลให้กำรประสำนงำนภำยในองค์กรมี
ประสิทธิภำพย่ิงข้ึน เช่น งำนปีใหม่ เพ่ือเชื่อมควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงผู้บริหำรและพนักงำนได้ท�ำกิจกรรมร่วมกัน และยัง
เปิดโอกำสให้พนักงำนได้มีส่วนร่วมในกำรเสนอควำมคิดเห็น
ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ ในองค์กร

แนวปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันการมีส่วนร่วม
เกี่ยวข้องกับคอร์รัปชั่น
 บรษิทัด�ำเนินงำนด้วยควำมโปร่งใส มคีณุธรรม ภำยใต้ข้อ
ก�ำหนดของกฎหมำยและจรยิธรรมทำงธุรกิจ โดยบรษิทัก�ำหนด
หลกักำรในจรยิธรรมทำงธุรกิจห้ำมพนักงำนเรยีกร้องทรพัย์สนิ 
หรือประโยชน์อื่นใดจำกคู่ค้ำ ผู้รับเหมำ หรือผู้เก่ียวข้องอื่น ๆ 
ห้ำมใช้ทรัพย์สินหรือแอบอ้ำงช่ือของบริษัท รวมถึงใช้อ�ำนำจ
หน้ำที่เพื่อแสวงหำผลประโยชน์ส่วนตัว ผู้บริหำรและพนักงำน
ทุกคนควรหลีกเลี่ยงกำรรับของก�ำนัลจำกคู่ค้ำ ผู้รับเหมำ เว้น
แต่ของขวัญตำมเทศกำลประเพณีที่มีมูลค่ำตำมสมควรไม่สูง
กว่ำปกติทั่วไป ท้ังน้ีองค์กรได้พิจำรณำถึงโอกำสท่ีจะเกิดกำร
ทุจริต ในกำรประเมินควำมเสี่ยงท่ีจะบรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์กร มีกำรทบทวนเป้ำหมำยกำรปฏิบัติงำนอย่ำงรอบคอบ

ว่ำมีควำมเป็นไปได้ ผลตอบแทนท่ีให้สมเหตุสมผลและไม่ส่ง
เสรมิให้พนกังำนกระท�ำกำรไม่เหมำะสม รวมถึงคณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้สอบถำมผู้บรหิำรเกีย่วกับโอกำสในกำรเกิดทจุรติ
และมำตรกำรที่บริษัทด�ำเนินกำรเพื่อป้องกันเรื่องดังกล่ำว

 บริษัทก�ำหนดแนวปฏิบัติให้พนักงำนถือปฏิบัติต่อผู้รับ
เหมำทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียม โดยค�ำนึงถึงประโยชน์ที่เป็นธรรม
ท้ังสองฝ่ำยตำมข้อตกลงทำงกำรค้ำท่ีท�ำระหว่ำงกัน และมิให้
กระท�ำกำรหรือยกเว้นกระท�ำกำรใด ๆ ที่เป็นกำรเอื้อประโยชน์
ให้แก่ผู้รบัเหมำ หำกฝ่ำฝืนถือเป็นควำมผิดร้ำยแรงและลงโทษ
สถำนหนัก และมกีำรด�ำเนนิกำรเพ่ือป้องกันกำรมส่ีวนเกีย่วข้อง
กับกำรทุจริตและคอร์รัปชั่น ดังนี้

 บริษัทได้สื่อสำรนโยบำยไปทั้งระดับกรรมกำร ผู้บริหำร
และพนักงำน ให้ด�ำเนินกำรด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต อยู่ภำย
ใต้กฎหมำยโดยเคร่งครัด และยึดถือจริยธรรมของบริษัท

-  บริษัทจัดให้มีช ่องทำงกำรรำยงำนกำรพบเห็น
พฤติกรรมท่ีอำจเก่ียวข้องกับกำรทุจริตคอร์รัปชั่น 
ภำยในบริษัท

-  กำรให้ควำมร่วมมือกับผู้ตรวจสอบภำยในและ 
ผู ้ตรวจสอบจำกภำยนอก พนักงำนทุกระดับจะ
ต้องให้ควำมร่วมมืออย่ำงเต็มท่ี รวมทั้งให้ข้อมูลท่ี
สมบรูณ์ต่อส�ำนักตรวจสอบภำยในและผูส้อบบญัชี
ของบรษิทั ซึง่มหีน้ำทีต่รวจสอบและประเมนิข้ันตอน 
กระบวนกำร ตลอดจนระบบกำรควบคุมภำยในว่ำ
มีประสิทธิผล สำมำรถตอบสนองต่อเป้ำหมำยได้
อย่ำงสมบูรณ์

การตดิตามผลและประเมินผลตามนโยบายการป้องกัน
การมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชั่น
 บริษัทมีกำรติดตำมและประเมินผลตำมนโยบำยต่อต้ำน
กำรทุจริตและคอร์รัปชั่น ซึ่งหน่วยงำนท่ีมีหน้ำท่ีตรวจสอบ
และดูแล ได้แก่ ฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์ บริษัทคำดหมำยให้ทุก
คนรำยงำนโดยสุจริตถึงกำรปฏิบัติท่ีขัดหรือสงสัยว่ำจะขัดต่อ 
หลักกำรฯ ต่อผู้บังคับบัญชำโดยตรง หรือในกรณีท่ีไม่อำจ
รำยงำนต่อผู ้บังคับบัญชำได้อำจขอค�ำปรึกษำจำก ฝ่ำย
ทรัพยำกรมนุษย์ โดยข้อมูลท่ีให้นั้นจะถือปฏิบัติเป็นควำมลับ 
ทัง้นีผู้บ้งัคบับญัชำเองก็มภีำระหน้ำท่ีต้องสอดส่องและแนะน�ำ
ผู้ใต้บังคับบัญชำตำมล�ำดับชั้น ให้ปฏิบัติให้สอดคล้องกับ
นโยบำยและจรรยำบรรณท่ีบริษัทได้ก�ำหนดไว้ในหลักกำรฯ
อย่ำงสม�่ำเสมอ
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 บริษัทตระหนักดีถึงบทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่
พึงมีต่อสังคม โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กำรสนับสนุนโครงกำรและ
กิจกรรมเพ่ือสำธำรณประโยชน์ และมีกำรต่อยอดกิจกรรมให้
เกิดควำมต่อเน่ือง ด้วยควำมมุง่หวังทีจ่ะมส่ีวนในกำรช่วยเหลอื
พัฒนำ และตอบแทนให้กับสังคม โดยมีกำรด�ำเนินงำนอย่ำง
ต่อเนื่องตลอดทั้งปี ตัวอย่ำงเช่น โครงกำรเคลียร์บ้ำนเรำแบ่ง
ปันเค้ำ เป็นโครงกำรที่บริษัทตระหนักว่ำผู้ยำกไร้ ผู้ขำดแคลน
ในประเทศไทยยังมีอยู่เป็นจ�ำนวนมำก และหำกสำมำรถร่วม
มือช่วยเหลือเก้ือกูลแก่ผู้ยำกไร้เหล่ำน้ันได้ ด้วยกำรมองหำ
ปัจจัย 4 ที่เหลือใช้ หรือไม่ได้ใช้แล้วก่อให้เกิดประโยชน์ และ
สำมำรถช่วยเหลือผู้อื่นได้ พร้อมกับกำรใช้เวลำว่ำงในกำรเก็บ
สิ่งของที่เหลือใช้ น�ำไปบริจำคแก่ผู้ยำกไร้ ด้วยกำรจัดกิจกรรม
รณรงค์รับบริจำคเสื้อผ้ำสภำพดี หนังสือ กระเป๋ำ รองเท้ำ และ
สิ่งของที่ยังคงสภำพดีทุกประเภท ซึ่งส่วนหนึ่งจะน�ำส่งมอบ
ต่อให้กับผู้ขำดแคลน ชุมชน ผู้ประสบภัยทั้งในเมืองและต่ำง
จังหวัด อีกส่วนหนึ่งยังสำมำรถน�ำไปจ�ำหน่ำยในรูปแบบของ
กำรระดมทุนหำรำยได้ท่ีร้ำนแบ่งปัน เพ่ือใช้เป็นทุนสนับสนุน
กำรด�ำเนินกิจกรรมในหลำยโครงกำรฯ ของมูลนิธิกระจกเงำ 
ไม่ว่ำจะเป็นกำรน�ำเด็กท่ีหำยออกจำกบ้ำนกลับสู่ครอบครัว 
กำรแก้ไขปัญหำธุรกิจ กำรหำประโยชน์จำกเด็กขอทำน กำร
ส่งเสริมงำนอำสำสมัครในโรงพยำบำล อำสำสมัครข้ำงถนน 
หรือแม้ในยำมภัยพิบัติ โดยวัตถุประสงค์ของกิจกรรมดังกล่ำว
สำมำรถช่วยเหลอืและแบ่งเบำควำมทุกข์ยำกของเพ่ือนมนุษย์
ด้วยกัน เป็นกำรให้ที่ปรำศจำกเงื่อนไขไม่หวังสิ่งตอบแทน 

 บริษัทสนับสนุนกำรลดกำรใช้ไฟฟ้ำ กำรใช้เทคโนโลยี
ส่ือสำร  เพ่ือประหยัดพลังงำน เวลำ กำรเดินทำง และควำม
รวดเร็วในกำรติดต่อสื่อสำร รวมถึงลดกำรใช้กระดำษ เป็นต้น 
ทั้งน้ีปัจจุบันประชำกรมีควำมต้องกำรในกำรใช้พลังงำนมำก
ขึน้ ส่งผลให้เกดิปัญหำกำรขำดแคลนพลงังำน และกำรท�ำลำย
ทรพัยำกร ประเทศไทยยังต้องเสยีเงินจ�ำนวนมำกมำยในกำรน�ำ
เข้ำพลังงำนท่ีมคีวำมจ�ำเป็นต่อมนุษย์ และกำรพัฒนำประเทศ  
บริษัทจึงปลูกฝังควำมคิด ควำมจ�ำเป็นให้กับพนักงำนให้รู้จัก
ค�ำว่ำ “พลังงำน” และวิธีกำรประหยัดพลงังำนในชวิีตประจ�ำวนั 
ด้วยกำรรณรงค์ให้ประหยัดพลังงำน ได้แก่ กำรปิดสวิตช์ไฟ 
เครือ่งปรบัอำกำศ ในช่วงเวลำ 12.00-13.00 น. รวมถึงทรพัยำกร 
ที่ใช้แล้วหมดไปของส�ำนักงำน เช่น ใช้กระดำษอย่ำงคุ้มค่ำ   
โดยเปรียบเสมือนกระดำษแต่ละแผ่นย่อมหมำยถึงต้นไม้
หน่ึงต้นที่ต้องเสีย ไม่เพียงแต่กิจกรรมข้ำงต้นเท่ำนั้น บริษัท
ยังให้กำรสนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรมสังคมอื่น ๆ อยู่อย่ำง 
ต่อเนื่องเพื่อมอบก�ำไรคืนแก่สังคม เช่น กำรมอบทุนทรัพย์แก่
มลูนธิิคนพิกำรไทยในโครงกำร แขน - ขำ เทยีม โครงกำรหำทนุ
เพื่อจัดหำ แขน - ขำเทียมและอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ แก่คนพิกำร 
โดยน�ำไปเป็นทุนเพ่ือซื้อวัสดุและผลิตแขนเทียม มอบให้ 
กับผู ้ พิกำรทำงแขน รวมถึงกำรมอบทุนกำรศึกษำแก ่  
รร.เกำะปันหยี จ.พังงำ ผ่ำนโครงกำรเติมควำมฝันให้น้องด้วย
พลังงำนสะอำด 
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงจากโครงการ
 เนื่องจำกบริษัทประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกำรประมูลและด�ำเนินงำนโครงกำร จึงตระหนักถึงควำมเสี่ยงต่ำง ๆ ที่อำจจะ
เกิดข้ึนจำกกำรขำยแต่ละโครงกำร บริษัท จึงได้ก�ำหนดให้นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นส่วนหน่ึงของกำรด�ำเนินธุรกิจของ
บริษัท และมีคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ท�ำหน้ำที่ประเมินควำมเสี่ยงต่ำง ๆ ทั้งที่เกิดจำกเรื่องกำรเงิน กำรบริหำรโครงกำร  
ด้ำนเทคนิค รวมถึงปัจจัยภำยในและปัจจัยภำยนอก เพื่อเสนอแนะแนวทำงในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
โดยโครงกำรส�ำเร็จลุล่วงและสำมำรถสร้ำงผลตอบแทนที่เหมำะสมกับบริษัท

การควบคุมภายใน
 คณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบโดยตรงในกำรจัดให้มีและรักษำไว้ซึ่งระบบควบคุมภำยใน 
รวมทั้งด�ำเนินกำรทบทวนควำมมีประสิทธิภำพของระบบกำรควบคุมอย่ำงสม�่ำเสมอ เพ่ือปกป้องเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและ
ทรัพย์สินของบริษัท กำรควบคุมภำยในจะครอบคลุมถึง กำรควบคุมทำงกำรเงิน กำรด�ำเนินงำน กำรก�ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำน
ให้เป็นไปตำมกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

 ระบบกำรควบคุมภำยในที่บริษัทได้จัดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพ จะช่วยให้บริษัท มีควำมมั่นใจอย่ำงสมเหตุสมผล ที่จะ 
สำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่วำงไว้ในเรื่องดังนี้

• ระบบข้อมูล และรำยงำนทำงกำรเงินมีควำมถูกต้อง เชื่อถือได้

• ได้มีกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ นโยบำย กระบวนกำรท�ำงำนของบริษัท และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง

• ทรัพย์สินของบริษัท มีอยู่จริงและได้มีกำรควบคุม ดูแล จัดเก็บ รักษำ เป็นอย่ำงดี

• กำรด�ำเนินงำนของบริษัท เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้ง มีกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงประหยัด

• วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ของบริษัท ได้มีกำรบรรลุและด�ำเนินงำนอย่ำงมีประสิทธิผล

 ระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัท สรุปตำมองค์ประกอบของกำรควบคุมแต่ละด้ำนดังนี้

 1.  ด้านการควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

  บรษิทั ได้จดัให้มโีครงสร้ำงองค์กรและสภำพแวดล้อมทีด่ซีึง่เป็นรำกฐำนทีส่�ำคญัของกำรควบคมุภำยใน ท่ีมปีระสทิธิผล 
โดยบริษัท มีกำรก�ำหนดวิสัยทัศน์ เป้ำหมำย กลยุทธ์ งบประมำณ รวมท้ัง ก�ำหนดหลักเกณฑ์ในกำรวัดผลท่ีชัดเจนใน 
กำรด�ำเนินงำน และปรับโครงสร้ำงองค์กรให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจเป็นประจ�ำต่อเนื่อง มีกำรปรับปรุงระบบกำรก�ำกับ 
ดูแลกิจกำร สรรหำบุคลำกรที่มีคุณภำพและพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง มีนโยบำยและระเบียบในกำรปฏิบัติงำนที่ครอบคลุม
ธุรกรรมทำงด้ำนกำรเงิน จัดซื้อ กำรบริหำรควำมเสี่ยงและด้ำนอื่นอย่ำงครบถ้วน

 2.  ด้านการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

  บริษัทก�ำหนดให้ทุกหน่วยงำนประเมินและพิจำรณำควำมเส่ียงในกำรท�ำธุรกรรมต่ำง ๆ โดยมีคณะกรรมกำร 
ตรวจสอบท�ำหน้ำที่ก�ำกับดูแลควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สำมำรถบริหำรจัดกำรได้

 3.  ด้านการควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

  บริษัทได้ก�ำหนดให้มีกำรแบ่งแยกหน้ำท่ีงำน เพ่ือให้เกิดระบบกำรควบคุมระหว่ำงกัน ก�ำหนดอ�ำนำจหน้ำที่ใน 
กำรอนุมัติรำยกำรและวงเงินเป็นลำยลักษณ์อักษร และได้จัดท�ำแนวทำงกำรดูแลรำยกำรท่ีเก่ียวโยงและรำยกำร 
ระหว่ำงกันให้เป็นไปตำมกฎหมำย
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 4.  ด้านระบบสารสนเทศและสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

  บริษัท จัดให้มีระบบข้อมูลเพ่ือกำรตัดสินอย่ำงเพียงพอโดยมีหน่วยงำนท่ีรวบรวม วิเครำะห์และจัดเก็บในระบบ
คลังข้อมูลของบริษัท ระบบข้อมูลในองค์กรมีกำรสื่อสำรท้ังสองทำงอย่ำงมีประสิทธิภำพ ในระดับคณะกรรมกำรบริษัท  
ได้มีกำรจัดเตรียมข้อมูลและเอกสำรอย่ำงเพียงพอต่อกำรตัดสินใจ

 5.  ด้านระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

  ผู้สอบบัญชีภำยนอกของบริษัท คือ บริษัท ส�ำนักงำน อีวำย จ�ำกัด เป็นผู้ตรวจสอบ งบกำรเงินส�ำหรับปี 2561 ได้ให้
ควำมเหน็ว่ำงบกำรเงนิดงักล่ำวของบรษิทั อนิฟอร์เมชัน่ แอนด์ คอมมวินิเคชัน่ เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหำชน) ถูกต้องตำมท่ีควร 
ในสำระส�ำคัญตำมมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงิน

 คณะกรรมกำรมีควำมเห็นว่ำบริษัท มีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเพียงพอและเหมำะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลำกร 
อย่ำงเพียงพอที่จะด�ำเนินกำรตำมระบบดังกล่ำวได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ สำมำรถท�ำให้กำรด�ำเนินกำรของบริษัท เป็นไปตำม 
หลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี (Good Corporate  Governance) และมีควำมโปร่งใส นอกจำกน้ี บริษัทยังจัดให้มีระบบกำร
ตดิตำมดแูลกำรด�ำเนนิงำนของบรษิทั เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่ำจะสำมำรถป้องกันทรพัย์สนิของบรษิทั จำกกำรท่ีกรรมกำรหรอืผูบ้รหิำร
น�ำไปใช้โดยมชิอบหรอืโดยไม่มอี�ำนำจ รวมถึงกำรมรีะบบกำรควบคมุดูแลท่ีเพียงพอในเรือ่งกำรท�ำธุรกรรมกับบคุคลท่ีอำจมคีวำม
ขัดแย้งหรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

 เพ่ือให้ระบบควบคุมภำยในของบริษัท เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ บริษัท ได้ว่ำจ้ำงบริษัท บีเค ไอเอ แอนด์ ไอซี จ�ำกัด  
ท�ำหน้ำที่ตรวจสอบและควบคุมภำยในของบริษัท ตั้งแต่ปี 2558 และบริษัท บีเค ไอเอ แอนด์ ไอซี จ�ำกัด ได้มอบหมำยให้  
นำงสำวบุญณี กุศลโสภิต ท�ำหน้ำที่เป็นหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน  และเสนอรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ
เป็นประจ�ำทุกไตรมำส ส่วนงำนตรวจสอบภำยในมีหน้ำท่ีในกำรให้ค�ำปรึกษำและตรวจสอบ ประเมินระบบควบคุมภำยใน  
ระบบบริหำรควำมเสี่ยงและกำรก�ำกับดูแลกิจกำร เพ่ือให้แน่ใจว่ำระบบควบคุมภำยใน ระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง  
และกระบวนกำรก�ำกับดูแลกิจกำรของบริษัท ได้จัดให้มีขึ้นอย่ำงเพียงพอ มีประสิทธิภำพตรงตำมวัตถุประสงค์ที่วำงไว้ 

 ส่วนงำนตรวจสอบภำยในของบริษัท ได้จัดท�ำแผนกำรตรวจสอบประจ�ำปี โดยพิจำรณำตำมปัจจัยเสี่ยง (Risk Based 
Approach) ซึง่จะเน้นควำมเสีย่งส�ำคญัต่ำง ๆ  ทีจ่ะมผีลกระทบต่อกำรบรรลวัุตถุประสงค์ของบรษิทั และควำมถูกต้องของกำรเงนิ

 บริษัท บีเค ไอเอ แอนด์ ไอซี จ�ำกัด ผู้ตรวจสอบภำยในของบริษัท ได้น�ำเสนอแผนกำรตรวจภำยในประจ�ำปี 2561  
และได้รับกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 1/2561 โดยมีรำยละเอียดแผน 
กำรตรวจสอบภำยใน ดังนี้

วงจร/ระบบที่จะตรวจสอบหรือติดตามผล
ระยะเวลาของ 

ข้อมูลเอกสารที่จะตรวจสอบ
วันที่เข้าตรวจสอบ

1. กำรควบคุมสินทรัพย์ถำวร ควบคุมเงินสดย่อย และเงินทดรองจ่ำย ต.ค.- ธ.ค. 2560 ก.พ. 2561

2. กำรควบคุมกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ม.ค. - มี.ค. 2561 พ.ค. 2561

3. กำรควบคุมบุคลำกร และกำรควบคุมกำรจ่ำยช�ำระ มิ.ย. - ก.ค. 2561 ส.ค. 2561

4. กำรควบคุมสำรสนเทศ และกำรควบคุมค่ำใช้จ่ำย ม.ค. - ก.ย. 2561 พ.ย. 2561

  คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำสอบทำนและอนุมัติแผนกำรตรวจสอบประจ�ำปีดังกล่ำว และติดตำมผลกำรตรวจสอบ 
และผลกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำนตรวจสอบภำยในเป็นรำยไตรมำส นอกจำกน้ีส่วนงำนตรวจสอบภำยในของบริษัท ยังได้
อ้ำงอิงมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนวิชำชีพกำรตรวจสอบภำยในของสมำคมผู้ตรวจสอบภำยใน เป็นกรอบในกำรปฏิบัติหน้ำที่  
มีควำมเป็นอิสระและควำมเที่ยงธรรม ตลอดจนได้รับกำรสนับสนุนในด้ำนทรัพยำกรต่ำง ๆ ที่จ�ำเป็นอย่ำงเพียงพอ
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้ำที่ตำมขอบเขตหน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบในภำรกิจที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะ 
กรรมกำรบริษัทในกำรก�ำกับดูแลกำรด�ำเนินงำนของบริษัท เพ่ือให้มั่นใจว่ำกรรมกำรบริหำรและผู้บริหำรได้ปฏิบัติหน้ำท่ีอันจะ 
พึงมีต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต ควำมรับผิดชอบ และได้บริหำรกิจกำรตำมนโยบำยของบริษัท

 ในปี 2561 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้มีกำรประชุมร่วมกับฝ่ำยบริหำร ผู้ตรวจสอบภำยในและผู้สอบบัญชี รวม 4 ครั้ง  
เพ่ือสอบถำมควำมคบืหน้ำในกำรปฏิบตัติำมข้อเสนอแนะของผูต้รวจสอบ คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รำยงำนผลกำรปฎิบตัหิน้ำที่
และข้อเสนอแนะต่ำง ๆ  ต่อคณะกรรมกำรบรษิทั เป็นประจ�ำทกุไตรมำส ซึง่สำมำรถสรปุสำระส�ำคญัของกำรปฏิบตัหิน้ำท่ีได้ดังน้ี

1.  พิจำรณำงบกำรเงินรำยไตรมำส และงบกำรเงินประจ�ำปี ก่อนน�ำเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้สอบถำม และรบัฟังค�ำชีแ้จงจำกฝ่ำยบรหิำร และผูส้อบบญัชใีนเรือ่งควำมถูกต้องครบถ้วนของงบกำรเงนิ
และควำมเพียงพอในกำรเปิดเผยข้อมลู เหตกุำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน รำยกำรปรบัปรงุบญัชท่ีีมผีลกระทบ
ต่องบกำรเงินท่ีมีสำระส�ำคัญ เพ่ือให้มั่นใจว่ำกำรจัดท�ำงบกำรเงินเป็นไปตำมข้อก�ำหนดของกฎหมำยและมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน ระบบบัญชีและงบกำรเงินมีควำมถูกต้องเชื่อถือได้ รวมทั้ง มีกำรเปิดเผยข้อมูลในงบกำรเงิน
อย่ำงเพียงพอและทันเวลำ เพื่อเป็นประโยชน์กับนักลงทุนหรือผู้ใช้งบกำรเงิน

2.  ในกำรสอบทำนกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำและให้ควำมเห็นเกี่ยวกับ
รำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในปี 2561 ซึง่ได้ท�ำกำรซกัถำมข้อมลูจำกฝ่ำยบรหิำรและหรอืตรวจทำนเอกสำรหลกัฐำน 
และพิจำรณำแบบประเมินท่ีฝ่ำยบริหำรจัดท�ำแล้วสรุปได้ว่ำ จำกกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัท  
ในด้ำนต่ำง ๆ 5 องค์ประกอบ คือ กำรควบคุมภำยในองค์กร กำรประเมินควำมเส่ียง กำรควบคุมกำรปฎิบัติงำน  
ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรข้อมูล และระบบกำรติดตำม คณะกรรมกำรเห็นว่ำ ระบบกำรควบคุมภำยในของ 
บริษัท มีควำมเพียงพอและเหมำะสม มีกำรบริหำรควำมเสี่ยงท่ีเหมำะสมกับสภำพธุรกิจ โดยบริษัทได้จัดให้มี
บุคลำกรอย่ำงเพียงพอท่ีจะด�ำเนินกำรตำมระบบที่ก�ำหนดไว้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ สำมำรถป้องกันทรัพย์สินของ 
บริษัทจำกกำรที่กรรมกำรหรือผู้บริหำรน�ำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ�ำนำจ รวมถึงธุรกรรมกับบุคคลที่อำจมี 
ควำมขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอย่ำงเพียงพอแล้ว  

 3.  ให้ควำมส�ำคัญกับกำรปฏิบัติตำมกระบวนกำรพิจำรณำอนุมัติรำยกำรท่ีอำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์  
ซึง่สอดคล้องกับข้อก�ำหนดของทำงกำรและหลกักำรก�ำกับดแูลกิจกำรทีด่ ีท่ีมคีวำมถูกต้องสมเหตสุมผลมเีงือ่นไขทำง
ธุรกิจตำมปกติและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

4.  ในกำรประชุมแต่ละครั้ง คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำให้ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วย 
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบรษิทั ผลกำรสอบทำนเก่ียวกับกำรด�ำเนินงำนของบรษิทั ในรอบปี 2561 ท่ีผ่ำนมำ ไม่พบประเดน็ทีเ่ป็นสำระ
ส�ำคญัในเรือ่งกำรไม่ปฏิบตัติำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ ข้อก�ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย หรือกฎหมำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

5.  คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำผลกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในประจ�ำปี 2561 ของบริษัท บีเค ไอเอ แอนด์ 
ไอซี จ�ำกัด ซึ่งท�ำหน้ำที่เป็นผู้ตรวจสอบภำยในของบริษัท แล้วเห็นว่ำสำมำรถปฏิบัติงำนตรวจสอบได้ผลดี ไม่พบ 
สิง่บ่งชีข้องกำรกระท�ำทจุรติหรอืข้อบกพร่องด้ำนกำรควบคุมภำยในท่ีมนัียส�ำคัญ  มคีวำมเป็นอสิระ และมข้ีอเสนอแนะ
ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรควบคุมภำยในเพื่อใช้ก�ำกับดูแลกิจกำร รวมทั้งได้เสนอค่ำตอบแทนงำนตรวจสอบที่เหมำะสม
จึงเห็นสมควรแต่งตั้ง บริษัท บีเค ไอเอ แอนด์ ไอซี จ�ำกัด ให้ท�ำหน้ำที่เป็นผู้ตรวจสอบภำยในของบริษัทประจ�ำปี 2562
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6.  คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำ คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่ำตอบแทน ผู้สอบบัญชีประจ�ำปี 2562  
เพ่ือน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท ให้ขออนุมัติจำกท่ีประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2562 ซึ่ง คณะกรรมกำร 
ตรวจสอบได้พิจำรณำผลกำรปฏิบัติงำน ควำมเป็นอิสระ และควำมเหมำะสมของค่ำตอบแทนแล้วเห็นสมควร
เสนอแต่งตั้ง นำยกฤษดำ เลิศวนำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 4958 หรือนำงสำวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชี 
รับอนุญำตทะเบียนเลขที่ 6011 หรือนำงสำวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที่ 5313 ในนำม
บริษัท ส�ำนักงำน อีวำย จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจ�ำปี 2562 เนื่องจำกเห็นว่ำ

• มีมำตรฐำนในกำรท�ำงำนที่ดี มีควำมเชี่ยวชำญในกำรสอบบัญชี และได้ปฏิบัติหน้ำที่เป็นอย่ำงดีตลอดมำ

• ให้ค�ำแนะน�ำและให้ค�ำปรึกษำเก่ียวกับมำตรฐำนบัญชีท่ีออกมำใหม่ได้ดี มีควำมละเอียดชัดเจน และเสนอ 
ค่ำสอบบัญชีประจ�ำปี 2562 จ�ำนวน 1,800,000 บำท (หนึ่งล้ำนแปดแสนบำทถ้วน) 

• ส�ำนักงำนสอบบัญชี และผู้สอบบัญชีตำมรำยชื่อที่เสนอข้ำงต้น ไม่มีควำมสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท
ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่ำว จึงมีควำมเป็นอิสระในกำรตรวจสอบและแสดง
ควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริษัท

7.  คณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้ำที่ครบถ้วนตำมขอบเขตอ�ำนำจที่ก�ำหนดไว้ส�ำหรับบทบำทของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบท่ีสอดคล้องกับกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำกำรด�ำเนินงำนของบริษัท ส�ำหรับปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 
ท่ีผ่ำนมำเป็นไปภำยใต้ระบบกำรควบคุมภำยใน และกำรตรวจสอบภำยในท่ีเหมำะสม รำยงำนทำงกำรเงินมีควำมถูกต้อง  
ครบถ้วนและเชื่อถือได้ มีกำรบริหำรควำมเสี่ยงท่ีเหมำะสมกับสภำพธุรกิจ มีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ และ 
ข้อก�ำหนดต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท รวมท้ัง กำรเปิดเผยข้อมูลให้หน่วยงำนก�ำกับดูแลต่ำง ๆ อย่ำง 
ถูกต้อง มีกำรปฏิบัติงำนที่สอดคล้องกับระบบกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีอย่ำงเพียงพอ โปร่งใส และเชื่อถือได้

(นายเสกสรรศ์  รอยลาภเจริญพร)

ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
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รายการระหว่างกัน

 ในระหว่ำงปี 2561 บริษัทมีรำยกำรธุรกิจที่ส�ำคัญกับบุคคลที่เก่ียวข้องกัน รำยกำรธุรกิจดังกล่ำวเป็นไปตำมเงื่อนไข 
ทำงกำรค้ำและเกณฑ์ตำมท่ีตกลงกันระหว่ำงบริษัท และบุคคลท่ีเก่ียวข้องกันเหล่ำน้ัน ซึ่งเป็นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถ 
สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท) 

2561 2560 นโยบายการก�าหนดราคา

รายการธุรกิจกับผู้ถือหุ้น

ดอกเบี้ยจ่ำย - 0.3 อัตรำร้อยละ 5 ต่อปี

ค่ำธรรมเนียมกำรค�้ำประกัน 0.2 0.4 อัตรำร้อยละ 1 ต่อปี

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร - 135.9 รำคำใกล้เคียงกับรำคำตลำด

 ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริษัทและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 มีรำยละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

2561 2560

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 

ผู้ถือหุ้น - 410

รวมค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน - 410

 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

 ในระหว่ำงปีสิน้สดุวันที ่31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บรษิทัมค่ีำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนกังำนท่ีให้แก่กรรมกำรและผูบ้รหิำร 
ดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท) 

2561 2560

ผลประโยชน์ระยะสั้น 29.8 23.0

ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน 1.4 1.1
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 แนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต
 บริษัทอำจมีกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกันในอนำคตอย่ำงต่อเน่ืองซึ่งจะเป็นไปตำมลักษณะกำรท�ำธุรกิจกำรค้ำท่ัวไปและจะ 
มีกำรก�ำหนดนโยบำยกำรเข้ำท�ำรำยกำรระหว่ำงกันอย่ำงชัดเจน โดยเป็นรำคำและเงื่อนไขกำรค้ำตำมปกติของธุรกิจเช่นเดียว 
กับท่ีก�ำหนดให้กับบุคคล และ/หรือบริษัทท่ีไม่เก่ียวข้องกัน เช่น กำรซื้อสินค้ำกำรให้หรือรับบริกำรต่ำง ๆ รวมท้ังกำรค�้ำประกัน
วงเงินสินเชื่อของกรรมกำรบริษัท โดยรำยกำรระหว่ำงกันท่ีจะเกิดขึ้นน้ันเป็นไปเพ่ือควำมจ�ำเป็นในกำรด�ำเนินธุรกิจของ
บริษัท และเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของบริษัท นอกจำกน้ี บริษัทไม่มีนโยบำยให้กรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำนกู้ยืมจำกบริษัท  
ทัง้น้ี คณะกรรมกำรตรวจสอบจะพิจำรณำตรวจสอบกำรปฏบิติัตำมหลกัเกณฑ์และให้ควำมเหน็ถึงควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร
ที่เกิดขึ้นทุกไตรมำส โดยปัจจุบัน บริษัทอยู่ระหว่ำงด�ำเนินกำรในกำรปลดกำรค�้ำประกันวงเงินสินเชื่อของกรรมกำร และผู้ถือหุ้น
ของบริษัท กับธนำคำรพำณิชย์ที่ยังมีรำยกำรดังกล่ำวคงค้ำงอยู่

 ส�ำหรับรำยกำรระหว่ำงกันที่มิได้เป็นไปตำมธุรกิจปกติท่ีอำจเกิดข้ึนในอนำคต บริษัทจะจัดให้มีคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
เข้ำมำสอบทำนกำรปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และแสดงเหตุผลในกำรท�ำรำยกำรดังกล่ำวก่อนท่ีบริษัทจะเข้ำท�ำรำยกำรน้ัน ๆ  
โดยให้ควำมเห็นเก่ียวกับควำมจ�ำเป็นของกำรเข้ำท�ำรำยกำร ควำมสมเหตุสมผล และควำมเหมำะสมด้ำนรำคำของรำยกำร
นั้น โดยพิจำรณำจำกเงื่อนไขต่ำง ๆ ให้เป็นไปตำมลักษณะกำรด�ำเนินกำรค้ำปกติในรำคำตลำด ซึ่งสำมำรถเปรียบเทียบได้กับ
รำคำท่ีเกิดขึ้นกับบุคคลภำยนอกในกรณีที่คณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมช�ำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันท่ีอำจ 
เกิดขึ้น บริษัทจะให้บุคคลที่มีควำมรู้ควำมช�ำนำญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี ผู้ประเมินรำคำทรัพย์สิน ส�ำนักกฎหมำย เป็นต้น  
ท่ีเป็นอิสระจำกบริษัท และบุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแย้งเป็นผู้ให้ควำมเห็นเก่ียวกับรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำว เพ่ือน�ำไปใช้ 
ประกอบกำรตัดสินใจของคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพ่ือให้คณะกรรมกำรตรวจสอบน�ำเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำร หรือ 
ผู้ถือหุ้น ตำมแต่กรณี โดยจะด�ำเนินกำรตำมมำตรกำรและข้ันตอนกำรอนุมัติกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกันตำมท่ีระบุข้ำงต้น  
อย่ำงไรก็ตำมรำยกำรระหว่ำงกันที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ท่ีอำจเกิดขึ้นในอนำคต คณะกรรมกำรบริษัท
จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์และข้อบังคับประกำศค�ำสั่ง หรือข้อก�ำหนดของ 
คณะกรรมกำรตลำดทุนและตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงกำรปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดเก่ียวกับกำรเปิดเผย 
ข้อมูลกำรท�ำรำยกำรเก่ียวโยงกัน และกำรได้มำหรือจ�ำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท หรือบริษัทย่อย ตลอดจนกำรปฏิบัต ิ
ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่ก�ำหนดโดยสภำวิชำชีพบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญำตแห่งประเทศไทย
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท		
ต่อรายงานทางการเงิน		

 คณะกรรมกำรบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบต่องบกำรเงนิของบรษิทั อนิฟอร์เมชัน่ แอนด์ คอมมวินเิคชัน่ เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหำชน) 
รวมถึงสำรสนเทศทำงกำรเงินที่ปรำกฏในรำยงำนประจ�ำปี งบกำรเงินดังกล่ำวจัดท�ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
โดยเลือกใช้นโยบำยบัญชีที่เหมำะสมและถือปฏิบัติอย่ำงสม�่ำเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่ำงรอบคอบ และประมำณกำรท่ีเหมำะสม
ที่สุดในกำรจัดท�ำ รวมทั้งมีกำรเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 

 งบกำรเงินดังกล่ำวได้ผ่ำนกำรตรวจสอบและให้ควำมเห็นชอบจำกผู้สอบบัญชีรับอนุญำตที่เป็นอิสระ คือ บริษัท ส�ำนักงำน 
อีวำย จ�ำกัด ซึ่งในกำรตรวจสอบน้ัน คณะกรรมกำรบริษัท ได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสำรต่ำง ๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสำมำรถ 
ตรวจสอบและแสดงควำมเหน็ได้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัช ีโดยควำมเหน็ของผูส้อบบญัชไีด้ปรำกฏในรำยงำนของผูส้อบบญัชี 
ซึ่งแสดงไว้ในรำยงำนประจ�ำปีแล้ว

 คณะกรรมกำรบรษิทัได้จดัให้มรีะบบกำรควบคมุภำยในและกำรตรวจสอบภำยในท่ีเหมำะสมและมปีระสทิธิผล เพ่ือให้มัน่ใจ
ได้ว่ำกำรบันทึกข้อมูลทำงบัญชีมีควำมถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะด�ำรงรักษำไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท และป้องกันมิให้
เกิดกำรทุจริต หรือกำรด�ำเนินกำรที่ผิดปกติอย่ำงมีนัยส�ำคัญ

 คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ 3 ท่ำน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและ
มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพ่ือท�ำหน้ำท่ีก�ำกับดูแล สอบทำนคุณภำพของรำยงำนทำงกำรเงิน มีระบบกำรควบคุมภำยใน  
และระบบกำรตรวจสอบภำยในที่เหมำะสมและมีประสิทธิผล และควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบได้แสดงไว้ในรำยงำน
ประจ�ำปีแล้ว

 คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเห็นว่ำ ระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัท โดยรวมอยู่ในระดับที่น่ำพอใจ และสำมำรถสร้ำง
ควำมเชื่อมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลต่อควำมเชื่อถือได้ของงบกำรเงินบริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด 
(มหำชน) ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 ที่มีควำมถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
และปฎิบัติถูกต้องตำมกฎหมำย และกฎระเบียบของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

(นายเสกสรรศ์  รอยลาภเจริญพร)

ประธำนกรรมกำรบริษัท

(นายมนชัย  มณีไพโรจน์)

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชัน่ เน็ทเวิร์คส จ ำกดั (มหำชน)                                     

ความเห็น 
ขำ้พเจำ้ได้ตรวจสอบงบกำรเงินของบริษทั อินฟอร์เมชัน่ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ ำกดั (มหำชน) 
(บริษทัฯ) ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี  31 ธันวำคม 2561 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ       
งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงิน รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั   

ขำ้พเจำ้เห็นวำ่งบกำรเงินขำ้งตน้น้ีแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสด 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั อินฟอร์เมชัน่ แอนด์ คอมมิวนิเคชัน่ เน็ทเวิร์คส จ ำกดั (มหำชน) โดยถูกตอ้ง
ตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ควำมรับผดิชอบของขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวไวใ้นวรรค 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้มีควำมเป็นอิสระจำก
บริษทัฯตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวชิำชีพบญัชีท่ีก ำหนดโดยสภำวชิำชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบักำรตรวจสอบงบกำรเงิน และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดดำ้นจรรยำบรรณอ่ืน ๆ ตำมท่ีระบุในขอ้ก ำหนด
นั้นดว้ย ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดง
ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  
เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบคือเร่ืองต่ำงๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดตำมดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิำชีพของขำ้พเจำ้      
ในกำรตรวจสอบงบกำรเงินส ำหรับงวดปัจจุบนั ขำ้พเจำ้ไดน้ ำเร่ืองเหล่ำน้ีมำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบ
งบกำรเงินโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้ไม่ไดแ้สดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส ำหรับ
เร่ืองเหล่ำน้ี  

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตำมควำมรับผิดชอบท่ีไดก้ล่ำวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ  
งบการเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ซ่ึงไดร้วมควำมรับผดิชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่ำน้ีดว้ย กำรปฏิบติังำนของขำ้พเจำ้ได้
รวมวธีิกำรตรวจสอบท่ีออกแบบมำเพื่อตอบสนองต่อกำรประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง
อนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน ผลของวธีิกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ ซ่ึงไดร้วมวธีิกำรตรวจสอบส ำหรับเร่ืองเหล่ำน้ี
ดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินโดยรวม 

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ พร้อมวธีิกำรตรวจสอบส ำหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

การรับรู้รายได้ 
บริษทัฯไดเ้ปิดเผยนโยบำยกำรรับรู้รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำรตำมสัญญำ ประมำณกำรตน้ทุนโครงกำรตำมสัญญำ
และส ำรองเผื่อผลขำดทุนส ำหรับโครงกำรตำมสัญญำ ไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 4.1 ก) และ ขอ้ 4.1 ข) 
ขำ้พเจำ้พิจำรณำวำ่ กำรรับรู้รำยไดแ้ละประมำณกำรผลขำดทุนท่ีอำจจะเกิดข้ึนจำกสัญญำเป็นควำมเส่ียงท่ีมีนยัส ำคญั
ในกำรตรวจสอบ เน่ืองจำกรำยไดจ้ำกสัญญำท่ีบริษทัฯรับรู้ในแต่ละงวดมีจ ำนวนเงินท่ีมีสำระส ำคญัเม่ือเปรียบเทียบ
กบัรำยไดร้วมของบริษทัฯ นอกจำกน้ี กระบวนกำรในกำรวดัมูลค่ำรวมถึงรอบระยะเวลำท่ีเหมำะสมในกำรรับรู้
รำยไดแ้ละประมำณกำรผลขำดทุนท่ีอำจจะเกิดข้ึนนั้นเป็นเร่ืองท่ีตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีมีนยัส ำคญัของผูบ้ริหำรในกำร
ประเมินขั้นควำมส ำเร็จของงำนและควำมน่ำจะเป็นของโอกำสท่ีจะเกิดผลขำดทุนและวดัมูลค่ำผลขำดทุนท่ีอำจจะ
เกิดข้ึน รวมทั้งบริษทัฯอำจเขำ้ท ำสัญญำรองฉบบัอ่ืนซ่ึงอำจมีผลกระทบต่อเง่ือนไขในสัญญำหลกัซ่ึงท ำให้เกิดควำม
เส่ียงเก่ียวกบัมูลค่ำและระยะเวลำในกำรรับรู้รำยไดแ้ละประมำณกำรผลขำดทุนท่ีอำจจะเกิดข้ึนจำกสัญญำ 

ขำ้พเจำ้ไดป้ระเมินและทดสอบระบบกำรควบคุมภำยในท่ีบริษทัฯไดก้ ำหนดใหมี้ข้ึนเพื่อควบคุมกระบวนกำรในกำร
ท ำสัญญำ กำรประมำณกำรและกำรปรับเปล่ียนตน้ทุนโครงกำร กำรบนัทึกรับรู้รำยได ้และกำรประมำณกำรขั้น
ควำมส ำเร็จของงำนและผลขำดทุนท่ีอำจจะเกิดข้ึนจำกสัญญำ โดยกำรสอบถำมผูรั้บผิดชอบ ท ำควำมเขำ้ใจและเลือก
ตวัอยำ่งมำสุ่มทดสอบกำรปฏิบติัตำมกำรควบคุมท่ีบริษทัฯออกแบบไว ้ 

นอกจำกน้ี ขำ้พเจำ้ไดเ้ลือกสัญญำท่ีส ำคญัและสุ่มตวัอยำ่งเพิ่มเติมเพื่อ 

• อ่ำนสัญญำดงักล่ำวเพื่อพิจำรณำเง่ือนไขต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวกบักำรรับรู้รำยได ้

• สอบถำมผูบ้ริหำรและวศิวกร/ผูค้วบคุมโครงกำรของบริษทัฯเก่ียวกบัเง่ือนไขและควำมเส่ียงต่ำง ๆ ของสัญญำ
ดงักล่ำวเก่ียวกบักำรรับรู้รำยไดแ้ละประมำณกำรผลขำดทุนท่ีอำจจะเกิดข้ึน  
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• สอบถำมผูบ้ริหำรและวศิวกร/ผูค้วบคุมโครงกำรของบริษทัฯท่ีรับผดิชอบและท ำควำมเขำ้ใจกระบวนกำรท่ี
บริษทัฯใชใ้นกำรประเมินขั้นควำมส ำเร็จของงำนและกำรประมำณตน้ทุนตลอดทั้งโครงกำร เปรียบเทียบ
ประมำณกำรตน้ทุนโครงกำรกบัแผนงบประมำณส ำหรับแต่ละโครงกำรท่ีไดรั้บกำรอนุมติัจำกผูมี้อ ำนำจและ
สุ่มทดสอบกบัเอกสำรท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงพิจำรณำเหตุผลของกำรปรับเปล่ียนตน้ทุนโครงกำรท่ีเกิดข้ึน และ
เปรียบเทียบกำรประมำณกำรในอดีตของผูบ้ริหำรโครงกำรดงักล่ำวกบัตน้ทุนโครงกำรท่ีเกิดข้ึนจริงเพื่อ
ประเมินควำมสำมำรถในกำรประมำณกำรตน้ทุนโครงกำรของผูบ้ริหำรโครงกำร ตรวจสอบตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริง
กบัเอกสำรประกอบรำยกำร และทดสอบกำรค ำนวณขั้นควำมส ำเร็จของงำนจำกตน้ทุนจริงท่ีเกิดข้ึน รวมทั้ง
วเิครำะห์เปรียบเทียบขั้นควำมส ำเร็จของงำนท่ีเกิดจำกตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงกบัขั้นควำมส ำเร็จของงำนท่ีประเมิน
โดยวศิวกร/ผูค้วบคุมโครงกำรของบริษทัฯ 

• ประเมินกำรประมำณผลขำดทุนท่ีอำจจะเกิดข้ึนของผูบ้ริหำรโดยกำรวิเครำะห์ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงของตน้ทุน
โครงกำรกบัประมำณกำรตน้ทุนโครงกำร 

• ตรวจสอบรำยกำรบนัทึกบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบับญัชีรำยไดซ่ึ้งถูกบนัทึกผำ่นสมุดรำยวนัทัว่ไปเพื่อหำควำม
ผดิปกติในกำรบนัทึกรำยกำรดงักล่ำว  

• พิจำรณำกำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัเกณฑก์ำรรับรู้รำยไดแ้ละประมำณกำรผลขำดทุนท่ีอำจจะเกิดข้ึนใน            
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 

ข้อมูลอ่ืน  
ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรำยงำนประจ ำปีของบริษทัฯ (แต่ไม่รวมถึงงบ
กำรเงินและรำยงำนของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรำยงำนนั้น) ซ่ึงคำดวำ่จะถูกจดัเตรียมใหก้บัขำ้พเจำ้ภำยหลงัวนัท่ี
ในรำยงำนของผูส้อบบญัชีน้ี 

ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะกำรใหค้วำม
เช่ือมัน่ในรูปแบบใดๆต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ควำมรับผดิชอบของขำ้พเจำ้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำวำ่ขอ้มูลอ่ืนนั้นมี
ควำมขดัแยง้ท่ีมีสำระส ำคญักบังบกำรเงินหรือกบัควำมรู้ท่ีไดรั้บจำกกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้หรือไม่ หรือ
ปรำกฏวำ่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่  

เม่ือขำ้พเจำ้ไดอ่้ำนรำยงำนประจ ำปีของบริษทัฯตำมท่ีกล่ำวขำ้งตน้ และหำกสรุปไดว้ำ่มีกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้จะส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวใหผู้มี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลทรำบเพื่อใหมี้กำร
ด ำเนินกำรแกไ้ขท่ีเหมำะสมต่อไป 
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ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 
ผูบ้ริหำรมีหนำ้ท่ีรับผดิชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำน้ีโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำน       
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน และรับผดิชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำวำ่จ ำเป็นเพื่อใหส้ำมำรถ
จดัท ำงบกำรเงินท่ีปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลำด 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงิน ผูบ้ริหำรรับผดิชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของบริษทัฯในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 
กำรเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่ำว และกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับ
กิจกำรท่ีด ำเนินงำนต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหำรมีควำมตั้งใจท่ีจะเลิกบริษทัฯหรือหยดุด ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถ
ด ำเนินงำนต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลมีหนำ้ท่ีในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทัฯ 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลวำ่งบกำรเงินโดยรวมปรำศจำก
กำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ ไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด และ
เสนอรำยงำนของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมควำมเห็นของขำ้พเจำ้อยูด่ว้ย ควำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลคือควำมเช่ือมัน่
ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นกำรรับประกนัวำ่กำรปฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีจะสำมำรถตรวจ
พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอำจเกิดจำกกำรทุจริต
หรือขอ้ผิดพลำดและถือวำ่มีสำระส ำคญัเม่ือคำดกำรณ์อยำ่งสมเหตุสมผลไดว้ำ่รำยกำรท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละ
รำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกนัจะมีผลต่อกำรตดัสินใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บกำรเงินจำกกำรใชง้บกำรเงิน
เหล่ำน้ี 

ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ขำ้พเจำ้ใชดุ้ลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยีย่งผู ้
ประกอบวชิำชีพตลอดกำรตรวจสอบ และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินควำมเส่ียงท่ีอำจมีกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน ไม่วำ่
จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด ออกแบบและปฏิบติังำนตำมวธีิกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อควำม
เส่ียงเหล่ำนั้น และไดห้ลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็น
ของขำ้พเจำ้ ควำมเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรทุจริตจะสูง
กวำ่ควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกขอ้ผิดพลำด เน่ืองจำกกำรทุจริตอำจเก่ียวกบักำรสมรู้ร่วมคิด กำรปลอมแปลงเอกสำร
หลกัฐำน กำรตั้งใจละเวน้กำรแสดงขอ้มูล กำรแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตำมขอ้เทจ็จริงหรือกำรแทรกแซงกำร
ควบคุมภำยใน 
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• ท ำควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธีิกำรตรวจสอบ
ใหเ้หมำะสมกบัสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของกำร
ควบคุมภำยในของบริษทัฯ 

• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบญัชี
และกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหำรจดัท ำ 

• สรุปเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับกิจกำรท่ีด ำเนินงำนต่อเน่ืองของผูบ้ริหำร และ
สรุปจำกหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุกำรณ์หรือ
สถำนกำรณ์ท่ีอำจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อควำมสำมำรถของบริษทัฯในกำรด ำเนินงำน
ต่อเน่ืองหรือไม่ หำกขำ้พเจำ้ไดข้อ้สรุปวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้จะตอ้งใหข้อ้สังเกตไวใ้น
รำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบกำรเงิน หรือหำกเห็นวำ่กำรเปิดเผย
ดงักล่ำวไม่เพียงพอ ขำ้พเจำ้จะแสดงควำมเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขำ้พเจำ้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐำนกำร
สอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ อยำ่งไรก็ตำม เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์
ในอนำคตอำจเป็นเหตุใหบ้ริษทัฯตอ้งหยดุกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองได ้

• ประเมินกำรน ำเสนอ โครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวำ่งบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรหรือไม่  

ขำ้พเจำ้ไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลในเร่ืองต่ำงๆซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบ
ตำมท่ีไดว้ำงแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส ำคญัท่ีพบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส ำคญัในระบบกำร
ควบคุมภำยในหำกขำ้พเจำ้ไดพ้บในระหวำ่งกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดใ้หค้  ำรับรองแก่ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลวำ่ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัควำมเป็นอิสระและไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลเก่ียวกบัควำมสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึง
ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่มีเหตุผลท่ีบุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำวำ่กระทบต่อควำมเป็นอิสระของขำ้พเจำ้และมำตรกำรท่ี
ขำ้พเจำ้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้ำ้พเจำ้ขำดควำมเป็นอิสระ 
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จำกเร่ืองทั้งหลำยท่ีส่ือสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแล ขำ้พเจำ้ไดพ้ิจำรณำเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดในกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินในงวดปัจจุบนัและก ำหนดเป็นเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ ขำ้พเจำ้ไดอ้ธิบำยเร่ืองเหล่ำน้ีไวใ้น
รำยงำนของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมำยหรือขอ้บงัคบัห้ำมไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่ำวต่อสำธำรณะ หรือใน
สถำนกำรณ์ท่ียำกท่ีจะเกิดข้ึน ขำ้พเจำ้พิจำรณำวำ่ไม่ควรส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวในรำยงำนของขำ้พเจำ้เพรำะกำรกระท ำ
ดงักล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผลวำ่จะมีผลกระทบในทำงลบมำกกวำ่ผลประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สีย
สำธำรณะจะไดจ้ำกกำรส่ือสำรดงักล่ำว 

ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผดิชอบงำนสอบบญัชีและกำรน ำเสนอรำยงำนฉบบัน้ี 

กฤษดำ เลิศวนำ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4958 

บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 20 กุมภำพนัธ์ 2562 
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บริษัท อินฟอร์เมช่ัน แอนด์ คอมมิวนิเคช่ัน เน็ทเวร์ิคส จ ำกัด (มหำชน) 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2561

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2561 2560

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 350,281,450       188,468,292       
เงินลงทุนชัว่คราว - เงินฝากประจ าธนาคาร 37,517,585         643,799              
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 8 144,787,004       308,057,553       
รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระ 177,416,758       143,668,591       
สินคา้คงเหลือ 9 55,967,444         148,748,085       
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้และบริการ 1,952,367           18,557,122         
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 7,910,661           24,146,050         
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 775,833,269       832,289,492       
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 10 67,216,899         128,955,795       
ส่วนปรับปรุงส านกังานและอุปกรณ์ 11 8,046,003           5,241,001           
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 198,796              112,039              
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 17 2,326,720           1,737,494           
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 560,749              2,924,540           
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 78,349,167         138,970,869       
รวมสินทรัพย์ 854,182,436       971,260,361       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหำชน)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหำชน)
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บริษัท อินฟอร์เมช่ัน แอนด์ คอมมิวนิเคช่ัน เน็ทเวร์ิคส จ ำกัด (มหำชน) 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2561

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2561 2560

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 12 250,118,410       372,641,424       
ตน้ทุนท่ียงัไม่เรียกช าระ 44,953,937         35,888,410         
รายไดรั้บล่วงหนา้จากลูกคา้ 16,509,989         40,630,666         
หน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 464,730              421,487              
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 16,080,156         18,846,921         
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 328,127,222       468,428,908       
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
หน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือ - สุทธิจากส่วนท่ีถึง
   ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 965,986              1,430,716           
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 13 6,035,636           5,059,558           
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 7,001,622           6,490,274           
รวมหนีสิ้น 335,128,844       474,919,182       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหำชน)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท อินฟอร์เมช่ัน แอนด์ คอมมิวนิเคช่ัน เน็ทเวร์ิคส จ ำกัด (มหำชน) 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2561

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2561 2560

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
   ทุนจดทะเบียน
      หุ้นสามญั 450,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 225,000,000       225,000,000       
   ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลค่าแลว้
      หุ้นสามญั 450,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 225,000,000       225,000,000       
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 155,062,688       155,062,688       
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 15 10,300,000         6,000,000           
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 128,690,904       110,278,491       
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 519,053,592       496,341,179       
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 854,182,436       971,260,361       

-                      -                      
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหำชน)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท อินฟอร์เมช่ัน แอนด์ คอมมิวนิเคช่ัน เน็ทเวร์ิคส จ ำกัด (มหำชน) 
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2561 2560

รำยได้
รายไดจ้ากการขายและบริการ 1,015,546,157    956,848,580       
รายไดอ่ื้น 2,402,212           1,670,120           
รวมรำยได้ 1,017,948,369    958,518,700       
ค่ำใช้จ่ำย
ตน้ทุนขายและบริการ 844,399,312       811,615,473       
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย 23,249,885         21,634,021         
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 42,424,343         39,605,813         
รวมค่ำใช้จ่ำย 910,073,540       872,855,307       
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 107,874,829       85,663,393         
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (13,440)               (57,536)               
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 107,861,389       85,605,857         
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 17 (23,080,687)        (19,430,331)        
ก ำไรส ำหรับปี 84,780,702         66,175,526         

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 931,332              -                          
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี 931,332              -                          

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 85,712,034         66,175,526         

ก ำไรต่อหุ้น 18
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน
   ก าไรส าหรับปี 0.19                    0.20                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหำชน)

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท อินฟอร์เมช่ัน แอนด์ คอมมิวนิเคช่ัน เน็ทเวร์ิคส จ ำกัด (มหำชน) 
งบกระแสเงินสด
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561

(หน่วย: บาท)
2561 2560

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน
ก าไรก่อนภาษี 107,861,389       85,605,857         
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมด าเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 1,986,651           1,362,317           
   ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายส่วนปรับปรุงส านกังานและอุปกรณ์ 29,803                220,363              
   ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายภาษีถูกหกั ณ ท่ีจ่าย 4,906,132           4,441,273           
   ส ารองค่าปรับงานล่าชา้และการรับประกนัผลงาน 1,993,270           907,349              
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 2,140,243           1,676,760           
   (ก าไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (25,671)               971                     
   ดอกเบ้ียรับ (1,870,471)          (1,234,955)          
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 13,440                57,536                
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินด าเนินงาน 117,034,786       93,037,471         
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 163,270,549       (78,904,744)        
   รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระ (33,748,167)        (16,259,063)        
   สินคา้คงเหลือ 92,780,641         (147,602,207)      
   เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้และบริการ 16,604,755         (14,235,563)        
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 13,794,693         (13,396,677)        
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (29,017)               9,000                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกระแสเงินสด

บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหำชน)

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
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บริษัท อินฟอร์เมช่ัน แอนด์ คอมมิวนิเคช่ัน เน็ทเวร์ิคส จ ำกัด (มหำชน) 
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561

(หน่วย: บาท)
2561 2560

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (122,705,751)      206,271,097       
   ตน้ทุนท่ียงัไม่เรียกช าระ 9,065,527           (11,223,797)        
   รายไดรั้บล่วงหนา้จากลูกคา้ (24,120,677)        14,988,130         
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (7,401,263)          5,486,092           
เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 224,546,076       38,169,739         
   จ่ายดอกเบ้ีย (13,440)               (219,436)             
   จ่ายภาษีเงินได้ (21,261,519)        (21,038,739)        
เงินสดสุทธิจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 203,271,117       16,911,564         
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว่คราวเพ่ิมข้ึน (36,873,786)        (435,260)             
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 61,738,896         (76,549,560)        
ซ้ืออุปกรณ์ (4,551,579)          (1,577,979)          
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (161,860)             (54,500)               
ดอกเบ้ียรับ 1,811,478           832,615              
เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 21,963,149         (77,784,684)        
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดรับจากการเพ่ิมทุน -                          270,800,000       
เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายออกหุ้นเพ่ิมทุน -                          (7,171,640)          
เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีทลดลง -                          (37,939,014)        
เงินกูย้มืจากผูถื้อหุ้นลดลง -                          (21,946,379)        
เงินสดจ่ายหน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือ (421,487)             (56,242)               
จ่ายเงินปันผล (62,999,621)        -                          
เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน (63,421,108)        203,686,725       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้สุทธิ 161,813,158       142,813,605       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 188,468,292       45,654,687         
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยปี 350,281,450       188,468,292       

-                          -                          ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
   อุปกรณ์เพ่ิมข้ึนจากเจา้หน้ีอ่ืน 194,775              106,089              
   อุปกรณ์เพ่ิมข้ึนจากหน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือ -                          1,842,112           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหำชน)

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท อนิฟอร์เมช่ัน แอนด์ คอมมิวนิเคช่ัน เน็ทเวร์ิคส จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561  

1. ข้อมูลทัว่ไป 
 บริษทั อินฟอร์เมชัน่ แอนด์ คอมมิวนิเคชัน่ เน็ทเวิร์คส จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”) จดทะเบียนเป็น

บริษทัมหำชนเม่ือวนัท่ี 25 เมษำยน 2560 บริษทัฯมีภูมิล ำเนำในประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ
คือให้บริกำรติดตั้งงำนระบบโทรคมนำคม ท่ีอยูต่ำมท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยูท่ี่ 393 อำคำรดี.เค.เจ 
ชั้น 5 ถนนสุคนธสวสัด์ิ แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 

 ตลำดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ ไดรั้บหุน้สำมญัของบริษทัฯเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและเร่ิมท ำกำรซ้ือขำย
ในตลำดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ ตั้งแต่วนัท่ี 15 กนัยำยน 2560 

2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 
งบกำรเงินน้ีจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีก ำหนดในพระรำชบญัญติัวิชำชีพบญัชี 
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงินตำมขอ้ก ำหนดในประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ลงวนัท่ี                        
11 ตุลำคม 2559 ออกตำมควำมในพระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบกำรเงินฉบบัภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบบั
ภำษำองักฤษแปลจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยน้ี 

 งบกำรเงินน้ีได้จัดท ำข้ึนโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมเวน้แต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่ำงอ่ืนในนโยบำย                 
กำรบญัชี 

3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 
ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

 ในระหวำ่งปี บริษทัฯไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ  ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมี              
รอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2561 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินระหวำ่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงและอธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบักำรเปิดเผย
ขอ้มูลในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติัน้ี
ไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของบริษทัฯ 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหำชน)

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561



บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2561

122 2 

ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิม
ในหรือหลงัวนัที ่1 มกรำคม 2562 

 สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่จ  ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส ำหรับ                 
งบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกรำคม 2562 มำตรฐำนกำรรำยงำน                
ทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจัดให้มี ข้ึนเพื่อให้มี เน้ือหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำน                 
กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชัดเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติั
ทำงกำรบญัชีและกำรใหแ้นวปฏิบติัทำงบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน  

 ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯเช่ือวำ่มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุงดงักล่ำวส่วนใหญ่จะไม่
มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินเม่ือน ำมำถือปฏิบัติ อย่ำงไรก็ตำม มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้กำรเปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญั สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที ่15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำทีท่ ำกบัลูกค้ำ 
 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 ใช้แทนมำตรฐำนกำรบญัชีและกำรตีควำมมำตรฐำน              

กำรบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี  

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญำก่อสร้ำง 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได ้
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได ้- รำยกำรแลกเปล่ียนเก่ียวกบั

บริกำรโฆษณำ 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สัญญำส ำหรับกำรก่อสร้ำง
อสังหำริมทรัพย ์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง กำรโอนสินทรัพยจ์ำกลูกคำ้ 

 กิจกำรตอ้งใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ทุกสัญญำ ยกเวน้
สัญญำท่ีอยู่ในขอบเขตของมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับอ่ืน มำตรฐำนฉบับน้ีได้ก ำหนดหลักกำร 5 
ขั้นตอนส ำหรับกำรรับรู้รำยไดท่ี้เกิดข้ึนจำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ โดยกิจกำรจะรับรู้รำยไดใ้นจ ำนวน
เงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจกำรคำดวำ่จะมีสิทธิไดรั้บจำกกำรแลกเปล่ียนสินคำ้หรือบริกำรท่ีได้
ส่งมอบให้แก่ลูกคำ้ และก ำหนดให้กิจกำรตอ้งใช้ดุลยพินิจและพิจำรณำขอ้เท็จจริงและเหตุกำรณ์ท่ี
เก่ียวขอ้งทั้งหมดในกำรพิจำรณำตำมหลกักำรในแต่ละขั้นตอน  
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ฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯคำดว่ำกำรน ำมำตรฐำนฉบับน้ีมำใช้ จะมีผลให้เกิดรำยกำรปรับปรุงจำก
รำยกำรดงัต่อไปน้ี  

- กำรรับประกนัประเภทกำรให้บริกำร - บริษทัฯพิจำรณำวำ่กำรรับประกนัส ำหรับกำรให้บริกำรและ
กำรซ่อมบ ำรุงแก่ลูกค้ำเพิ่มเติมท่ีเกินกว่ำปกติจะต้องรับรู้เป็นรำยได้ตลอดระยะเวลำของ                     
กำรใหบ้ริกำรในอนำคต จำกเดิมท่ีรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของรำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร 

ค. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่
มีรอบระยะเวลำบัญชีทีเ่ร่ิมในหรือหลังวนัที่ 1 มกรำคม 2563 
ในระหวำ่งปีปัจจุบนั สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำง
กำรเงิน ประกอบดว้ยมำตรฐำนและกำรตีควำมมำตรฐำน จ ำนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 7 กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 16 กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดงักล่ำวขำ้งตน้ ก ำหนดหลกักำรเก่ียวกบักำรจดัประเภทและกำร
วดัมูลค่ำเคร่ืองมือทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยุติธรรมหรือรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภท
ของตรำสำรทำงกำรเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร (Business 
Model) หลกักำรเก่ียวกบัวิธีกำรค ำนวณกำรด้อยค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินโดยใช้แนวคิดของผล
ขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน และหลกักำรเก่ียวกบักำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง รวมถึงกำร
แสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน และเม่ือมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
กลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช้ จะท ำให้มำตรฐำนกำรบัญชี กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี และแนวปฏิบัติ
ทำงกำรบญัชีบำงฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

ปัจจุบนัฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯอยูร่ะหว่ำงกำรประเมินผลกระทบท่ีอำจมีต่องบกำรเงินในปีท่ีเร่ิมน ำ
มำตรฐำนกลุ่มดงักล่ำวมำถือปฏิบติั 
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4. นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ  
4.1 กำรรับรู้รำยได้และค่ำใช้จ่ำย 

ก) รำยได ้

 ขายและบริการ 

 รำยได้จำกกำรให้บริกำรติดตั้งตำมสัญญำท่ีระบุค่ำบริกำรไวอ้ย่ำงแน่นอนจะรับรู้รำยได้ตำมขั้น
ควำมส ำเร็จของงำน ขั้นควำมส ำเร็จของงำนค ำนวณโดยกำรเปรียบเทียบตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนของงำนท่ี
เสร็จจนถึงปัจจุบนักบัตน้ทุนงำนทั้งหมดท่ีคำดว่ำจะใช้  รำยได้ท่ีรับรู้แล้วแต่ยงัไม่ถึงก ำหนดเรียก
ช ำระตำมสัญญำแสดงไวเ้ป็น “รำยไดท่ี้ยงัไม่เรียกช ำระ” ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

 รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรและซ่อมบ ำรุงรับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริกำรแลว้ตำมงวดระยะเวลำ 

รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้รับรู้เม่ือบริษทัฯไดโ้อนควำมเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีนยัส ำคญัของควำม
เป็นเจำ้ของสินคำ้ให้กบัผูซ้ื้อแล้ว รำยได้จำกกำรขำยแสดงมูลค่ำตำมรำคำในใบก ำกบัสินคำ้โดยไม่
รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม ส ำหรับสินคำ้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจำกหกัส่วนลดแลว้ 

 ดอกเบีย้รับ 

 ดอกเบ้ียรับถือเป็นรำยไดต้ำมเกณฑค์งคำ้งโดยค ำนึงถึงอตัรำผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

 รำยไดอ่ื้นบนัทึกตำมเกณฑค์งคำ้ง  

ข) ค่ำใชจ่้ำย 

 ต้นทุนจำกกำรให้บริกำรติดตั้งและให้บริกำรซ่อมบ ำรุง และขำยสินค้ำบันทึกตำมอตัรำส่วนขั้น
ควำมส ำเร็จของงำน (รับรู้รำยไดแ้ลว้) ของประมำณกำรตน้ทุน โดยจะบนัทึกส ำรองเผื่อผลขำดทุน
ส ำหรับโครงกำรทั้งจ  ำนวนเม่ือทรำบแน่ชัดว่ำโครงกำรนั้นจะประสบผลขำดทุน ผลต่ำงระหว่ำง
ตน้ทุนท่ีบันทึกตำมอตัรำส่วนขั้นควำมส ำเร็จของประมำณกำรต้นทุนและต้นทุนงำนโครงกำรท่ี
เกิดข้ึนจริงบนัทึกเป็น “งำนระหวำ่งท ำ” ภำยใตสิ้นคำ้คงเหลือหรือ “ตน้ทุนท่ียงัไม่เรียกช ำระ” ภำยใต้
หน้ีสินหมุนเวยีน 

 ค่ำใชจ่้ำยอ่ืนบนัทึกตำมเกณฑค์งคำ้ง 

4.2 เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด 
 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมี

สภำพคล่องสูง ซ่ึงถึงก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนับจำกวนัท่ีได้มำและไม่มี
ขอ้จ ำกดัในกำรเบิกใช ้
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4.3 ลูกหนีก้ำรค้ำ 
 ลูกหน้ีกำรค้ำแสดงมูลค่ำตำมจ ำนวนมูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับ บริษัทฯบันทึกค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ

ส ำหรับผลขำดทุนโดยประมำณท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจำรณำ
จำกประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำรวเิครำะห์อำยหุน้ี  

4.4 สินค้ำคงเหลือ 
 สินคำ้ส ำเร็จรูปและงำนระหวำ่งท ำแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน (ตำมวิธีเขำ้ก่อนออกก่อน) หรือมูลค่ำสุทธิท่ี

จะไดรั้บแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกวำ่ รำคำทุนดงักล่ำวประกอบดว้ยตน้ทุนของค่ำอุปกรณ์ ค่ำแรงงำน ค่ำ
งำนผูรั้บเหมำช่วงและค่ำใชจ่้ำยอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.5 ส่วนปรับปรุงส ำนักงำนและอุปกรณ์ และค่ำเส่ือมรำคำ 
 ส่วนปรับปรุงส ำนกังำนและอุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสม และค่ำเผื่อกำร

ดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์(ถำ้มี)  

 ค่ำเส่ือมรำคำของส่วนปรับปรุงส ำนักงำนและอุปกรณ์ค ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธี
เส้นตรงตำมอำยกุำรใหป้ระโยชน์โดยประมำณดงัน้ี 

  ส่วนปรับปรุงส ำนกังำน - 10  ปี 
  เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ ำนกังำน - 5  ปี 
  เคร่ืองมือและอุปกรณ์โครงกำร - 5  ปี 
  ยำนพำหนะ - 5  ปี 
  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ฮำร์ดแวร์ - 3 - 5  ปี 
ค่ำเส่ือมรำคำรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

บริษทัฯตดัรำยกำรอุปกรณ์ ออกจำกบญัชี เม่ือจ ำหน่ำยสินทรัพยห์รือคำดว่ำจะไม่ได้รับประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใช้หรือกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย ์รำยกำรผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำย
สินทรัพย ์จะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนเม่ือบริษทัฯตดัรำยกำรสินทรัพยน์ั้นออกจำกบญัชี 

4.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่ำตัดจ ำหน่ำย 
 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำสะสม      

(ถำ้มี) ของสินทรัพยน์ั้น  

 บริษทัฯตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยุกำรให้ประโยชน์จ  ำกดัอยำ่งมีระบบตลอดอำยุกำรให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยด์งักล่ำวเม่ือมีขอ้
บ่งช้ีว่ำสินทรัพย์นั้ นเกิดกำรด้อยค่ำ บริษัทฯจะทบทวนระยะเวลำกำรตัดจ ำหน่ำยและวิธีกำรตัด
จ ำหน่ำยของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่ำวทุกส้ินปีเป็นอย่ำงน้อย ค่ำตดัจ ำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยใน
ส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 
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 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยุกำรให้ประโยชน์จ ำกดัของบริษทัฯคือ ลิขสิทธ์ิซอฟแวร์ซ่ึงมีอำยุกำรให้
ประโยชน์ 3 - 5 ปี 

4.7 รำยกำรธุรกจิกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 
 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมบริษทัฯ 

หรือถูกบริษทัฯควบคุมไม่ว่ำจะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยู่ภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบั
บริษทัฯ 

 นอกจำกน้ีบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมำยรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลหรือกิจกำรท่ีมีสิทธิ
ออกเสียงโดยทำงตรงหรือทำงออ้มซ่ึงท ำให้มีอิทธิพลอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหำรส ำคญั 
กรรมกำรหรือพนกังำนของบริษทัฯท่ีมีอ ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ 

4.8 สัญญำเช่ำระยะยำว 
 สัญญำเช่ำอำคำรและอุปกรณ์ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไป

ใหก้บัผูเ้ช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบนัทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนดว้ยมูลค่ำยุติธรรม
ของสินทรัพยท่ี์เช่ำหรือมูลค่ำปัจจุบนัสุทธิของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแลว้แต่มูลค่ำใดจะ
ต ่ำกวำ่ ภำระผกูพนัตำมสัญญำเช่ำหกัค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยำว ส่วนดอกเบ้ีย
จ่ำยจะบนัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ สินทรัพยท่ี์ไดม้ำตำมสัญญำเช่ำ
กำรเงินจะคิดค่ำเส่ือมรำคำตลอดอำยกุำรใชง้ำนของสินทรัพยท่ี์เช่ำ  

 สัญญำเช่ำอำคำรและอุปกรณ์ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อน
ไปให้กับผูเ้ช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน จ ำนวนเงินท่ีจ่ำยตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนรับรู้เป็น
ค่ำใชจ่้ำยในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตำมวธีิเส้นตรงตลอดอำยขุองสัญญำเช่ำ 

4.9 เงินตรำต่ำงประเทศ 
 บริษทัฯแสดงงบกำรเงินเป็นสกุลเงินบำท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ  
 รำยกำรท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศได้แปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้
อตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  

 ก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงในอตัรำแลกเปล่ียนได้รวมอยู่ในกำรค ำนวณผลกำร
ด ำเนินงำน 
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4.10 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 
 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯจะท ำกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของอุปกรณ์หรือสินทรัพยท่ี์ไม่

มีตวัตนของบริษทัฯหำกมีขอ้บ่งช้ีวำ่สินทรัพยด์งักล่ำวอำจดอ้ยค่ำ บริษทัฯรับรู้ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ
เม่ือมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่ำต ่ำกวำ่มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่ำ
ท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนหมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมหักตน้ทุนในกำรขำยของสินทรัพยห์รือมูลค่ำจำกกำรใช้
สินทรัพยแ์ลว้แต่รำคำใดจะสูงกวำ่  

 บริษทัฯจะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน  
4.11 ผลประโยชน์ของพนักงำน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 บริษทัฯรับรู้ เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสั เงินสมทบกองทุนประกนัสังคมและโครงกำรสะสมหุ้นส ำหรับ

พนกังำนบริษทัจดทะเบียนเป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดรำยกำร 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน  
 โครงการสมทบเงิน 

 บริษทัฯและพนกังำนไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังำนจ่ำยสะสม
และเงินท่ีบริษทัฯจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ำรองเล้ียงชีพได้แยกออกจำก
สินทรัพยข์องบริษทัฯ เงินท่ีบริษทัฯจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในปีท่ีเกิด
รำยกำร 

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน  

 บริษัทฯมีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีต้องจ่ำยให้แก่พนักงำนเม่ือออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน           
ซ่ึงบริษทัฯถือวำ่เงินชดเชยดงักล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนส ำหรับพนกังำน  

 บริษทัฯค ำนวณหน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน โดยใช้วิธีคิดลดแต่
ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit Method) โดย ผูเ้ช่ียวชำญอิสระ ไดท้  ำกำรประเมิน
ภำระผกูพนัดงักล่ำวตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั  

 ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย  ส ำหรับโครงกำร
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนจะรับรู้ทนัทีในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  
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4.12 ประมำณกำรหนีสิ้น 
 บริษทัฯจะบนัทึกประมำณกำรหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภำระผกูพนัซ่ึงเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีตได้

เกิดข้ึนแล้ว และมีควำมเป็นไปได้ค่อนขำ้งแน่นอนว่ำบริษทัฯจะเสียทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อ
ปลดเปล้ืองภำระผกูพนันั้น และบริษทัฯสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผกูพนันั้นไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ  

4.13 ภำษีเงินได้  
 ภำษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

 ภำษีเงินได้ปัจจุบัน 
 บริษทัฯบนัทึกภำษีเงินไดปั้จจุบนัตำมจ ำนวนท่ีคำดวำ่จะจ่ำยให้กบัหน่วยงำนจดัเก็บภำษีของรัฐ โดย

ค ำนวณจำกก ำไรทำงภำษีตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร 

 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
 บริษทัฯบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวระหวำ่งรำคำตำมบญัชีของสินทรัพย์

และหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนกบัฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดย
ใชอ้ตัรำภำษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  

 บริษทัฯรับรู้หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีตอ้งเสียภำษีทุกรำยกำร แต่
รับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใช้หักภำษี รวมทั้งผลขำดทุน
ทำงภำษีท่ียงัไม่ได้ใช้ในจ ำนวนเท่ำท่ีมีควำมเป็นไปได้ค่อนขำ้งแน่ท่ีบริษทัฯจะมีก ำไรทำงภำษีใน
อนำคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีใช้หักภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงั
ไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 บริษทัฯจะทบทวนมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลำ
รำยงำนและจะท ำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำว หำกมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่วำ่บริษทัฯจะ
ไม่มีก ำไรทำงภำษีเพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใช้
ประโยชน ์

 บริษทัฯจะบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหำกภำษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้ง
กบัรำยกำรท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

4.14 ตรำสำรอนุพนัธ์ 
 สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ  
 ลูกหน้ีและเจำ้หน้ีตำมสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำจะถูกแปลงค่ำตำมอตัรำแลกเปล่ียน 

ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน ก ำไรขำดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกกำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศ
ดงักล่ำวจะถูกบนัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน  
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5. กำรใช้ดุลยพนิิจและประมำณกำรทำงบัญชีทีส่ ำคัญ 
 ในกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและ

กำรประมำณกำรในเร่ืองท่ีมีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรดงักล่ำวน้ี
ส่งผลกระทบต่อจ ำนวนเงินท่ีแสดงในงบกำรเงินและต่อข้อมูลท่ีแสดงในหมำยเหตุประกอบงบ
กำรเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ีประมำณกำรไว ้กำรใช้ดุลยพินิจและกำร
ประมำณกำรท่ีส ำคญัมีดงัน้ี 

 กำรประมำณกำรรำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำรและต้นทุนขำยและบริกำร 
 ในกำรค ำนวนรำยไดจ้ำกกำรขำยและให้บริกำรและตน้ทุนขำยและบริกำร ฝ่ำยบริหำรใชดุ้ลยพินิจบน

พื้นฐำนของขอ้มูลท่ีดีท่ีสุดท่ีมีในสภำวะปัจจุบนัและประสบกำรณ์จำกกำรประกอบธุรกิจโดยอิงขอ้มูล
จำกวิศวกร/ผูค้วบคุมโครงกำรในกำรประมำณกำรตน้ทุนทั้งหมดท่ีจะใช้ในกำรให้บริกำรติดตั้งและ
ให้บริกำรซ่อมบ ำรุง ซ่ึงประกอบด้วยต้นทุนของค่ำอุปกรณ์ ค่ำแรงงำน ค่ำงำนผูรั้บเหมำช่วงและ
ค่ำใชจ่้ำยอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งของแต่ละสัญญำและจะทบทวนกำรประมำณกำรดงักล่ำวเป็นระยะๆ หรือเม่ือ
ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงแตกต่ำงจำกประมำณกำรอยำ่งมีสำระส ำคญั 

ค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี้ 
 ในกำรประมำณค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรประมำณ

กำรผลขำดทุนท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนจำกลูกหน้ีแต่ละรำย โดยค ำนึงถึงประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต 
อำยขุองหน้ีท่ีคงคำ้งและสภำวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 

6. รำยกำรธุรกจิกบับุคคลทีเ่กีย่วข้องกนั 
 ในระหวำ่งปี บริษทัฯมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั รำยกำรธุรกิจดงักล่ำวเป็นไปตำม

เง่ือนไขทำงกำรคำ้และเกณฑ์ตำมท่ีตกลงกนัระหว่ำงบริษทัฯและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่ำนั้น ซ่ึง
เป็นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี  

  (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 2561 2560 นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
รำยกำรธุรกิจกบัผูถื้อหุน้    
ดอกเบ้ียจ่ำย - 0.3 อตัรำร้อยละ 5 ต่อปี 
ค่ำธรรมเนียมกำรค ้ำประกนั 0.2 0.4 อตัรำร้อยละ 1 ต่อปี 
รำยกำรธุรกิจกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร - 135.9 รำคำใกลเ้คียงกบัรำคำตลำด 
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ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริษัทฯและกิจกำรท่ี เก่ียวข้องกัน  ณ  วันท่ี  31 ธันวำคม 2561 และ 2560 มี
รำยละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 2561 2560 
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยแก่บุคคลทีเ่กีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 12)   

ผูถื้อหุน้ - 410 
รวมค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำยแก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 410 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

ในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริษทัฯมีค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนท่ี
ใหแ้ก่กรรมกำรและผูบ้ริหำร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 2561 2560 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 29.8 23.0 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 1.4 1.1 

7. เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด  
 (หน่วย: พนับำท) 
 2561 2560 
เงินสด 17 9 
เงินฝำกธนำคำร 350,264 188,459 
รวม 350,281 188,468 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 เงินฝำกออมทรัพย ์มีอตัรำดอกเบ้ียระหวำ่งร้อยละ 0.1 ถึง 0.9 ต่อปี (2560:  
ร้อยละ 0.1 ถึง 0.4 ต่อปี) 
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8. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 
 (หน่วย: พนับำท) 
 2561 2560 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั   
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ   
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 95,835 171,601 
คำ้งช ำระ   
 ไม่เกิน 3 เดือน  44,553 69,908 
 3 - 6 เดือน 2,129 42,090 
 6 - 12 เดือน 2,128 23,952 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 144,645 307,551 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ 144,645 307,551 
ลูกหน้ีอ่ืน   
เงินทดรองจ่ำย 73 - 
อ่ืนๆ 69 506 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 142 506 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 144,787 308,057 

9. สินค้ำคงเหลือ 
 (หน่วย: พนับำท) 
 2561 2560 
งำนระหวำ่งท ำ 55,967 148,748 
รวม 55,967 148,748 

10. เงินฝำกธนำคำรทีม่ีภำระค ำ้ประกนั 
 ยอดคงเหลือน้ี คือ เงินฝำกออมทรัพย ์และเงินฝำกประจ ำซ่ึงบริษทัฯไดน้ ำไปค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือ 
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11. ส่วนปรับปรุงส ำนักงำนและอุปกรณ์ 
  (หน่วย: พนับำท) 
 ส่วน

ปรับปรุง
ส ำนกังำน 

เคร่ืองตกแต่ง
และเคร่ืองใช้
ส ำนกังำน 

เคร่ืองมือ
และอุปกรณ์
โครงกำร ยำนพำหนะ 

อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์
ฮำร์ดแวร์ 

 
 

รวม 
รำคำทุน        
1 มกรำคม 2560 965 4,205 - 1,935 2,066 9,171 
ซ้ือเพ่ิม 121 458 44 2,588 315 3,526 
ตดัจ ำหน่ำย  (535) (114) - - (37) (686) 
31 ธนัวำคม 2560 551 4,549 44 4,523 2,344 12,011 
ซ้ือเพ่ิม - 173 3,606 - 967 4,746 
ตดัจ ำหน่ำย  - (26) - - (382) (408) 
31 ธนัวำคม 2561 551 4,696 3,650 4,523 2,929 16,349 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม       
1 มกรำคม 2560 428 2,553 - 1,527 1,445 5,953 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 70 532 4 294 383 1,283 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ี 
ตดัจ ำหน่ำย (354) (79) - - (33) (466) 

31 ธนัวำคม 2560 144 3,006 4 1,821 1,795 6,770 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 55 600 464 465 327 1,911 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ี 
ตดัจ ำหน่ำย - (21) - - (357) (378) 

31 ธนัวำคม 2561 199 3,585 468 2,286 1,765 8,303 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี       
31 ธนัวำคม 2560 407 1,543 40 2,702 549 5,241 
31 ธนัวำคม 2561 352 1,111 3,182 2,237 1,164 8,046 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี        
2560 (0.30 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนกำรขำยและบริกำร ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร) 1,283 
2561 (0.93 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนกำรขำยและบริกำร ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร) 1,911 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัฯมียอดคงเหลือของยำนพำหนะซ่ึงไดม้ำภำยใตส้ัญญำเช่ำซ้ือ โดยมี
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชีเป็นจ ำนวนเงิน 1.9 ลำ้นบำท (2560: 2.4 ลำ้นบำท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัฯมีอุปกรณ์จ ำนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่ำเส่ือมรำคำหมดแลว้แต่ยงัใชง้ำนอยู ่
มูลค่ำตำมบญัชีก่อนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมของสินทรัพยด์งักล่ำวมีจ ำนวนเงินประมำณ 4.9 ลำ้นบำท 
(2560: 5.1 ลำ้นบำท)  
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12. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 
 (หน่วย: พนับำท) 
 2561 2560 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 233,972 352,954 
เจำ้หน้ีอ่ืน 1,507 1,052 
เจำ้หน้ีเงินประกนัผลงำน 484 1,875 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 14,155 16,350 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำยแก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 6) - 410 
รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 250,118 372,641 

13. ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน  
จ ำนวนเงินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนักงำนเม่ือออกจำกงำน
แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท)  
 2561 2560 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนต้นปี 5,060 3,383 
ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน :   
ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั  2,043 1,572 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 97 105 

ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน :   
(ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั   
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติฐำนดำ้นประชำกรศำสตร์ (125) - 
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติฐำนทำงกำรเงิน 9 - 
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์ (1,048) - 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนปลำยปี 6,036 5,060 

 ค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนรับรู้ในรำยกำรต่อไปน้ีในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุน  

 (หน่วย: พนับำท)  
 2561 2560 
ตน้ทุนขำยและบริกำร 437 392 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและจดัจ ำหน่ำยและกำรบริหำร 1,703 1,285 
รวมค่ำใชจ่้ำยท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน 2,140 1,677 
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 บริษทัฯคำดวำ่จะไม่มีกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนภำยใน 1 ปีขำ้งหนำ้ (2560: ไม่มี) 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 ระยะเวลำเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักในกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของ
พนกังำนของบริษทัฯประมำณ 10.65 ปี (2560: 9.62 ปี) 

 สมมติฐำนท่ีส ำคญัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 
    2561 2560 

อตัรำคิดลด 3% 3% 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน  3% 3% 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน  7% - 12% 16% 

 ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนท่ีส ำคญัต่อมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัผลประโยชน์
ระยะยำวของพนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 2561 2560 
 เพิ่มข้ึน 1% ลดลง 1% เพิ่มข้ึน 1% ลดลง 1% 

อตัรำคิดลด (533) 606 (390) 438 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน  596 (534) 541 (484) 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน  (568) 149 (423) 100 

 เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวำคม 2561 สภำนิติบญัญติัแห่งชำติไดมี้มติผ่ำนร่ำงพระรำชบญัญติัคุม้ครองแรงงำน
ฉบบัใหม่ ซ่ึงกฎหมำยดงักล่ำวอยูใ่นระหวำ่งรอประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ พระรำชบญัญติัคุม้ครอง
แรงงำนฉบับใหม่น้ีก ำหนดอตัรำค่ำชดเชยเพิ่มเติมกรณีนำยจ้ำงเลิกจำ้ง ส ำหรับลูกจำ้งซ่ึงท ำงำน
ติดต่อกันครบ  20 ปี ข้ึนไปให้ มี สิทธิได้รับค่ำชดเชยไม่น้อยกว่ำค่ ำจ้ำงอัตรำสุดท้ำย  400 วัน                             
กำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวถือเป็นกำรแกไ้ขโครงกำรส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 
และมีผลกระทบให้บริษทัฯมีหน้ีสินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนเพิ่มข้ึน 0.3 ลำ้นบำท 
บริษทัฯจะบนัทึกผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวโดยรับรู้ตน้ทุนบริกำรในอดีตเป็นค่ำใชจ่้ำย
ทนัทีในงบก ำไรขำดทุนของงวดท่ีกฎหมำยดงักล่ำวมีผลบงัคบัใช ้
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14.  ทุนเรือนหุ้น 
 เม่ือวนัท่ี 18 เมษำยน 2560 ท่ีประชุมสำมญัประจ ำปีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯไดมี้มติ 

1) อนุมติักำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำท่ีตรำไวข้องบริษทัฯจำกเดิมหุ้นละ 10 บำท เป็นหุ้นละ 0.50 บำท 
(ทุนจดทะเบียนจำกเดิมหุ้นสำมัญ  11,500,000 หุ้น  มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท เป็นหุ้นสำมัญ 
230,000,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 0.50 บำท)  

2)  อนุมติัเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จ ำนวน 110,000,000 บำท จำกเดิม 115,000,000 บำท เป็น 
225,000,000 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมญัใหม่จ  ำนวน 220,000,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.50 บำท 
ซ่ึงบริษทัฯไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 25 เมษำยน 2560 
โดยมีรำยละเอียดกำรจดัสรรหุน้ดงัน้ี 

- จดัสรรหุ้นสำมญัใหม่จ  ำนวน 100,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 0.50 บำท เพื่อเสนอขำยให้แก่                 
ผูถื้อหุ้นเดิมตำมสัดส่วน เม่ือวนัท่ี 27 เมษำยน 2560 บริษทัฯก ำหนดให้เรียกช ำระค่ำหุ้นคร้ัง
แรกร้อยละ 100 ของทุนส่วนท่ีเพิ่ม บริษทัฯไดรั้บช ำระค่ำหุน้เพิ่มทุนดงักล่ำวตำมสัดส่วนกำร
ถือหุ้นของผู ้ถือหุ้นเดิม จ ำนวน  50,000,000 บำท แล้วในเดือนเมษำยน  2560 และได้จด
ทะเบียนทุนช ำระแลว้กบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 27 เมษำยน 2560 

- จดัสรรหุ้นสำมญัใหม่จ  ำนวน 108,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขำยให้แก่ประชำชนเป็นคร้ังแรก 
(Initial Public Offering) 

-   จัดสรรหุ้นสำมัญใหม่จ  ำนวน 12,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขำยให้แก่กรรมกำรและ/หรือ
พนกังำน 

 ในระหว่ำงวนัท่ี 8 และ 11-12 กันยำยน 2560 บริษทัฯได้เสนอขำยหุ้นให้แก่ประชำชนทั่วไปและ
กรรมกำรและ/หรือพนกังำนของบริษทัฯเป็นคร้ังแรกจ ำนวน 120,000,000 หุน้ ในรำคำหุน้ละ 1.84 บำท 
มีผลท ำให้บริษัทฯมีทุนท่ีออกจ ำหน่ำยและช ำระแล้วจำกจ ำนวน 165,000,000 บำท (หุ้นสำมัญ 
330 ,000,000 หุ้น  มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท) เป็นจ ำนวน 225,000,000 บำท (หุ้นสำมัญ 
450,000,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.50 บำท) และตลำดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ ได้รับหุ้นสำมญั
จ ำนวน 450,000,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.50 บำท เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและเร่ิมท ำกำร  
ซ้ือขำยไดใ้นวนัท่ี 15 กนัยำยน 2560 

ทั้งน้ี ในกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำว บริษัทฯมีค่ำใช้จ่ำยท่ีเก่ียวข้องกับกำรเสนอขำยหุ้น
เกิดข้ึนเป็นจ ำนวนเงินประมำณ 5.7 ลำ้นบำท (สุทธิจำกภำษีเงินได ้1.4 ลำ้นบำท) ซ่ึงบริษทัฯไดบ้นัทึกหกั
กบัส่วนเกินมูลค่ำหุน้สำมญั 
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15. ส ำรองตำมกฎหมำย 
 ภำยใตบ้ทบญัญติัของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้ง

จดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหัก
ด้วยยอดขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของ                
ทุนจดทะเบียน ส ำรองตำมกฎหมำยดงักล่ำวไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเงินปันผลได ้  

16. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 
 รำยกำรค่ำใชจ่้ำยแบ่งตำมลกัษณะประกอบดว้ยรำยกำรค่ำใชจ่้ำยท่ีส ำคญัดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 2561 2560 
เงินเดือนและค่ำแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังำน 77,301 69,153 
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 1,987 1,362 
ค่ำปรับงำนล่ำชำ้และกำรรับประกนัผลงำน 1,993 907 
ค่ำรับรอง 5,864 10,005 
ซ้ือสินคำ้ 378,827 402,158 
ค่ำจำ้งผูรั้บเหมำ 311,218 510,128 
กำรเปล่ียนแปลงในสินคำ้ส ำเร็จรูปและงำนระหวำ่งท ำ 92,781 (147,602) 

17. ภำษีเงินได้  
 ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 2561 2560 
ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:   
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับปี 23,903 18,525 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:    
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชัว่ครำว (822) (529) 
ผลกระทบต่อภำษีเงินไดจ้ำกค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวกบักำรเสนอขำยหุน้ 
   เพิ่มทุนใหแ้ก่ประชนชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก (หมำยเหตุ 14) - 1,434 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 23,081 19,430 
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จ ำนวนภำษีเงินไดเ้ก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 2561 2560 
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลก ำไร                            
จำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 233 - 

รวม 233 - 

รำยกำรกระทบยอดระหวำ่งก ำไรทำงบญัชีกบัค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดมี้ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 2561 2560 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 107,861 85,606 
   

อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 20% 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัรำภำษี 21,572 17,121 
ผลกระทบทำงภำษีส ำหรับ:   
ค่ำใชจ่้ำยตอ้งหำ้ม 1,624 2,369 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พิ่มข้ึน (115) (60) 
รวม 1,509 2,309 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 23,081 19,430 

 ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีประกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 2561 2560 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี   
เจำ้หน้ีสัญญำซ้ือเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ - 5 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 1,207 1,012 
ส ำรองค่ำปรับงำนล่ำชำ้และกำรรับประกนัผลงำน 1,103 704 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 17 16 
รวม 2,327 1,737 

 



บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2561

138
18 

18. ก ำไรต่อหุ้น 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยหำรก ำไรส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก ำไร
ขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของหุน้สำมญัท่ีออกอยูใ่นระหวำ่งปี  

 2561 2560 
ก ำไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐำน   
ก ำไรส ำหรับปี (พนับำท) 84,781 66,176 
จ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั (พนัหุน้) 450,000 335,319 
ก ำไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (บำทต่อหุน้) 0.19 0.20 

19. ส่วนงำนด ำเนินงำน 
ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจ
สูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำนได้รับและสอบทำนอย่ำงสม ่ำเสมอเพื่อใช้ในกำรตดัสินใจในกำรจดัสรร
ทรัพยำกรให้กบัส่วนงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน ทั้งน้ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุด
ดำ้นกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯคือ คณะกรรมกำรบริษทัฯ 

บริษทัฯด ำเนินธุรกิจหลกัในส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีรำยงำนเพียงส่วนงำนเดียว คือ ขำยและให้บริกำร           
ติดตั้ งงำนระบบโทรคมนำคมและด ำเนินธุรกิจในเขตภูมิศำสตร์เดียว คือ ประเทศไทย บริษัทฯ
ประเมินผลกำรปฏิบติังำนของส่วนงำนโดยพิจำรณำจำกก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนซ่ึงวดั
มูลค่ำโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นกำรวดัก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนและสินทรัพยร์วมในงบ
กำรเงิน ดงันั้น รำยได ้ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน และสินทรัพยท่ี์แสดงอยูใ่นงบกำรเงิน จึงถือเป็นกำร
รำยงำนตำมส่วนงำนด ำเนินงำนและเขตภูมิศำสตร์แลว้  

ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคำ้รำยใหญ่ 

ในปี 2561 บริษทัฯ มีรำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยใหญ่จ ำนวน 4 รำย เป็นจ ำนวนเงินประมำณ 871 ลำ้นบำท 
ซ่ึงมำจำกกำรขำยและให้บริกำรติดตั้งงำนระบบโทรคมนำคม (ปี 2560 มีรำยได้จำกลูกคำ้รำยใหญ่
จ ำนวน 4 รำย เป็นจ ำนวนเงิน 807 ล้ำนบำท ซ่ึงมำจำกส่วนงำนขำยและให้บริกำรติดตั้งงำนระบบ
โทรคมนำคม) 

20. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 
 บริษทัฯและพนกังำนบริษทัฯไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพข้ึนตำมพระรำชบญัญติักองทุน

ส ำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯและพนักงำนจะจ่ำยสมทบเขำ้กองทุนเป็นรำยเดือนในอตัรำ  
ร้อยละ 5 ของเงินเดือน กองทุนส ำรองเล้ียงชีพน้ีบริหำรโดยบริษทัหลักทรัพย์จดักำรกองทุนรวม             
บวัหลวง จ ำกดั และจะจ่ำยใหแ้ก่พนกังำนเม่ือพนกังำนนั้นออกจำกงำนตำมระเบียบวำ่ดว้ยกองทุนของ
บริษทัฯ ในระหวำ่งปี 2561 บริษทัฯรับรู้เงินสมทบดงักล่ำวเป็นค่ำใชจ่้ำยจ ำนวน 2.4 ลำ้นบำท (2560: 
2.1 ลำ้นบำท) 
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21. โครงกำรสะสมหุ้นส ำหรับพนักงำนบริษัทจดทะเบียน 
เม่ือวนัท่ี 22 กุมภำพนัธ์ 2561 ท่ีประชุมกรรมกำรบริษทัฯได้มีมติอนุมติัโครงกำรสะสมหุ้นส ำหรับ
พนักงำนบริษัทจดทะเบียน โดยมีระยะเวลำ 3 ปี  นับตั้ งแต่วนัท่ี   1 สิงหำคม 2561 ถึงวนัท่ี  31 
กรกฎำคม 2564 โดยมีรูปแบบและกำรจ่ำยเงินสมทบโครงกำรดงัน้ี 

- พนกังำนจ่ำยในอตัรำร้อยละ 5 ของเงินเดือน 
- ปีท่ี 1 บริษทัฯจะจ่ำยเงินสมทบในอตัรำร้อยละ 50 จำกเงินสะสมของพนกังำน 
- ปีท่ี 2 บริษทัฯจะจ่ำยเงินสมทบในอตัรำร้อยละ 100 จำกเงินสะสมของพนกังำน 
- ปีท่ี 3 บริษทัฯจะจ่ำยเงินสมทบในอตัรำร้อยละ 150 จำกเงินสะสมของพนกังำน 

โครงกำรสะสมหุน้ส ำหรับพนกังำนบริษทัจดทะเบียนน้ีบริหำรโดยบริษทัหลกัทรัพย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย)   
จ ำกดั (มหำชน) ในระหวำ่งปี 2561 บริษทัฯไดจ่้ำยเงินสมทบโครงกำรทั้งส้ินเป็นจ ำนวน 0.5 ลำ้นบำท 

22. เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย 
เงินปันผลจ่ำยต่อหุน้ 

(บำท) 
เงินปันผลจ่ำย 
(พนับำท) 

เงินปันผลประจ ำปี 2560 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ 
เม่ือวนัท่ี 26 เมษำยน  2561 0.09* 40,500 

เงินปันผลระหวำ่งกำล 
ส ำหรับปี 2561 

ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ   
   เม่ือวนัท่ี 6 พฤศจิกำยน 2561 0.05* 22,500 

รวมเงินปันผลส ำหรับปี 2561  63,000 
(หมายเหตุ * บริษัทฯจ่ายเงินปันผลด้วยจ านวน 449,996,900 หุ้น และ 449,998,000 หุ้น ตามจ านวนท่ีบริษัท 
ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด แจ้งไว้) 

23. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ 
23.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำด ำเนินงำนและสัญญำบริกำร 

บริษทัฯไดเ้ขำ้ท ำสัญญำเช่ำด ำเนินงำนและสัญญำบริกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเช่ำอำคำร พื้นท่ีในอำคำร 
อุปกรณ์ส ำนกังำนและรถยนต ์อำยขุองสัญญำมีระยะเวลำตั้งแต่ 1 ถึง 4 ปี  

บริษทัฯ มีจ  ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยในอนำคตทั้งส้ินภำยใตส้ัญญำเช่ำด ำเนินงำนและสัญญำบริกำร 
ท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2561 2560 
จ่ำยช ำระ   

ภำยใน 1 ปี 3 2 
มำกกวำ่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 4 ปี 1 3 
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23.2 ภำระผูกพนัเกีย่วกบักำรขำยและให้บริกำรตำมสัญญำ 
 บริษทัฯมีสัญญำขำยสินคำ้และบริกำรกบัลูกคำ้ซ่ึงยงัไม่ได้ส่งมอบหรือให้บริกำรจ ำนวนประมำณ                 

1,456 ลำ้นบำท (2560: 672 ลำ้นบำท) 

23.3 กำรค ำ้ประกนั 

23.3.1 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 บริษทัฯมีหนังสือค ้ ำประกนัซ่ึงออกโดยธนำคำรในนำมบริษทัฯ
เหลืออยูเ่ป็นจ ำนวนประมำณ 194 ลำ้นบำท (2560: 182 ลำ้นบำท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภำระผกูพนั
ทำงปฏิบัติบำงประกำรตำมปกติธุรกิจของบริษัทฯ โดยประกอบด้วยหนังสือค ้ ำประกัน
ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2561 2560 

ค ้ำประกนักำรปฏิบติังำนตำมสัญญำ 130 112 
ค ้ำประกนักำรช ำระคืนเงินรับล่วงหนำ้                               64 70 
รวม 194 182 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 วงเงินสินเช่ือของหนงัสือค ้ำประกนัดงักล่ำวขำ้งตน้ค ้ำประกนัดว้ย
เงินฝำกประจ ำของบริษทัฯ (2560: ค ้ำประกนัดว้ยท่ีดินของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯและเงินฝำก
ประจ ำของบริษทัฯ) 

23.3.2 ณ วัน ท่ี  31 ธันวำคม  2561 บริษัทฯมี เลต เตอร์ออฟ เครดิต เห ลืออยู่รวม เป็นจ ำนวน                                                
1.14 ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำและ 25.02 ล้ำนบำท (2560: 0.98 ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ 
และ 49.79 ลำ้นบำท) 

24. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
24.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง 
 เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีส ำคญัของบริษทัฯตำมท่ีนิยำมอยูใ่นมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 107 “กำรแสดง

รำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำ
เงินสด เงินลงทุนชั่วครำว ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน เงินฝำกประจ ำธนำคำรท่ีมีภำระค ้ ำประกัน                                
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน และหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำซ้ือ บริษทัฯมีควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือ
ทำงกำรเงินดงักล่ำว และมีนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงดงัน้ี 
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 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 
 บริษทัฯมีควำมเส่ียงดำ้นกำรให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน ฝ่ำยบริหำรควบคุม

ควำมเส่ียงน้ีโดยกำรก ำหนดให้มีนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุมสินเช่ือท่ีเหมำะสม และลูกคำ้ส่วน
ใหญ่เป็นหน่วยงำนรำชกำรหรือบริษทัซ่ึงมีรัฐบำลถือหุ้นใหญ่ ดงันั้นบริษทัฯจึงไม่คำดว่ำจะไดรั้บ
ควำมเสียหำยท่ีเป็นสำระส ำคญัจำกกำรให้สินเช่ือ โดยจ ำนวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯอำจตอ้งสูญเสียจำก
กำรใหสิ้นเช่ือคือมูลค่ำตำมบญัชีของลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืนท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 
 บริษทัฯมีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองกับเงินฝำกสถำบนักำรเงิน เงินลงทุน

ชัว่ครำว และหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำซ้ือ สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินส่วนใหญ่มีอตัรำดอกเบ้ียท่ี
ปรับข้ึนลงตำมอตัรำตลำด หรือมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัรำตลำดในปัจจุบนั  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีส ำคญัสำมำรถจดัตำมประเภท
อตัรำดอกเบ้ีย และส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีสำมำรถแยกตำม
วนัท่ีครบก ำหนด หรือ วนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ (หำกวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่
ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 
 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย   อตัรำ 
 ภำยใน มำกกวำ่ 1 มำกกวำ่ ปรับข้ึนลง ไม่มี  ดอกเบ้ีย 
 1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ตำมรำคำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 350.3 - - - - 350.3 0.1 - 0.9 
เงินลงทุนชัว่ครำว 37.5 - - - - 37.5 0.9 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 144.8 144.8 - 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั 67.2 - - - - 67.2 0.1 - 0.9 
 455.0 - - - 144.8 599.8  
หนี้สินทำงกำรเงิน        
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - - 250.1 250.1 - 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำซ้ือ 0.4 1.0 - - - 1.4 6.0 - 6.3 
 0.4 1.0 - - 250.1 251.5  
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 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 
 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย   อตัรำ 
 ภำยใน มำกกวำ่ 1 มำกกวำ่ ปรับข้ึนลง ไม่มี  ดอกเบ้ีย 
 1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ตำมรำคำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 188.5 - - - - 188.5 0.1 - 0.4 
เงินลงทุนชัว่ครำว 0.6 - - - - 0.6 0.9 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 308.1 308.1 - 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั 129.0 - - - - 129.0 0.1 - 0.9 
 318.1 - - - 308.1 626.2  
หนี้สินทำงกำรเงิน        
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - - 372.6 372.6 - 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำซ้ือ 0.4 1.4 - - - 1.8 6.0 - 6.3 
 0.4 1.4 - - 372.6 374.4  

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
บริษัทฯมีควำมเส่ียงจำกอัตรำแลกเป ล่ียน ท่ีส ำคัญอัน เก่ียวเน่ืองจำกกำรซ้ือสินค้ำเป็นเงิน                   
ตรำต่ำงประเทศ บริษทัฯไดต้กลงท ำสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ ซ่ึงส่วนใหญ่มีอำยุ
สัญญำไม่เกินหน่ึงปีเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในกำรบริหำรควำมเส่ียง 

ณ วันท่ี  31 ธันวำคม 2560 บริษัทฯมียอดคงเหลือของหน้ีสินทำงกำรเงิน ท่ี เป็นสกุล เงินตรำ
ต่ำงประเทศ (2561: ไม่มี) ดงัน้ี 

สกุลเงิน หน้ีสินทำงกำรเงิน         อตัรำแลกเปล่ียนเฉล่ีย                             
 2560 2560 
 (ลำ้น) (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกำ 0.32 32.85 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 บริษทัฯมีสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำคงเหลือ (2561: ไม่มี)  
ดงัน้ี 

   อตัรำแลกเปล่ียนตำมสัญญำของ   
สกลุเงิน จ ำนวนท่ีซ้ือ จ ำนวนท่ีซ้ือ วนัครบก ำหนดตำมสญัญำ 

 2560 2560  
 (ลำ้น) (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)  

เหรียญสหรัฐอเมริกำ 0.32 32.70 14 มีนำคม 2561 
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24.2 มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 เน่ืองจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯจดัอยู่ในประเภทระยะสั้ นหรือมีอตัรำดอกเบ้ีย

ใกล้เคียงกับอตัรำดอกเบ้ียในตลำด บริษัทฯจึงประมำณมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน
ใกลเ้คียงกบัมูลค่ำตำมบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน  

 มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง จ ำนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ำยตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพย์กนัหรือจ่ำยช ำระ
หน้ีสินในขณะท่ีทั้งสองฝ่ำยมีควำมรอบรู้ และเต็มใจในกำรแลกเปล่ียนและสำมำรถต่อรองรำคำกนัได้
อยำ่งเป็นอิสระในลกัษณะท่ีไม่มีควำมเก่ียวขอ้งกนั วธีิกำรก ำหนดมูลค่ำยุติธรรมข้ึนอยูก่บัลกัษณะของ
เคร่ืองมือทำงกำรเงิน มูลค่ำยุติธรรมจะก ำหนดจำกรำคำตลำดล่ำสุด หรือก ำหนดข้ึนโดยใชเ้กณฑ์กำร
วดัมูลค่ำท่ีเหมำะสม 

25. กำรบริหำรจัดกำรทุน  
 วตัถุประสงคใ์นกำรบริหำรจดักำรทุนท่ีส ำคญัของบริษทัฯ คือกำรจดัใหมี้ซ่ึงโครงสร้ำงทุนท่ีเหมำะสม

เพื่อสนบัสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯและเสริมสร้ำงมูลค่ำกำรถือหุน้ใหก้บัผูถื้อหุน้ โดย ณ วนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2561 บริษทัฯมีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 0.65:1 (2560: 0.96:1)  

26. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน  
 บริษทัฯมีเหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน ดงัน้ี 

1. เม่ือวนัท่ี 2 มกรำคม 2562 บริษทัฯลงนำมในสัญญำโอนหุ้นสำมญัในบริษทั เอก็ซ์เปิร์ท เอน็จิเนียร่ิง                  
แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จ ำกัด ซ่ึงจดทะเบียนในประเทศไทย จ ำนวน 102,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไว ้                 
หุ้นละ 100 บำท ในรำคำ 350 บำทต่อหุ้น โดยมีสัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษทัดังกล่ำวร้อยละ 51              
บริษทัฯช ำระเงินค่ำหุน้ดงักล่ำวจ ำนวน 35.7 ลำ้นบำท เม่ือวนัท่ี 3 มกรำคม 2562  

2. เม่ือวนัท่ี 20 กุมภำพนัธ์ 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัฯได้มีมติให้น ำเสนอท่ีประชุม              
ผูถื้อหุ้นเพื่อขออนุมติัจดัสรรก ำไรประจ ำปี 2561 เป็นส ำรองตำมกฎหมำยจ ำนวน 4.3 ล้ำนบำท  
และจ่ำยเงินปันผลจำกก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนในปี 2561 ในอตัรำหุ้นละ 0.09 บำท เพิ่มเติมจำกท่ี
จ่ำยปันผลระหวำ่งกำลไปแลว้ในอตัรำหุ้นละ 0.05 บำท 

27. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 

 งบกำรเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมกำรบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 20 กุมภำพนัธ์ 2562 



การวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ
ส�าหรับปี 2561

บทสรุปส�าหรับผู้บริหาร 

 ส�ำหรับปี 2561 นับเป็นอีกปีที่น่ำจดจ�ำส�ำหรับ ICN เนื่องจำกบริษัทชนะกำรประมูลงำนโครงกำรจัดให้มีบริกำรอินเทอร์เน็ต
ควำมเร็วสูงในพื้นที่ห่ำงไกล (Zone C) กลุ่มที่ 5 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ซึ่งโครงกำรดังกล่ำวประกอบไปด้วยพื้นที่ทั้งหมด  
8 โซน โดยบริษัทภำยใต้ชื่อ “กิจกำรค้ำร่วมไออำร์” ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ชนะในโครงกำรดังกล่ำวส�ำหรับพ้ืนท่ีภำคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 3 ทั้งนี้ บริษัทรับผิดชอบเป็นสัดส่วนร้อยละ 51 เป็นมูลค่ำ 1,237.60 พันล้ำนบำท (รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) จำกมูลค่ำ
เต็มทั้งหมด 2,426.66 พันล้ำนบำท (รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม) ซึ่งนับเป็นอีกก้ำวของควำมส�ำเร็จท่ีบริษัทได้รับผิดชอบในโครงกำร
มูลค่ำสูงดังกล่ำวนี้

 ในส่วนผลประกอบกำรของบริษัทส�ำหรับปี 2561 ยังคงมีกำรเติบโตข้ึนเมื่อเทียบกับระยะเวลำเดียวกันในปี 2560  โดยมี 
รำยได้รวมเป็นจ�ำนวน 1,017.95 ล้ำนบำท เพ่ิมสงูขึน้เท่ำกับ 59.43 ล้ำนบำท หรอืเตบิโตเท่ำกับร้อยละ 6.20 เมือ่เทียบกับปี 2560 
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมำจำกกำรสำมำรถรับรู้รำยได้จำกโครงกำรหลัก ๆ ที่ได้รับมำ เช่น โครงกำร IP Access Network โครงกำร
จ้ำงขยำยควำมจุระบบสื่อสัญญำณ Backhaul ระหว่ำงส่วนกลำงกับสถำนีเคเบิ้ลใต้น�้ำ โครงกำร USO Mobile Network และ
โครงกำรบ�ำรงุรกัษำซ่อมแซมแก้ไขและปรบัเปลีย่นโครงข่ำยสำยเคเบลิใยแก้วน�ำแสง เป็นต้น โดยรำยได้จำกกำรขำยและบรกิำร
ในปี 2561 เป็นจ�ำนวน 1,015.55 ล้ำนบำท ถือเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.76 และเมื่อเปรียบเทียบกับรำยได้จำกกำรขำยและบริกำร
ในปี 2560 เป็นจ�ำนวน 956.85 ล้ำนบำท ถือเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.83   ในส่วนของต้นทุนและค่ำใช้จ่ำย ส�ำหรับปี 2561 เป็น
จ�ำนวน 910.09 ล้ำนบำท  มีสัดส่วนที่ร้อยละ 89.40 ของรำยได้รวม โดยเมื่อเทียบกับปีก่อนจะเป็นจ�ำนวน 872.91 ล้ำนบำท เป็น
สดัส่วนที ่ร้อยละ 91.07 ของรำยได้รวม ส่งผลให้ก�ำไรสทุธิอยู่ในอตัรำส่วนท่ีสงูข้ึนเมือ่เทียบกับปีก่อน โดยมจี�ำนวน 85.71 ล้ำนบำท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 8.42 ของรำยได้รวมในปี 2561 และเป็นจ�ำนวน 66.18 ล้ำนบำทหรือเท่ำกับร้อยละ 6.90 ของรำยได้รวม ของ
ปี 2560  ทั้งนี้ได้รวมรำยกำรก�ำไรที่เกิดจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยในปี 2561 จ�ำนวน 0.93 ล้ำนบำท

 ส�ำหรับผลกำรด�ำเนินงำนในไตรมำสที่ 4 ปี 2561 นั้น บริษัทมีรำยได้รวมทั้งสิ้นเป็นจ�ำนวน 286.52 ล้ำนบำท โดยแบ่งเป็น
รำยได้จำกกำรขำยและบรกิำรเป็นจ�ำนวน 285.83 ล้ำนบำท และรำยได้อืน่ 0.69 ล้ำนบำท เมือ่เปรยีบเทียบกับไตรมำส 4 ปี 2560 
มีรำยได้รวมเป็นจ�ำนวน 357.61 ล้ำนบำท จำกกำรท่ีรำยได้ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมำจำกกำร
เลื่อนระยะเวลำกำรเซ็นสัญญำของบำงโครงกำร ส่งผลให้ไม่สำมำรถรับรู้รำยได้ได้ตำมแผนงำนเดิม ส�ำหรับสัดส่วนต้นทุนและ
ค่ำใช้จ่ำยเป็นจ�ำนวน 257.65 ล้ำนบำท เป็นสัดส่วนร้อยละ 89.92 ของรำยได้รวมในไตรมำสที่ 4 ของปี 2561 และเป็นจ�ำนวน 
328.40 ล้ำนบำท ถือเป็นสัดส่วนร้อยละ 91.83 ของรำยได้รวมของระยะเวลำเดียวกันในปี 2560 ซึ่งสัดส่วนที่ลดลง สืบเนื่องจำก
ในไตรมำส 4 ปี 2561 บรษิทัมโีครงกำรทีส่ำมำรถสร้ำงอตัรำก�ำไรขัน้ต้นทีด่ขีึน้  ส�ำหรบัก�ำไรสทุธิเป็นจ�ำนวน 22.43 ล้ำนบำท เป็น
สัดส่วนร้อยละ 7.83 ของรำยได้รวมของไตรมำสที่ 4 ในปี 2561 และเป็นจ�ำนวน  21.94 ล้ำนบำท หรือเท่ำกับร้อยละ 6.13 ของ
รำยได้รวมของระยะเวลำเดียวกันในปี 2560

 นอกจำกนี้ ในปี 2562 บริษัทมีแผนเข้ำซื้อหุ้นของบริษัทเอ็กซ์เปิร์ท เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จ�ำกัด ในสัดส่วน 
ร้อยละ 51 เพ่ือเป็นกำรขยำยฐำนธุรกิจในด้ำนวิศวกรรมสื่อสำรให้ขยำยวงกว้ำงมำกย่ิงข้ึน โดยสัญญำโอนหุ้นดังกล่ำวมีผล  
ณ วันที่ 2 มกรำคม 2562 และสถำนะ ณ ปัจจุบัน บริษัทได้ด�ำเนินกำรขั้นตอนทำงกฎหมำยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
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1.  การวิเคราะห์ผลการด�าเนินงาน
 1.1 รายได้
  บริษัทมีรำยได้รวมส�ำหรับปี 2561 จ�ำนวน 1,017.95 ล้ำนบำทเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.20  จำกงวดเดียวกันของปีก่อนที่ม ี
รำยได้รวม 958.52 ล้ำนบำท เน่ืองจำกสำมำรถรบัรูร้ำยได้จำกโครงกำรหลกั ๆ  ทีบ่รษิทัได้รบัมำ เช่น โครงกำร IP Access Network 
โครงกำรจ้ำงขยำยควำมจรุะบบสือ่สญัญำณ Backhaul ระหว่ำงส่วนกลำงกับสถำนีเคเบิล้ใต้น�ำ้ โครงกำร USO Mobile Network 
และโครงกำร บ�ำรุงรักษำซ่อมแซมแก้ไขและปรับเปลี่ยนโครงข่ำยสำยเคเบิลใยแก้วน�ำแสง เป็นต้น

ประเภท
2560 2561

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

1. รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 956.85 99.83 1,015.55 99.76

2. รำยได้อื่น* 1.67 0.17 2.40 0.24

รวมรายได้ 958.52 100.00 1,017.95 100.00

 
หมายเหตุ * รำยได้อื่น ประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับ เป็นต้น 

 รำยได้รวมของบริษัทประกอบด้วยรำยได้จำกกำรขำยและบริกำร และรำยได้อื่น โดยส�ำหรับปี 2561 และปี 2560 บริษัท 
มีสัดส่วนรำยได้จำกกำรขำยและบริกำรต่อรำยได้รวม คิดเป็นร้อยละ 99.76 และร้อยละ 99.83 ตำมล�ำดับ และมีสัดส่วน 
รำยได้อื่นต่อรำยได้รวมที่ร้อยละ 0.24 และ 0.17 ตำมล�ำดับ

รายได้รวมล้านบาท
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 รายได้จากการขายและบริการ

 รำยได้จำกกำรขำยและบริกำรของบริษัท ของปี 2561 ประกอบด้วย รำยได้จำกธุรกิจรับเหมำวำงระบบท้ังระบบส่ือสำร
โทรคมนำคม และงำนก่อสร้ำงและวำงระบบไฟฟ้ำ รวมถึงรำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำยอุปกรณ์และรำยได้จำกกำรบ�ำรุงรักษำ 
โครงข่ำย 

กลุ่มผลิตภัณฑ์
2560 2561

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร

 รายได้จากธุรกิจรับเหมาวางระบบ 545.12 56.97 616.01 60.66

    -   รำยได้จำกกำรวำงระบบสื่อสำรโทรคมนำคม 456.34 47.69 615.96 60.65

    - รำยได้จำกงำนก่อสร้ำงและวำงระบบไฟฟ้ำ 88.78 9.28 0.05 0.01

  รายได้จากธุรกิจการจ�าหน่ายอุปกรณ์ และบ�ารุงรักษา 411.73 43.03 399.54 39.34

    - รำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำยอุปกรณ์  
 โครงข่ำยระบบสื่อสำรโทรคมนำคม

109.40 11.43 210.87 20.76

    -  รำยได้จำกกำรบ�ำรุงรักษำโครงข่ำย 
 ระบบสื่อสำรโทรคมนำคม

302.33 31.60 188.67 18.58

รวมรายได้จากการขายและบริการ 956.85 100.00 1,015.55 100.00

 ในปี 2561 บริษัทมีรำยได้จำกธุรกิจรับเหมำวำงระบบ และรำยได้จำกธุรกิจกำรจ�ำหน่ำยอุปกรณ์และบ�ำรุงรักษำ จ�ำนวน 
616.01 ล้ำนบำทและจ�ำนวน 399.54 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60.66 และร้อยละ 39.34 ต่อรำยได้จำกกำรขำยและ
บรกิำรตำมล�ำดบั โดยรำยได้จำกธุรกิจรบัเหมำวำงระบบเติบโตร้อยละ 13.01 เมือ่เปรยีบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เน่ืองจำก
สำมำรถรับรู้รำยได้จำกโครงกำรหลักๆ ที่เป็นผลสืบเนื่องจำกกำรลงทุนของภำครัฐท่ีมำกขึ้นในปี 2560 ส่วนรำยได้จำกธุรกิจ 
กำรจ�ำหน่ำยอุปกรณ์และบ�ำรุงรักษำลดลงร้อยละ 2.96 เน่ืองจำกมีบำงโครงกำรท่ีเล่ือนระยะเวลำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงออกไป  
จึงไม่สำมำรถรับรู้รำยได้ได้ตำมก�ำหนดเดิม

ล้านบาท
รายได้จากการขายและบริการแยกตามกลุ่มธุรกิจ
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รายได้จากธุรกิจรับเหมาวางระบบ รายได้จากธุรกิจการจ�าหน่ายอุปกรณ์ และบ�ารุงรักษา
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 รายได้อื่น

 ในปี 2560 และ 2561 บริษัทฯ มีรำยได้อื่น จ�ำนวน 1.67 และ 2.40 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ คิดเป็นร้อยละ 0.17 และ 
ร้อยละ 0.24 ของรำยได้รวม โดยรำยได้อื่นที่ส�ำคัญของบริษัท ได้แก่ ดอกเบี้ยรับ 

 1.2 ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
  ค่ำใช้จ่ำยหลกัของบรษิทั ประกอบด้วยต้นทุนขำยและบรกิำร ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบรกิำร ค่ำใช้จ่ำยในกำรบรหิำร  
และค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน โดยในปี 2560 และ 2561 บริษัทมีต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยจ�ำนวน 872.91 ล้ำนบำทและจ�ำนวน  
910.09 ล้ำนบำทตำมล�ำดับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 91.07 และร้อยละ 89.40 จำกรำยได้รวม

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
2560 2561

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ต้นทนุขายและบรกิาร 811.61 84.67 844.40 82.95

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริกำร 21.63 2.26 23.25 2.28

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 39.61 4.13 42.43 4.17

ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน 0.06 0.01 0.01 0.00

รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 872.91 91.07 910.09 89.40

รวมรายได้ 958.52 100.00 1,017.95 100.00

  ต้นทุนขายและบริการ

  บริษัทมีต้นทุนขำยและบริกำรในปี 2560 และ 2561 จ�ำนวน 811.61 ล้ำนบำท และจ�ำนวน 844.40 ล้ำนบำท ตำม
ล�ำดบั หรอืคดิเป็นอตัรำก�ำไรข้ันต้นเท่ำกับร้อยละ 15.18 และร้อยละ 16.85 ต้นทุนขำยและบรกิำรของบรษิทัสำมำรถแบ่งออกได้
ตำมธุรกิจของบริษัท ได้แก่ ต้นทุนธุรกิจรับเหมำวำงระบบ และต้นทุนธุรกิจจ�ำหน่ำยอุปกรณ์และบ�ำรุงรักษำ โดยต้นทุนขำยและ
บริกำรหลักของทั้ง 2 ธุรกิจประกอบด้วย ต้นทุนเครื่องมือและอุปกรณ์ ค่ำจ้ำงงำนเหมำ และค่ำบริหำรจัดกำรโครงกำร 

ต้นทุนขายและบริการ
2560 2561

ล้านบาท อัตราก�าไรขั้นต้น 
(%) ล้านบาท อัตราก�าไรขั้นต้น 

(%)

ต้นทุนธุรกิจรับเหมำวำงระบบ 457.15 16.14 515.85 16.26

ต้นทุนธุรกิจจ�ำหน่ำยอุปกรณ์และบ�ำรุงรักษำ 354.46 13.91 328.55 17.77

ต้นทุนขายและบริการรวม 811.61 15.18 844.40 16.85

 

  ต้นทุนธุรกิจรับเหมาวางระบบ

  ต้นทุนงำนรับเหมำวำงระบบของบริษัทมีจ�ำนวน 457.15 ล้ำนบำทในปี 2560 และจ�ำนวน 515.85 ล้ำนบำท 
ในปี 2561 หรือคิดเป็นอัตรำก�ำไรขั้นต้นเท่ำกับร้อยละ 16.14 และร้อยละ 16.26 ตำมล�ำดับ
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  ต้นทุนการจ�าหน่ายอุปกรณ์และบ�ารุงรักษา

  บริษัทมีต้นทุนกำรจ�ำหน่ำยอุปกรณ์และบ�ำรุงรักษำในปี 2560 และ 2561 จ�ำนวน 354.46 ล้ำนบำท และจ�ำนวน 
328.55 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ หรือคิดเป็นอัตรำก�ำไรขั้นต้นเท่ำกับร้อยละ 13.91 และ ร้อยละ 17.77 กำรพัฒนำ ที่ดีขึ้นเกิดจำกมี
บำงโครงกำรที่สำมำรถควบคุมต้นทุนได้ดีขึ้นจำกที่ประมำณกำรไว้ ส่งผลให้ก�ำไรขั้นต้นสูงขึ้นเมื่อจบโครงกำร

  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ

  ในปี 2560 และ 2561 บริษัทมีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริกำรจ�ำนวน 21.63 ล้ำนบำท และจ�ำนวน 23.25 ล้ำนบำท 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.26 และร้อยละ 2.28 ของรำยได้รวม โดยค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริกำรหลักของบริษัท ได้แก่  
ค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับพนักงำน ซ่ึงประกอบด้วย เงินเดือน เงินกองทุนประกันสังคม เงินกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น ท้ังนี้  
ในระหว่ำงปี 2561 มีกำรปันส่วนค่ำใช้จ่ำยพนักงำนในฝ่ำยขำยและฝ่ำยผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นที่เข้ำไปช่วยในกำรด�ำเนินงำน
โครงกำรจ�ำนวน 2.96 ล้ำนบำท ส่งผลให้กำรเพิ่มของค่ำใช้จ่ำยกำรขำยและบริกำรอยู่ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับปีก่อน

  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

  บริษัทมีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจ�ำนวน 39.61 ล้ำนบำทในปี 2560 และจ�ำนวน 42.43 ล้ำนบำทในปี 2561 คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 4.13 และร้อยละ 4.17 ต่อรำยได้รวมตำมล�ำดับ ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรหลักประกอบด้วย ค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับ
พนักงำน ซึ่งมีบุคลำกรเพิ่มขึ้นในปี 2561 ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับส�ำนักงำน และค่ำธรรมเนียมวิชำชีพ

  ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

  บริษัทมีค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินในปี 2560 และ 2561 จ�ำนวน 0.06 ล้ำนบำท และจ�ำนวน 0.01 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ  
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.01 และร้อยละ 0.00 ต่อรำยได้รวม ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินหลักของบริษัท ได้แก่ ดอกเบี้ยจ่ำยส่วนที ่
เหลือจำกกำรปันส่วนเป็นต้นทุนโครงกำร

 1.3 ก�าไรสุทธิ
  จำกผลกำรด�ำเนินงำนที่กล่ำวมำข้ำงต้น ท�ำให้ในปี 2560 และ 2561 บริษัทมีก�ำไรสุทธิจ�ำนวน 66.18 ล้ำนบำท และ
จ�ำนวน 85.71 ล้ำนบำทตำมล�ำดับ คิดเป็นอัตรำก�ำไรสุทธิร้อยละ 6.90 และร้อยละ 8.42 ของรำยได้รวม ก�ำไรสุทธิของบริษัท 
เพ่ิมขึ้นในปี 2561 อย่ำงมีนัยส�ำคัญ สืบเนื่องมำจำกกำรมีรำยได้เพ่ิมสูงขึ้น และกำรควบคุมต้นทุนอย่ำงรัดกุม ทั้งนี้ได้รวม 
รำยกำรก�ำไรที่เกิดจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยในปี 2561 จ�ำนวน 0.93 ล้ำนบำท

ก�าไรสุทธิล้านบาท
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2  ฐานะทางการเงิน
 2.1  สินทรัพย์
  ณ สิ้นปี 2560 และปี 2561 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจ�ำนวน 971.26 ล้ำนบำท และจ�ำนวน 854.18 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ 
โดยสนิทรพัย์หลกัของบรษิทั ได้แก่ เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด ลกูหน้ีกำรค้ำ รำยได้ท่ียังไม่เรยีกช�ำระ และสนิค้ำคงเหลอื 
ณ สิ้นปี 2560 สัดส่วนของรำยกำรสินทรัพย์หลักดังกล่ำวต่อสินทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละ 19.40 ร้อยละ 31.72 ร้อยละ 14.79  
และร้อยละ 15.31 ตำมล�ำดับ และสิน้ปี 2561 สดัส่วนของรำยกำรสินทรพัย์ทีส่�ำคญัดงักล่ำวคดิเปน็รอ้ยละ 41.01 ร้อยละ 16.95  
ร้อยละ 20.77 และร้อยละ 6.55 ต่อยอดสินทรัพย์รวม และมีสินทรัพย์หมุนเวียน ณ สิ้นปี 2560 เป็นสัดส่วนร้อยละ 85.69 เมื่อ
เปรียบเทียบกับสิ้น ปี 2561 เป็นสัดส่วนร้อยละ 90.83 ต่อสินทรัพย์รวม

  ลูกหนี้การค้า

  ณ สิ้นปี 2560 และปี 2561 บริษัทมีลูกหนี้กำรค้ำ-สุทธิจ�ำนวน จ�ำนวน 307.55 ล้ำนบำท และจ�ำนวน 144.65 ล้ำน
บำทหรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 31.67 และร้อยละ 16.93 ของสินทรัพย์รวมตำมล�ำดับ 

 ระยะเวลาค้างช�าระ
ณ 31 ธ.ค. 2560 ณ 31 ธ.ค. 2561

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ลูกหนี้การค้า

ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ 171.60 55.80 95.84 66.26

ค้ำงช�ำระ

 ไม่เกิน 3 เดือน 69.91 22.73 44.55 30.80

 เกิน 3 เดือนไม่เกิน 6 เดือน 42.09 13.69 2.13 1.47

 เกิน 6 เดือนไม่เกิน 12 เดือน 23.95 7.78 2.13 1.47

รวมลูกหนี้การค้า 307.55 100.00 144.65 100.00

หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - -

ลูกหนี้การค้า – สุทธิ 307.55 144.65

  จำกตำรำงข้ำงต้นจะเห็นได้ว่ำ ในปี 2560 บริษัทมีสัดส่วนลูกหน้ีท่ียังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระจ�ำนวนร้อยละ 55.80 
ค้ำงช�ำระไม่เกิน 3 เดือนจ�ำนวนร้อยละ 22.73 ลูกหน้ีท่ีค้ำงช�ำระเกิน 3 เดือนไม่เกิน 6 เดือนจ�ำนวนร้อยละ 13.69 และ 
เกิน 6 เดือนไม่เกิน 12 เดือนจ�ำนวนร้อยละ 7.78 ของยอดลูกหนี้กำรค้ำ-สุทธิ

  ณ สิ้น ปี 2561 บริษัทมีสัดส่วนลูกหนี้ท่ียังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ ค้ำงช�ำระไม่เกิน 3 เดือน ค้ำงช�ำระระหว่ำง 3 เดือน 
ไม่เกิน 6 เดือน และค้ำงช�ำระเกิน 6 เดือนไม่เกิน 12 เดือน เป็นร้อยละ 66.26 ร้อยละ 30.80 ร้อยละ 1.47 และร้อยละ 1.47  
ของยอดลูกหนี้กำรค้ำ-สุทธิ ตำมล�ำดับ  กำรลดลงของลูกหนี้เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปี 2560 เนื่องจำกส่วนหนึ่งของลูกหนี้กำรค้ำ 
ณ สิ้นปี 2560 ซึ่งเป็นลูกค้ำภำครัฐวิสำหกิจอยู่ระหว่ำงกำรด�ำเนินกำรแก้ไขสัญญำจึงไม่สำมำรถด�ำเนินกำรเบิกจ่ำยได้ ซึ่งใน 
ปี 2561 มีกำรเบิกจ่ำยได้ครบถ้วนภำยหลังจำกที่กำรแก้ไขสัญญำเสร็จสิ้น
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  รายได้ที่ยังไม่เรียกช�าระ

  จำกกำรที่บริษัทให้บริกำรวำงระบบโทรคมนำคมแบบเบ็ดเสร็จ บริษัทจึงรับรู้รำยได้ของงำนดังกล่ำวตำมอัตรำส่วน
ของงำนที่ท�ำเสร็จ (Percentage of Completion) ซึ่งอำจไม่ตรงกับกำรเรียกเก็บเงินค่ำบริกำรตำมสัญญำ ดังนั้น ณ สิ้นปี 2560  
และสิ้นปี 2561 บริษัทจึงมีรำยได้ที่ยังไม่เรียกช�ำระจ�ำนวน 143.67 ล้ำนบำท และจ�ำนวน 177.42 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 14.79 และร้อยละ 20.77 ของสินทรัพย์รวมตำมล�ำดับ เนื่องจำก บริษัทมีโครงกำรที่อยู่ระหว่ำงกำรตรวจรับและส่งมอบ
ตำมงวดงำนก่อนกำรเรียกเก็บเงินเพิ่มขึ้น

  สินค้าคงเหลือ

  ณ สิ้นปี 2560 และสิ้นปี 2561 บริษัทมีสินค้ำคงเหลือซึ่งเกิดจำกกำรค�ำนวณตำมอัตรำส่วนของงำนท่ีท�ำเสร็จ 
(Percentage of Completion) โดยมีจ�ำนวน 148.75 ล้ำนบำท และจ�ำนวน 55.97 ล้ำนบำท ซึ่งสิ้นปี 2560 มีกำรเพิ่มขึ้นอย่ำง
มีสำระส�ำคัญ เนื่องจำกมีโครงกำรหลัก ๆ ในปี 2560 ท่ีมีกำรน�ำส่งอุปกรณ์มำยังหน้ำงำนแต่อยู่ระหว่ำงข้ันตอนกำรติดต้ังจึง 
ไม่สำมำรถรับรู้เป็นรำยได้ และต้องแสดงรำยกำรเป็นสินค้ำคงเหลือ ซึ่งสินค้ำดังกล่ำวเป็นของที่สั่งซื้อเพื่อโครงกำรนั้น ๆ  อย่ำงไร
ก็ดี ในปีนี้ ทำงโครงกำรได้น�ำอุปกรณ์มำด�ำเนินกำรติดต้ังตำมแผนงำน จึงสำมำรถรับรู้เป็นรำยได้ และท�ำให้สินค้ำคงเหลือมี
จ�ำนวนลดลง

  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นของบริษัทประกอบด้วย ภำษีซื้อ ภำษีซื้อยังไม่ถึงก�ำหนด ลูกหนี้กรมสรรพำกร เป็นต้น โดยใน 
ปี 2560 และปี 2561 บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น จ�ำนวน 24.15 ล้ำนบำท และจ�ำนวน 7.91 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ ซึ่งสิ้นปี 
2560 มีรำยกำรหลัก คือ ลูกหนี้กรมสรรพำกรจำกระบบภำษีมูลค่ำเพิ่มจ�ำนวน 11.67 ล้ำน

  เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้าประกัน

  ในปี 2560 และ ปี 2561 บริษัทมีเงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค�้ำประกัน จ�ำนวน 128.96 ล้ำนบำท และจ�ำนวน  
67.22 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ โดยเงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค�้ำประกันจะเปล่ียนแปลงไปตำมควำมต้องกำรในกำรใช้สินเชื่อของ
บริษัท อย่ำงไรก็ดี ยอดคงเหลือที่ลดลงน้ัน เกิดจำกกำรท่ีบริษัทได้ด�ำเนินกำรเจรจำปรับปรุงเงื่อนไขกำรวำงหลักค�้ำประกันให้
สอดคล้องกับสถำนะของบริษัทที่เติบโตดีขึ้น กับสถำบันกำรเงิน ซึ่งมีผลช่วยให้บริษัทเพ่ิมควำมแข็งแกร่งทำงกำรเงินในกำร
ประกอบธุรกิจต่อไป

 2.2  แหล่งที่มาของเงินทุน
  หนี้สิน

  บริษัทมีหนี้สินจ�ำนวน 474.92 ล้ำนบำท ณ ส้ินปี 2560 และจ�ำนวน 335.13 ล้ำนบำท ณ ส้ินปี 2561 โดยหน้ีสิน 
ส่วนใหญ่ของบริษัท ได้แก่ เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น และต้นทุนที่ยังไม่เรียกช�ำระ ซึ่งหนี้สินดังกล่ำวเป็นเงินทุนหมุนเวียนใน
กำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท

  หนี้สินส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นหนี้สินหมุนเวียน โดยสัดส่วนหนี้สินหมุนเวียนต่อหนี้สินรวมของบริษัท ณ สิ้นปี 2560 
และสิ้นปี 2561 เท่ำกับร้อยละ 98.63 และร้อยละ 97.91 ตำมล�ำดับ

  เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

  บริษัทมีเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหน้ีอื่น ณ สิ้นปี 2560 และสิ้นปี 2561 จ�ำนวน 372.64 ล้ำนบำท และจ�ำนวน  
250.12 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ โดยเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่นเปลี่ยนแปลงตำมผลกำรด�ำเนินงำนและต้นทุนของบริษัท
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เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ณ 31 ธ.ค. 2560 ณ 31 ธ.ค. 2561

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

เจ้ำหนี้กำรค้ำ 352.95 94.72 233.97 93.55

เจ้ำหนี้อื่น 1.05 0.28 1.51 0.60

เจ้ำหนี้เงินประกันผลงำน 1.88 0.50 0.48 0.19

ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย 16.76 4.50 14.16 5.66

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 372.64 100.00 250.12 100.00

  โดยเจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอืน่หลกัของบรษิทั คอื เจ้ำหน้ีกำรค้ำ ซึง่ส่วนใหญ่เป็นเจ้ำหน้ีกำรค้ำค่ำอปุกรณ์ ค่ำบรกิำร
และค่ำจ้ำงเหมำในโครงกำรต่ำงๆ   

  ต้นทุนที่ยังไม่เรียกช�าระ

  ต้นทุนที่ ยังไม่เรียกช�ำระของบริษัทเกิดขึ้นในกรณีที่ผู ้รับเหมำช่วงยังไม่เรียกเก็บเงินในโครงกำรที่บริษัทม ี
กำรรับรู้รำยได้ตำมข้ันควำมส�ำเร็จของงำน ท�ำให้ต้นทุนท่ีรับรู้สูงกว่ำต้นทุนท่ีเกิดข้ึนจริง โดยบริษัทมีต้นทุนท่ียังไม่เรียกช�ำระ  
ณ สิ้นปี 2560 และสิ้นปี 2561 เป็นจ�ำนวน 35.89 ล้ำนบำท และจ�ำนวน 44.95 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ 

  รายได้รับล่วงหน้า

  รำยได้รับล่วงหน้ำของบริษัทเกิดขึ้นเมื่อบริษัทสำมำรถเก็บเงินตำมงวดงำนได้มำกกว่ำกำรรับรู้รำยได้ที่เกิดขึ้นตำม 
ขั้นควำมส�ำเร็จของงำน ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในโครงกำรท่ีบริษัทได้รับเงินล่วงหน้ำจำกผู้ว่ำจ้ำงหลังจำกเซ็นสัญญำ โดยบริษัท 
มีรำยได้รับล่วงหน้ำ ณ สิ้นปี 2560 และ สิ้นปี 2561 จ�ำนวน 40.63 ล้ำนบำท และจ�ำนวน 16.51 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ ซึ่งจะมี 
กำรรับรู้รำยได้จำกรำยได้รับล่วงหน้ำตำมสัดส่วนควำมส�ำเร็จของเนื้องำน

  ส่วนของผู้ถือหุ้น

  บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นจ�ำนวน 496.34 ล้ำนบำท ณ สิ้นปี 2560 และจ�ำนวน 519.05 ล้ำนบำท ณ สิ้นปี 2561  
โดยส่วนของผู้ถือหุ้นเพ่ิมข้ึนจำกผลประกอบกำรของบริษัทในแต่ละงวด  โดยมีก�ำไรสะสมที่เป็นส�ำรองตำมกฎหมำยเป็น
จ�ำนวน 10.30 ล้ำนบำท และส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือจ�ำนวน 128.69 ล้ำนบำท หลังจำกได้มีกำรจ่ำยเงินปันผลเป็นจ�ำนวน  
63.00 ล้ำนบำท

  ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 

  บรษิทัมอีตัรำส่วนหนีส้นิต่อส่วนของผูถื้อหุน้เท่ำกับ 0.96 เท่ำ และ 0.65 เท่ำ ณ สิน้ปี 2560 และสิน้ปี 2561 ตำมล�ำดับ
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